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Svinerådgivning Vest indbyder til

Årsmøde
tirsdag den 21. februar 2012 i Aulum Fritidscenter,

Markedspladsen 10, 7490 Aulum
17.00  Aktuelt i dansk svineproduktion lige nu
 - Hjemmeblanderi
 - Syreprodukter til vådfoder
 - Hvordan kan de hollandske ideer bruges i DK
 - Faringsovervågning
 - KrydsUoverensstemmelse
 
18.00 Spisning

19.00 Beretning fra SRVest-udvalget
 v/udvalgsformand Ole Kjær

19.30 Hvem vil være ”miljøonær”?
 v/ Annette Lykke Pejtersen

20.15 Nyt fra kontoret
 v/ledende konsulent Jan Rodenberg

20.45 Kaffe

21.00 Jason Watt - Fordi jeg vil!

”Fordi jeg vil” er et inspirerende foredrag om: mod, 
viljestyrke, engagement. Det at arbejde fokuseret på 
at nå sine mål, ikke at give op, og ikke mindst hand-
ler det om viljen til at VILLE.

Vindermentalitet, vilje og betydningen af at sætte 
sig nogle mål, små som store. Foredraget handler 
om Jasons måde at tackle tilværelsen på, om hans 
kamp tilbage til livet, og om et comeback i motor-
sporten, der gennem årene havde lært ham, at selv 
håbløse situationer kan vendes til sejre.

Jason fortæller åbenhjertigt om tankerne i hans 
svære tid efter hans motorcykelulykke, der gjorde 
ham lam fra brystet og ned. Men også omkring det, 
at livet selv nu ikke altid er den solstråle historie, 
vi alle kender fra blade og TV. Ikke mindst når det 
gælder det faktum ikke at være i stand til at være en 
fysisk aktiv far til hans tvillinger.

Mødet forventes afsluttet kl. 22.00
Pris for mødet 200,- kr. + moms. 
Tilmelding på www.srvest.dk og tlf. 7015 1200
senest torsdag den 16. februar kl. 12.00 

Tag med SRVest og Vet-Team til Holland !
Onsdag den 29. februar – fredag den 2. marts 2012

Vi arrangerer igen i år en studietur for interesserede svineproducenter. 
Det bliver en spændende tur, som strækker sig over 3 dage og kommer til at indeholde både besætningsbe-
søg og firmabesøg. Turen foregår i komfortabel 4-stjernet bus.
Prisen for hele turen inklusiv fuld forplejning og enkeltværelse er kr. 3950,- + moms 
Se hele programmet og tilmeld dig på www.srvest.dk eller ring på 7015 1200 senest den 14. februar



Kan kommunen tage DE fra mig?
af konsulent cand. agro Annette Lykke 
Pejtersen

Det spørgsmål får vi ofte stillet af jer 
svineproducenter. Svaret er ”Ja” og 
”Nej”! Det er ikke bare ”sort på hvidt”.

Sagen er den, at det afhænger af, 
hvornår man har haft et såkaldt 
kontinuitetsbrud og hvor længe det har stået på. 
Derudover afhænger det af, hvilken form for miljøtil-
ladelse, man har.

Har man en gammel produktionstilladelse eller 
VVM-screening/redegørelse:
Har man f.eks. haft 50 DE ud af tilladte 100 DE i 
årene 2004/05, 2005/06, 2006/07, så kan kommu-
nen godt fjerne de 50 DE, der ikke var udnyttet. Har 
man samme situation i 2008/09, 2009/10, 2010/11, 
så vil kommunen ikke kunne fratage dig de 50 DE. 
I det første eksempel gælder kontinuitetsprincippet, 
som eksisterede før 1. apr. 2008. I det andet eksem-
pel gælder Miljøbeskyttelseslovens §78a, der blev 
indført i loven pr. 1. apr. 2008. Overlapper perioden 
med delvist produktionsophør på 3 år 1. apr. 2008, 
gælder det, at produktionstilladelsen ikke kan ned-
skrives af kommunen!

Har man haft totalt produktionsophør i årene 
2004/05, 2005/06, 2006/07, så kan kommunen 
fratage hele produktionstilladelsen (Kontinuitetsprin-
cip). Har man samme situation i 2008/09, 2009/10, 
2010/11, så vil kommunen også kunne fratage hele 
produktionstilladelsen (§78a). 

Det er altså altafgørende, at man har beholdt en lille 
husdyrproduktion i årene efter 2008, hvis man ikke 
skal kunne fratages sin produktionstilladelse helt!

Har man en kap. 5 godkendelse: 
Så kan kommunen fratage en del af godkendelsen, 
hvis den ikke har været fuldt udnyttet i 3 på hinan-
den følgende år, eller hele godkendelsen hvis der 
har været totalt produktionsophør i 3 år. Dette uan-
set hvornår perioden på de 3 år forekom. 

Har man en nyere miljøgodkendelse 
(1.1.2007 og frem):
Så kan kommunen lige som forrige eksempel 
fratage den del af godkendelsen, som ikke har 
været udnyttet, eller hele godkendelsen, hvis der 
har været totalt produktionsophør i 3 år. Igen er det 
uafhængigt af hvornår perioden forekom.
 
Det er som skrevet ikke helt simpelt! Ikke alle kom-
muner er helt bevidste inden for dette felt, derfor 
skal du være vågen mht. din produktionstilladelse! 
Har du brug for at få afklaret spørgsmål, så ring ind 
på kontoret på 70 15 12 00.
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2013 nærmer sig…
af konsulent cand. agro Dorthe 
Poulsgård

30 % af de danske sobesætninger er 
ikke klar til 2013, så der skal arbej-
des på højtryk med at finde egnede 
løsninger inden loven træder i kraft 
1/1-2013.

Der skal som hovedregel findes nogle flere m2 til de 
drægtige søer for at fastholde det nuværende antal 
årssøer, hvorfor nogle bygger en ende i de bestå-
ende stalde. 

Ofte kan slagtesvinestier anvendes til drægtige 
søer, hvis hver 2. skillerum fjernes og 2 slagtesvine-
stier bliver til én sosti. 
I drægtighedsstalden kan den ene række bokse 
fjernes, mens boksene i den anden side enten 
skiftes ud med æde- hvilebokse, eller der monteres 
en baglåge. Fakta er, at søerne skal kunne stå i ro 
og mag og æde uden at blive forstyrret af de andre 
søer.  
Kunsten er at få lavet om uden at det koster i pro-
duktionen. Vær OBS på flg.:

Sygestier
Løsdrift fungerer godt, hvis det er muligt for perso-
nalet at tage skadede søer ud af flokken og sætte 
dem ind i sygestier. Iflg. loven skal 2,5% af løsdrifts-
pladserne være i syge-aflastningspladser, men i 
praksis skal der være 5-10% for at opnå de bedste 
resultater. Lav sygestierne først, således at det er 
muligt at tage hånd om tilskadekomne dyr fra dag 1 
med løsdrift.
 
Opstaldning – under renoveringen
Når hele drægtighedsstalden skal endevendes, 
skal søerne være et andet sted i mellemtiden. Som 
udgangspunkt er det bedst at flytte rundt på de 
søer, som er konstateret drægtige, men mokkes de 
sammen i slagtesvinestier eller står i en øredøvende 
larm, osv. vil overlevelsen af fostrene påvirkes i ne-
gativ retning. Overvej derfor at leje en sostald, mens 
der renoveres.  

Gamle søer
Erfaringer viser, at de ældre søer (4. læg og der-
over) har svært ved at omstille sig til løsdrift efter at 
have brugt hele livet i bokse. Lad derfor de gamle 
søer blive i vante rammer så lang tid som muligt. 
Brug tiden indtil nytår til at forny besætningen og lær 
de nye dyr op til løsdrift.



Finn Brændgård Hansen, Herning
Tlf. 9711 8167, mobil 2323 8286,
hansen.hauge@live.dk 
www.grisegrynt.dk

Ole Ostersen, Skjern
Tlf. 9735 4446, mobil 20294446,
grise@grise.dk / www.grise.dk

Ønsker du at købe eller sælge 
smågrise, så kontakt én af 
nedenstående salgsledere:

730

Midt-Vest Smågrisesalg

snakke meget i telefon, arbejde i grupper eller bruge 
meget plads, og det bliver udnyttet fint, og vil være 
med til at kunne skabe en endnu bedre rådgivning til 
vores kunder.

Vi har i starten bøvlet lidt med et nyt telefonsystem, 
da vi i forbindelse med skiftende arbejdspladser, 
også var nødt til at skille os af med fastnettelefo-
nerne.  Vi er ved at få styr på teknikken, men skulle 
nogle have været udsat for pludselige afbrydelser, 
eller mærkelige velkomsthilsner, vil vi gerne be-
klage! 

Ny mødetype fik stor succes
”Få en toptunet farestald” var titlen på vores senest 
afholdte kursus, hvor tilslutningen var god med i alt 
54 deltagere!
Rammerne for kurset var skruet sammen efter øn-
ske fra nogle landmænd, om et fyraftenskursus der 
var kort, præcist og billigt.
Selve kursets indhold var en god blanding af både 
teori og praksis ved Kristian Juul Mikkelsen, Mari-
anne Christiansen og Sønke Møller fra SRVest samt 
dyrlæge Helle H. Jessen, HyoVet. Spørgelysten var 
stor blandt deltagerne, så tiden fra kl. 15-17.30 gik 
hurtigt. Kurset blev afsluttet med en sandwich og 
mulighed for at stille yderligere spørgsmål til ind-
lægsholderne.
Fremadrettet vil vi afholde flere korte kurser efter 
samme opskrift, for at tilgodese jeres ønsker, så giv 
gerne en tilbagemelding på emner, I ønsker vi skal 
tage op på sådanne kurser.

Nyt kontormiljø virker!
Af ledende konsulent  cand. agro 
Jan Rodenberg

Inden jul skrottede vi nogle skrivebor-
de, og indrettede i stedet kontoret, så 
personalet ikke havde faste pladser. 
Alle skriveborde er lavet så man 
kan koble sin computer til skærm og 
tastatur. De personlige ting, hver konsulent har, er 
minimeret, og flyttes nu rundt med en mobil kas-
sette.

Der var lidt frygt for, om det ikke at have en fast 
plads, ville fungere, men det er gået over al forvent-
ning. Konsulenterne har nu let ved at sætte sig tæt 
ved de kollegaer de på en eller anden måde skal 
arbejde sammen med den pågældende dag, og 
roteringen gør også, at input og idéer naturligt kom-
mer rundt til alle konsulenterne.

Idéen er blevet godt modtaget, og der bliver flyttet 
rundt på en måde, så alle nu snart har prøvet alle 
15 kontorborde af. Det kan sammenlignes lidt med 
storstier til slagtesvin, altså uden nogen sammen-
ligning i øvrigt. I almindelige slagtesvinestier er der 
spalter i hele arealet, en krybbe langs den ene side, 
og begrænsede muligheder for at lave overbrusning, 
og tildele halm. I storstier kan man på det samme 
areal pr. gris opnå områder til at spise, områder til 
at hvile, områder med halm og områder med over-
brusning. Sådan fungerer dock-in miljøet også. Der 
er pladser, der er fine, hvis man skal arbejde alene, 



Besætning Aktuel sundhedsstatus Udbud af salgsdyr Tlf. / fax / mob. / mail / website

Arvadgaard Rød SPF+myc
+AP12+DK

YL-polte Tlf. 9718 1388 • Mob. 2145 0532
www.arvadgaard.dk

Bording Rød SPF+myc LY-polte Tlf. 8686 2555 • Mob. 2045 2086
frede.c@jensen.mail.dk

Fugdal Rød SPF+myc LY-polte Tlf. 7533 5834 • 7533 6512
fugdal@fugdal.dk

Grydholt Rød SPF LY-polte Tlf. 9776 1134 • Mob. 2332 9234
nlynggaard@jubii.dk

Hvamgård Rød SPF+myc
+Ap6+Ap12

LY-polte Tlf. 9745 4227 • Fax 9745 4242
hvamgaard@dlgmail.dk

Kauergaard Rød SPF YL-polte/orner
LL-polte/orner

Tlf. 8688 0010 • Mob. 4021 9110
rask@kauergaard.dk • www.kauergaard.dk

Kollund Rød SPF LY Tlf. 9626 3560 • Fax 9721 4720
avlkoll@post12.tele.dk • www.avlscentret-kollund.dk

Kvartborg ApS Rød SPF+myc
+Ap6+Ap12

LY-polte Tlf. 9726 7047 • Mob. 2041 5107
kvartborg@mail.dk

Løvlund
Løvlund Nord

Rød SPF+myc+Ap2
Rød SPF+myc

LY-polte
LY-polte

Tlf. 9711 9457 • Fax 9711 6357
lovlund1@gmail.com • lovlundnord@gmail.com

Marslund Rød SPF+myc LL-/LY-polte Tlf. 9786 1242 • Mob. 2028 8242
marslund@marslund.dk

Munkbro Rød SPF LL, DD, YL-polte/gylte
DD, LL-orner

Tlf. 9743 5037 • Fax 9743 5403
munkbro@munkbro.dk

Nyborg Rød SPF LY-polte Tlf. 9743 5197 • Mob. 2088 5102
nyborg@mvbfiber.dk

Nørredal Rød SPF YL-polte Tlf. 9786 5058 • Mob. 2174 4558
noerredal@noerredal.dk

Overgaard
Multi-Site

Rød SPF LY-polte Mob. 2142 7112 • Mob. 4017 6267
gris@overgaardmultisite.dk

Trøllundgård
1998 ApS

Rød SPF+myc
+Ap6+Ap12

LY-polte Tlf. 7533 5427 • Mob. 2031 5427
opformering@trollundgaard.dk

Vesterlund Rød SPF+myc
+Ap6

LY-/YL-polte/gylte Tlf. 8686 1537 • Mob. 2230 6072
vesterlund@dlgtele.dk

Østerbjergegård
ApS

Rød SPF+myc LY-/YL-polte Mob. 2224 0591 • Mob. 2330 8119
bjergegaard@pc.dk • www.osterbjergegaard.dk

Øster Hallundbæk Rød SPF LY-polte Tlf. 9747 6169 • Mob. 2013 6769
breinholt@post12.tele.dk

kvalitet • service • sikkerhed

Direkte salg - kontakt den enkelte besætning, der matcher din besætnings sundhedsstatus 
   og forhør nærmere vedrørende salgs- og leveringsbetingelser.

Salg af DanAvl avlsdyr
- fra godkendte røde avls- og opformeringsbesætningerDanAvl


