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Svinerådgivning Vest indbyder til

Årsmøde 2013
tirsdag den 19. februar i Aulum Fritidscenter,
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
17.00 Dansk svineproduktion lige nu
• Styr efter dit dækningsbidrag
• Fif på staldgangen
• Skal vi kønssortere, når slagtevægten øges?
• K orrekt poltefodring
• Update vedr. rode/beskæftigelsesmateriale
18.00 Spisning

21.00 Kaffe
21.15 Gunnar Ørskov,
Stifter af Ørskovgruppen
og efterspurgt
foredragsholder
Titel: Det ligger i
ledelsen

Foredraget handler om, at
ledelse ikke er noget man
19.00 Beretninger
kan tage, - man skal vælges
• Beretning v/ udvalgsformand Ole Kjær
til det. Det handler også om
• Beretning v/ ledende konsulent Jan
synlighed, om mennesker
Rodenberg
og forskellighed. Hvordan
man kommer igennem med sin kommunikation, der
20.00 Søren Gade, Direktør er nøglen til ledelse. Om virksomhedskultur og
i Landbrug &
vaner, om det vanskelige at ændre vaner. Om
Fødevarer
fornyelse og forståelse for at det er nødvendigt med
Hvad sker der på Axelborg og forandring, før det er tvunget nødvendigt. Om at
Christiansborg? Hvad gør L&F viden vokser, og samtidig bliver viden forældet
lige pt. for landbrugs- og
efterhånden som virkeligheden ændres. Det ligger i
fødevareerhvervet? Hvor er vi ledelsen at tage fiaskoerne og give succeserne til
mht. 2013-problematikken?
personalet.
Søren Gade holder et kort
oplæg hvorefter der vil være
tid til debat.

Gunnar Ørskov blev i 2012 nomineret til
Danmarks mest inspirerende foredragsholder

Mødet forventes afsluttet kl. 22.00
Pris for mødet 200 kr. + moms
Tilmelding på www.srvest.dk eller tlf. 7015 1200 senest torsdag den 14. februar

Svinerådgivning Vest  Birk Centerpark 24 • 7400 Herning • Tlf: 7015 1200  Fax 9999 2330  svin@srvest.dk  www.srvest.dk
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Omlægning til økologisk produktion
- part 2: Endnu en ubrugelig anmelderordning!
Af konsulent cand. agro. Kristian Juul Mikkelsen og
miljøkonsulent cand. agro. Heidi Birch Wentzlau
I nyhedsbrevet for januar 2013 bragte vi
en artikel om det nedslående høringssvar,
der var kommet for anmelderordningen,
der skal lette overgangen for landmænd,
der måtte have interesse i at omlægge fra
konventionel til økologisk svineproduktion.
Som vi nævnte, er der blevet tale om en
anmelderordning, der er svært anvendelig
på trods af meget veldokumenterede argumenter i de indsendte forslag til ændringer.
De krav, der er opsat, hænger på ingen
måde sammen med det, der skulle give
udslag i en rentabel forretning. Af de mest
groteske vilkår kan nævnes:
1. Husdyrbruget skal halveres ved omlægning (alternativt MEGET skrappe afstandskrav til omkringliggende naturområder)
2. Ingen udbringning af husdyrgødning i
fosforklasse 1-3 områder (stort set ALLE
rammes her) eller der udbringes maks.
0,6 DE/ha på ALLE bedriftens arealer
Ad 1 vil ramme størstedelen af potentielle
nye økologiske svineproducenter. Et eksempel kunne være en konventionel besætning med 700 søer og produktion af
30 kg grise (270 DE). Dyreenhederne
kunne direkte konverteres til maks. 280
økologiske søer med produktion af slagtesvin. Ved anvendelse af anmelderordningen, hvor dyreenhederne skal halveres, vil
det dermed svare til blot 140 søer med
produktion af slagtesvin. Alternativt skal
besætningens beliggenhed være særlig
gunstig, og alle afstandskrav til naturområder, vandløb o. lign være opfyldt fra alle
folde/hytter.
Ved anvendelse af beregninger (foretaget
af L&F) vil en produktion af 280 søer og
produktion af slagtesvin afkaste et driftsresultat på 1 mio. kr. Ved en reduktion til 140 søer og produktion af slagtesvin vil resultatet dermed blive 0,5

mio. kr. Renteudgifter til eksisterende
stalde på den pågældende ejendom er
det samme for de to scenarier. Eneste
forskel er etableringsomkostninger, som
over tid vil udjævnes.
Ad 2: Alle arealer i fosforklasserne 1-3
skal holdes gødskningsfrie, hvis det ønskes at anvende anmeldeordningen. Som
økolog er man som bekendt forhindret i
at tilføre anden gødning, og en arealdrift
uden gødskning vil resultere i et meget
lille udbytte. Når afgrøderne uden kvælstoftildeling bliver meget ”tynde”, har
ukrudtet gode betingelser!
Arealerne vil i løbet af ganske få år være
gennemgroede af blandt andet pælerodsukrudt, som vil besværliggøre driften så meget, at de udtagne arealer ikke
længere vil være egnede til dyrkning og
arealet værdiløst, set i sammenhængen
med en økologisk drift.
Med en forsigtig vurdering er arealer
som disse handlet til 100-120.000 kr./ha.
Alternativt kan ansøger beslutte sig for
at reducere gødningstildelingen på det
samlede udspredningsareal fra 1,4 DE til
0,6 DE/ha.
Ved at reducere gødskningen til 0,6 DE/
ha må der forventes en reduktion i
markudbyttet. Baseret på data fra de
økologiske landsforsøg over de seneste
15 års kornudbytter, vil man i en gennemsnitlig økologisk drift have et kornudbytte på 30-40 hkg/ha. Reduceres
gødningstildelingen til 0,6 DE/ha, svarer
dette til en nedgang i den tilgængelige
kvælstofmængde på mindst 50 kg. Der
forventes en betydelig ændring i afgrødens dækevne/vækst, og ukrudt vil
blomstre op. Således anslår planteavl en
samlet udbyttenedgang på omkring 50
% som kombination af disse faktorer.

Korn er en vigtig bestanddel i vores svinefoder - vi tillader os at antage, at det
manglende udbytte fra egne arealer således skal indkøbes til driften. Med de
nuværende priser på indkøbt økologisk
korn svarer de manglende 15-20 hkg/ha
i driften til omkring 4.600 kr. i indkøb.
Forfølger vi eksemplet ovenfor, hvor der
handles en konventionel drift med 270
DE og antager, at 2/3 af udspredningsarealet er eget areal, så vil der være ca.
130 ha i drift. Med en gennemsnitlig
økologisk afgrødefordeling vil der være
korn i ca. 65 ha hvert år. Med en anslået
merudgift til indkøbt korn på 4.600 kr./
ha svarer det til en merudgift i driften på
299.000 kr./år.
Samlet set vil der i ovenstående eksempel være en merudgift forbundet med at
anvende anmeldeordningen på 500.000
kr. på driftsresultatet. Hertil lægges
299.000 kr. til indkøbt korn som resultat
af manglende udbytte på egne marker.
En miljøgodkendelse af omlægningen vil
samlet koste driften ca.150.000 kr. Miljøgodkendelsen revurderes første gang
efter 8 år eller ved ændringer i driften.
Miljøgodkendes driften, vil der IKKE være begrænsninger på husdyrholdets størrelse. Afstandskravene er betydeligt lettere at opfylde, alle arealer kan anvendes uden undtagelse, og der vil kunne
optimeres til 1,4 DE/ha på den samlede
drift.
Træd varsomt og få konkretiseret dine
planer. Det kan være en god forretning
at lægge anmeldeordningen på ”køl” og i
stedet vurdere mulighederne i en Miljøgodkendelse.
Regeringens mission er Grøn Vækst - vi
venter med spænding!

DB-tjek - et unikt værktøj til optimering af din produktion. Vi ønsker fra Svinerådgivning Vests side at give dig en
unik mulighed for et forløb, hvor det overordnede mål er at højne resultaterne på din bundlinje.
DB-tjek kombinerer oplysningerne fra dit driftsregnskab og din produktionsrapport. De opnåede resultater sammenlignes med
andre bedrifter og hjælper til med at afsløre, hvor der på din bedrift er et uudnyttet potentiale. Samtidig kan DB-tjek indenfor
bedriften benyttes til økonomisk optimering af svineproduktionen.
Erfaringer har vist os, at der er et meget stort spring fra de bedrifter, som ligger helt i toppen til de, som ligger helt i bund. For
en sobesætning med salg af 30 kg grise kan dette betyde en merindtjening på 6.600 kr./årsso, og for en slagtesvineproducent
kan denne merindtjening nå helt op på 230 kr. pr. produceret svin.
Selvom du måske er en af de landmænd, som ligger godt placeret, er det alligevel en udfordring at prøve, om man kan blive
endnu bedre - enten ved at ændre på nogle af bedriftens udgifter eller ved at give produktionsresultaterne et ekstra løft.
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Foderhygiejne
Af konsulent cand. agro.
Bjarne Knudsen

Dårlig foderkvalitet og hygiejne fører til
betydelige økonomiske tab i form af pludselige dødsfald, endetarmsudkrængninger og kastninger. Der er kun en vej:
Forebyggelse, og i den forbindelse spiller
konstant overvågning af råvarer, foderog male-blandeanlæg og udfodring en
helt central rolle.
Først og fremmest gælder det om at
tænke bedriften som en helhed. Problemer skabt i marken kan blive til store tab
i stalden, så sædskifte og jordbehandling
fortjener stor opmærksomhed.
Foderhygiejne starter allerede i
marken
Ved hjælp af mindre énsidigt sædskifte,
valg af sorter med høj fusarieresistens,
grundig jordbearbejdning, gerne pløjning
og omhyggelig høst mindskes risikoen for
toksiner. Omhyggelig høst er at droppe
lejesæd og at høste så tidligt, at genspiring og svampevækst på stråene ikke er
et problem.
Tørring og opbevaring
Korn er helt lagerfast ved 13 % vand,

Vigtigt at sætte
mål
Af virksomhedsleder
Leif Vestergaard

Det giver bonus at sætte mål for indsatserne i produktionen, dette har flere og
flere landmænd fundet ud af. Den store
udfordring er nu at få arbejdet med målsætninger til at blive noget kontinuerligt.
For at dette bliver en realitet, handler
det ofte om, at man på den enkelte bedrift får fundet lige netop den metode,
som passer én selv, ens medarbejdere
og til den situation, man aktuelt befinder
sig i. Her er tre forslag til modeller, der
kan anvendes i forbindelse med målsætninger i svinebedrifter:
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mens det praktiske mulige er 14 til 15 %
vand, hvilket fungerer ved en temperatur
på maks. 7o C. Så her er mulighed for
køling og temperaturen i kornet meget
centralt.
Under lagringen skal der være fokus på
overvågning af temperatur og skadedyr.

Formaling
Temperaturstigning ved formaling danner kondens på indersiden af blanderen
– specielt ved fin formaling. Dette mindskes ved at montere sugefilter umiddelbart efter møllen.
Male-/blandeanlægget rengøres
regelmæssigt
Foderet flyttes ofte en lang vej, inden
det ender i grisen. I den forbindelse skal
færdigvaresiloer, møller og blandere,
rør/kæder, snegle, redlere, pumper,
fodermaskiner og foderautomater rengøres jævnligt. Find de kritiske steder i dit
anlæg og sæt rengøringen i system. I
materialet hjemmeblandermanagement
findes en masse inspiration til dette.
Kontakt fodergruppen for yderligere
oplysninger.

Kornrensning
Rensning af korn i en sold- eller tromlerenser giver til de flestes overraskelse en
stor dynge frarens, og det er ikke godt
svinefoder! Sand slider unødigt på mølle
og vådfoderanlæg, og ukrudtsfrø, avner
mv. giver en større risiko for toksiner, så
derfor bør kornrensning være standard. I
virkeligheden ville rensning af kornet før
det lægges på lager være at foretrække,
men det kræver renseudstyr med høj
kapacitet, og det er dyrt.

LEAN light
Dette handler om at skabe værdi med
færre ressourcer og om at øge produktiviteten gennem effektivisering. Målet er
at få skabt en kultur på arbejdspladsen,
hvor både lederne og medarbejderne
søger smartere måder at tilrettelægge
arbejdet på.
Produktionsovervågning
Her kan man i samarbejde med sin svinekonsulent sætte fokus på produktionsresultaterne. Dette gøres ved, at der
udvælges en række måltal, som der skal
sættes fokus på. Samtidig laves en økonomisk beregning, som kan påpege,
hvad evt. løft i produktionen kan betyde
økonomisk.
Personlige mål
Mens man i både LEAN og produktionsovervågning typisk beskæftiger sig med
afdelingsbestemte mål, er det samtidig

også godt at sætte nogle personlige mål.
Dette er både gældende for arbejdsgiver
og ansatte. Det er her meget vigtigt, at
der er et tæt samarbejde mellem leder
og ansatte, så den ansatte selv er med til
at sætte fokus på, hvor det er relevant at
sætte ind.
Til gavn for alle
En synlig målsætning er noget, alle kan
have gavn af - også de besætninger, der
kører med rigtigt flotte resultater i forvejen. Det er vigtigt at vælge den metode,
der passer bedst til Jer, og det kan ikke
tilrådes at kaste sig ud i alle tre metoder
samtidig.
Vælg hvad der rykker mest for lige netop
dig, dine medarbejdere og dine produktionsresultater, og bliv ved med at
sætte mål - det kan nemlig ses på bundlinjen!

Salg af DanAvl
kvalitet · service · sikkerhed
Besætning

Aktuel Sundhedsstatus

Udbud af salgsdyr

Arvadgaard

Rød SPF+myc +Ap12+DK YL-polte

Tlf. 9718 1388 • Mob. 2145 0532
www.arvadgaard.dk

Bording

Rød SPF+myc

Tlf. 8686 2555 • Mob. 2045 2086

LY-polte

Tlf. / Fax / Mob. /mail / website

frede.c@jensen.mail.dk
Grydholt

Rød SPF

LY-polte

Tlf. 9776 1134 • Mob. 2332 9234
nlynggaard@jubii.dk

Dybvad

Blå SPF+myc

YL-polte

Tlf. 8655 4001 • Mob. 2228 5041
stald@dybvad-agro.dk • www.dybvad-agro.dk

LY-polte/orner

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

+Ap2+Ap12+DK
Avlscenter

Rød SPF

Kauergaard

LL-polte/orner

Kollund

Rød SPF

LY

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

Løvlund

Rød SPF+myc+Ap2

LY-polte

Løvlund Nord

Rød SPF+myc

LY-polte

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

Marslund

Rød SPF

LL-/LY-polte

Tlf. 9786 1242 • Mob. 2028 8242
marslund@marslund.dk

Munkbro

Rød SPF+myc

LL,DD,YL-polte/gylte

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

DD, LL –orner
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+myc

LY-polte

Mob. 2142 7112 • Mob. 4017 6267
gris@overgaardmul,site.dk

Trøllundgård
1998 ApS

Rød SPFmyc +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

Tlf. 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

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

