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Ny model for miljøtilsyn 
Af Jordbrugsteknolog Sofie Hyldgaard 

Den nye tilsynsbekendtgørelse 
om miljøtilsyn trådte i kraft den 
23. maj 2013. Den nye model 

skal blandt andet sikre, at alle husdyrbe-
drifter over 3 DE besøges regelmæssigt 
og indenfor nærmere bestemte tidsinter-
valler. Tilsynet skal i langt højere grad 
fokuseres på de bedrifter, hvor der vur-
deres at være størst miljørisici. Der vil 
endvidere blive fastlagt nye frekvenser 
for faste tilsyn. 

Kommunen skal gennemføre en miljørisi-
kovurdering over hver bedrift, der inde-
holder vægtede parametre for dels sand-
synligheden for, at der sker en miljøfor-
urening og dels konsekvensen af en po-
tentiel forurening. Disse to parametre op-
deles i yderligere undergrupper til vurde-
ringen, se skemaet nedenfor.  

Herved kan Kommunen finde en samlet 
score for bedriften og herefter fastlægge 
tilsynsfrekvensen for den enkelte bedrift. 
For IE-bedrifter og husdyrbrug godkendt i 
henhold til §11 og 12 vil frekvensen være 
mellem 1-3 år. Øvrige husdyrbrug samt 
arealer, der er godkendt efter §16, mellem 
1-6 år.  

Endelig skal der efter hvert tilsyn udarbej-
des en tilsynsrapport, der senest 4 mdr. 
efter tilsynet offentliggøres digitalt. Hvis 
Kommunen efterfølgende følger op på 
eventuelle påbud, forbud eller indskærpel-
ser, offentliggøres konklusionen derpå og-
så digitalt. Dette for at give borgere, virk-
somheder og andre interesserede et ind-
blik i Kommunens prioriteringer og tilsyns-
indsats. 

Har du spørgsmål til den nye tilsynsmodel 
kontakt da Miljøgruppen i SRVest på tlf. 
70151200. 

Sommer og travlhed 

Af  Virksomhedsleder Leif Vestergaard 

Sommer er den tid på året, hvor der er 
rigtig mange ting, som skal gå op i en 
højere enhed. Medarbejderne skal hol-

de eller har afholdt ferie, måske skal landman-
den også selv holde ferie, og desuden kommer 
høsten også snart. Inde i staldene stiger var-
men hver dag sammen med frustrationen over 
de følgeproblemer, der kan komme af det.  
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Derfor er det nødvendigt at revurdere og 
præcisere opgaver og rutiner som nor-
malt ikke fylder så meget. Det kan være 
at overdækninger skal op om dagen i kli-
mastalden, der skal skrabes mere ned i 
slagtesvinestaldene eller søerne i fare-
stalden skal have lidt mere opmærksom-
hed omkring og efter faring for at undgå 
flere klemte grise. Det er opgaver, som 
normalvis er hurtigt overstået, men nu vil 
fylde lidt mere. 



Færdigfoderhandel 
Af Agronom Bjarne Knudsen 

Foderhandel skal forberedes grun-
digt både af hensyn til grisene og 
pengepungen. Vurdér hvordan de 
nuværende blandinger har fungeret 

i besætningen og udfordr grisene for at fin-
de "kanten". Udvælg de firmaer, du ønsker 
skal give tilbud. De skal kunne honorere 
dine krav til foderet. Tag det evt. med i dine 
overvejelser, hvem der vil indgå tillægskon-
trakten. Få lavet en liste over sammenligne-
lige blandinger fra de forskellige firmaer 
sammen med din foderrådgiver.  Husk at 
overvej alternative blandinger. Når alt dette 
er forberedt, er du klar til at indhente tilbud 
fra firmaerne. I samarbejde med din rådgi-
ver kan du derefter sammenligne de for-
skellige tilbud og vælge firmaet med det 
bedste foder til prisen.  

Teknologistøtte—NYT 

Af Agronom Annette Lykke Voergaard 

Der er sket ændringer i ordnin-
gen om tilskud til miljøteknologi. 
Siden den 8. juli skal investerin-
gen i miljøteknologi ”kun” være 

på 500.000 kr., hvis man skal i betragt-
ning i pulje 5, hvori der ligger 150 mio. kr. 
(”Etablering af miljøvenlige produktions-
anlæg til dyrehold med henblik på redu-
ceret lugt, emission, vandforbrug eller 
næringsstoffer”). Før var det 800.000 kr. 
Så her har lobbyarbejdet fra L&F hjulpet! 
Derudover er der kommet en definition – 
eller så tæt vi kommer på en definition – 
af ”total renovering” (påkrævet under pul-
je 5, hvis det ikke er en ny stald): Etable-
ring af husdyrproduktion i eksisterende 
bygninger, ombygning i forbindelse med 
omlægning fra en type husdyrproduktion 
til en anden, udskiftning eller installering 
af teknologier til ammoniakreduktion og 
evt. CO2-reduktion. ”Total renovering” er 
ikke: Udskiftning eller installering af en-
kelt teknologier som varmeveksler eller 
ventilatorer. 

Fasefodring er nu kommet på teknologili-
sten, hvilket gerne skulle betyde, at det 
bliver nemmere at få tilskud til dette i den-
ne omgang. Dog er det lidt uklart, hvilket 
referenceniveau af foder der skal sam-
menlignes med. Men vi arbejder på at få 
det afdækket, så det ikke er så 
”hemmeligt”. Ring ind på 7015 1200 hvis 
du mener, du vil søge støtte hjem i denne 
omgang. Ansøgningsfrist er den 3. sep-
tember, så vent ikke for længe! 

’Den gode idè’ 

Følg løbende de gode idéer, der bliver op-
rettet på hjemmesiden www.srvest.dk un-
der ”Den gode ide”. Du kan erklære din inte-
resse for at medvirke i allerede eksisterende 
idéer. Du kan også komme 
med egne idéer til rådgiv-
ning, arrangementer eller 
hvad du ellers mener, Svine-
rådgivning Vest bør kunne 
tilbyde dig. 

Husk at flytte døde dyr i CHR 

Døde dyr, der flyttes til anden ejendom eller 
opsamlingsplads til afhentning af DAKA, 
skal registreres i CHR. Der oprettes et 4-
cifret CHR-nummer til dette ved CHR Midt-
Nord (Tlf.: 97404000) eller CHR Syd (Tlf.: 
74540000). Husk at transporten af de døde 
dyr skal mærkes ved kørsel på offentlig vej. 



Landsgennemsnit 2012 

Så er landsgennemsnittet for 2012 kommet i hus. Her er et lille overblik over, hvordan tallene 
ser ud og i hvilken retning, produktionsresultaterne bevæger sig i forhold til de foregående år.  

 Slagtesvin Top 25 % 2012 2011 2010 

Antal besætninger 178 717 746 815 

Producerede grise pr. år, stk 7.293 6.902 6.537 5.847 

Ref. foderforbrug pr. kg $lvækst 

(30-100 kg) 

2,60 2,78 2,79 2,79 

Ref. daglig $lvækst (30-100 kg) 964 897  889  885  

Gns. Slagtevægt, kg 82,2 81,8 81,6 82,3 

Døde og kasserede, % 2,7 3,6 3,7 4,0 

Søer: Som forventet ses der 
en tydelig stigning i antal le-
vendefødte pr. kuld og fravæn-
nede pr. kuld. Samtidig er det 
meget positivt at bemærke, at 
den totale pattegrisedødelig-
hed er aftagende. Gevinsten 
ved at gå fra gennemsnittet til 
top 25% er over 500 kr. pr. 
årsso. Plus 0,1 fravænnede pr. 
kuld har en værdi på ca. 45 kr. 
pr. årsso. Der er dermed man-
ge penge i at yde en skærpet 
indsats i farestalden.  

Smågrise: Her må vi desvær-
re konstatere, at der hverken 
er forbedringer på foderfor-
brug, daglig tilvækst eller dø-
delighed. Top 25% af besæt-
ningerne har opnået et foder-
forbrug, der er 0,16 FE/kg til-
vækst bedre end gennemsnit-
tet. Det giver en merindtjening 
på 9 kr. pr. gris. Selvom gen-
nemsnittet ikke har rykket sig, 
så har grisene potentialet for 
øget produktivitet, og der er 
mange penge at hente.  

Kilde: Jens Vinther, VSP—Landsgennemsnit for produktivitet i svine-

produktionen 2012 

Slagtesvin: Heller ikke i landsgennemsnittet hos slagtesvinene er der forbedringer i foderfor-
brug og tilvækst gennem de seneste år. Besætningerne i top 25% har opnået et foderbrug, der 
er 0,18 FE lavere pr. kg tilvækst i forhold til landsgennemsnittet. Det giver dem en merindtjening 
på 24 kr./sl.svin. Det er dog meget positivt, at dødeligheden har været aftagende, men også her 
opnår den bedste fjerdedel af besætningerne 1 % point lavere dødelighed. Dette giver en mer-
indtjening på ca. 8 kr. pr. sl. svin.  

 Smågrise Top 25 % 2012 2011 2010 

Antal besætninger 135 565 574 637 

Producerede grise pr. år, stk 18.879 16.414 16.372 14.817 

Ref. foderforbrug pr. kg $lvækst 

(7-30 kg) 

1,78 1,94 1,94 1,94 

Ref. daglig $lvækst (7-30 kg) 471 438 435 439 

Døde, % 2,5 2,9 2,9 2,8 

 Søer Top 25 % 2012 2011 2010 

Antal besætninger 149 629 664 749 

Antal årssøer 745 651 640 615 

FEsv + FEso pr. årsso 1519 1523 1538 1543 

Levendefødte pr. kuld, stk. 15,8 15,1 14,8 14,5 

Dødfødte pr. kuld, stk. 1,7 1,7 1,8 1,8 

Døde ind$l fravænning, % 11,6 13,7 13,9 14,2 

Total pa3egrisedødelighed, % 19,9 22,4 23 23,6 

Fravænnede grise pr. årsso 32,0 29,6 28,8 28,1 

Kuld pr. årsso 2,31 2,26 2,26 2,26 


