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Svinerådgivning Vest indbyder til

Fodermøde

Onsdag den 6. juni 2012, kl. 17.00 - 22.00
Markedspladsen 10, 7490 Aulum

Gratis møde inkl. middag og kaffe

Program:

l Velkomst
l Økonomien i god foderrådgivning v/Bjarne Knudsen, SRVest
l Soens mælkeproduktion i relation til fodringen v/Thomas Bruun Christensen, VSP
l Middag sponsoreret af DLG
l Sponsorindlæg v/DLG
l Hjemmeblanding, strategi og planlægning v/Jens Korneliussen, SRVest
l Kaffe sponsoreret af DLG
l Svineproduktionen i Rusland vokser v/Henrik Nielsen, Danish Farm Design
l Råvaremarkedet – hvordan er trenden? v/John Jensen, Agromarkets
Tilmelding senest fredag den 1. juni på tlf. 70 15 12 00 eller www.srvest.dk
Svinerådgivning Vest • Birk Centerpark 24 • 7400 Herning • Tlf: 7015 1200 • Fax: 9999 2330 • svin@srvest.dk •

www.srvest.dk

MAJ 2012

Miljøkonsulenternes
hjørne
Af konsulent cand. agro
Heidi Birch Wentzlau
Mangeårige læsere af SRV-Nyhedsbrevet
vil genkende titlen på denne artikel.
Miljøkonsulenterne synes tiden er moden
til at genoptage fortællingen om, hvordan
det går med arbejdet i ”miljøets tjeneste”, og vi håber der er interesse
for at læse med. Som tidligere vil vi bruge pladsen på at fortælle om
vores hverdag med miljøgodkendelser, anmeldelser og ikke mindst det
politiske arbejde, som vi også lægger vores kræfter i.

Korrekt indtastning af f.eks. råvareværdier og blanderecepter samt diverse
grundindstillinger tilpasset den aktuelle
besætning skal være i orden, ligesom der
skal foretages en korrekt daglig foderjustering ud fra en fastlagt foderkurve, som
er tilpasset grisene i slagtesvinebesætningen. Foderkurven skal tilpasses, hvis der
skiftes smågriseleverandør, sundhedsstatus eller fodersammensætning.
Foderregulering skal ske hver dag alle ugens dage og på det samme tidspunkt, 30 min. efter udfodring. På billede herunder kan man se, hvordan
70% af krybberne skal se ud efter morgenfodring.

Husdyrbrugsloven er efterhånden 5 år gammel. Årene er gået og der
er ganske langsomt ved at være dannet praksis og en erfaring i brugen
af lovgrundlaget, vejledninger og beregningsmodeller. Mange har også
oplevet de stramninger, der er fulgt i kølvandet på klagenævnets afgørelser og det har desværre affødt en del ekstra arbejde her i vores region.
Vi arbejder dog hårdt på at finde en acceptabel løsning på kravet om de
mange efterafgrøder som landbrug i oplandet til Ringkøbing og Nissum
Fjord oplever i øjeblikket. SRV er derfor i tæt dialog med kommunerne i
regionen for at finde løsninger, som åbner muligheder og alternativer til
miljøgræs i store mængder. Helt konkret betyder det, at vi i samarbejde
med landboforeningerne laver modelberegninger og tekniske redegørelser for, hvordan vi alternativt kan benytte andre sædskifter i markbruget,
der i kombination med svineproduktionen kan opfylde kravene fra lovLæs mere om vådfoder til slagtesvin i Fagbladet Svin nr. 4 eller kontakt
giver.
din lokale vådfoderrådgiver, som kan hjælpe med at optimere forholdene i din vådfoder-besætning.
Vinteren og det spirende forår har for miljøkonsulenterne stået i
anmeldeordningernes tegn ! De mange anmeldelser af skift i dyretype, vægtændringer, fulde stalde og nye gyllebeholdere kræver vores
Har du leveret en
opmærksomhed. Især fordi vi oplever, mange kommuner har været en
smule tøvende og usikre på regelsættet og de praktiske forhold omkring gris, der var gangdisse sager. Vi har derfor måtte bruge en del energi på at argumentere og besværet ved andokumentere de enkelte sagers berettigelse i forhold til regelsættet, for
komst til slagteriet?
at undgå afvisninger og krav om miljøgodkendelse af ændringerne. Ud
over den langsommelige og usikre opstart må vi konkludere, at anmelAf jordbrugsteknolog
deordningerne ER en succes, -vi får MANGE ændringer igennem uden
Henrik Bech Pedersen
miljøgodkendelser!
Husk også anmeldeordningerne hvis du lejer stalde til produktion! Ring
til os og hør nærmere.
Foråret er også tiden, hvor planlægningen af aktiviteterne i ERFAgrupperne er på programmet. SRV-Miljø er derfor klar med en række af
spændende indlæg som kan have relevans for dig og din ejendom. Tjek
listen sammen med jeres gruppe, -vi glæder os til at besøge jer i 201213!
Lune og spirende forårshilsner fra SRV-Miljø.

Vådfoder til slagtesvin rykker
- med den rette management!
Af konsulent cand. agro Bjarne Knudsen
Fodring af slagtesvin med vådfoder kræver indsigt i vådfodercomputeren og fokus på management - hver dag - hvis der skal opnås gode
produktionsresultater.

Gennem de sidste par år har antallet
af sager med leverede dårligt gående grise været stigende.
Den typiske historie er:
En gris observeres i stalden med ledbetændelse, en byld eller en forstrækning. Landmanden vælger at sætte grisen i en sygesti, hvor den bliver behandlet og smertedækket. På et tidspunkt kommer grisen sig - den
går godt eller kan i hvert fald rejse sig og gå uden besvær. Landmanden
konkluderer, evt. i samråd med sin dyrlæge at levere grisen.
På leveringsdagen går grisen med den gamle ophelede skade fint på
lastbilen til slagteriet, men er støttehalt eller kan slet ikke rejse sig, da
den skal af lastbilen ved slagteriet. Grisen bliver aflivet eller taget fra til
kontrol. Efterfølgende politianmeldes landmanden, samt der indstilles til
et træk i HA-støtten på mellem 3–5 %.
Nu er det op til landmanden at overbevise politi og kødkontrol om, at
grisen gik fint, da den gik på lastbilen – det kan være meget svært!
Grise med gamle skader har ofte svagere led, bliver hurtigere trætte eller
udsættes for flere angreb end grise, der er fit for fight. Dette resulterer

ofte i, at gamle skader bryder op, eller at grisene er trætte ved ankomst
til slagteriet.
Vi har indtil nu vundet flere sager eller fået reduceret trækket i
HA-støtten ved at gøre indsigelser og sende høringssvar. Ofte skal der
gode argumenter til - dyrlægens rapporter skal ofte findes frem, og man
skal have nærstuderet den veterinære kontrolrapport.

Siden VSP’s pressemeddelelse om, at pinde i rør nu kan betragtes som
rodemateriale, har vi hørt fra flere svineproducenter, at man fra fødevareregionens dyrlæger stadig melder ud, at pinde i rør ikke kan godkendes som rodemateriale.
Har du kendskab til eller har været involveret i sager, hvor pinde i rør
ikke er blevet godkendt, eller hvor man har fået en mundligt besked om,
at pinde i rør ikke kan godkendes, uden det er nedfældet i kontrolrapporten, vil vi I Svinerådgivning Vest meget gerne høre om det.

Hvordan undgår man at komme i fedtefadet?
Ifølge Dyreværnsloven må man ikke udsætte et dyr for unødig angst,
lidelse og smerte, og ifølge Transportforordningen må syge og svage dyr Kontakt Henrik Bech Pedersen, Svinerådgivning Vest.
ikke transporteres.
Henrik Bech Pedersen sidder i den landsdækkende KO-gruppe, hvor
Vi anbefaler sammen med flere dyrlæger:
man sammen med jurister fra Skejby og konsulenter fra VSP indsamler
• Grise med gamle ophelede skader i bevægeapparatet bør altid tilses sager og erfaringer fra hele landet og herved har mulighed for at samaf en dyrlæge, og der bør udfyldes en transporterklæring
menholde og kalibrere sager til gavn for svineproducenterne.
• Grise med gamle ophelede skader i bevægeapparatet bør altid skilles
fra under transporten, som det sker med brokgrise. Ellers bliver grisen i nogle tilfælde udsat for unødig lidelse og smerte
Samarbejde med JYSK
Ovenstående vil sikre, at vi sjældent vil se problemer med grise, der går
ned på vej til slagteri. Skulle det alligevel ske, har man i samråd med
sin dyrlæge sikret sig, at dyret er fundet transportegnet og kan derfor
ikke anklages for at have handlet groft uforsvarligt.

Landbrugsrådgivning
Af ledende konsulent cand. agro
Jan Rodenberg

Svinerådgivning Vest har indgået et samarProblemer med politianmeldelser og KO-sager kontakt Henrik Bech
bejde med JYSK landbrugsrådgivning, der
Pedersen, Svinerådgivning Vest
har til huse i Billund og Esbjerg. JYSK er et
stort landbrugscenter med et mindre svinerådgivningskontor, hvor der
er ansat 3 konsulenter, mod 16 hos Svinerådgivning Vest. Samarbejdet
Er pinde i rør rode-materiale?
går på, at JYSK henviser til os på de områder, hvor de selv mang-ler
kompetencerne, mens vi kan bruge deres konsulenter. Samarbejdet har
• Ja, siger man i VSP og ved Danish-kontrollen.
bl.a. konkret ført til at vi afholder 2 identiske fodermøder. Et i Aulum d.
• Nej, siger man ved fødevarestyrelsen og i fødevare-regionerne.
6. juni, som det reklameres for på forsiden, og et d. 7. juni i Billund. Vi
forventer os meget af samarbejdet, og regner med at det kan være med
På trods af retssag er der stadig ikke klarhed over, om pinde i rør kan
til at styrke begge kontorer, til glæde for de vest-jyske landmænd.
godkendes som rodemateriale ved et kontrolbesøg.

Midt-Vest smågrisesalg
SLS-Smågrisesalgene står for:
l Omsætning af såvel 7 som 30 kg`s grise.
l Reel og hurtig afregning.
l Højt hygiejne-niveau, med
vask og desinfektion af
bilerne efter hvert læs.
l Kører med transportbiler, der
altid sikrer høj dyrevelfærd.
Op til 730 grise pr. læs.
l Afhentning og levering af
grise til tiden.
l Bilerne er underlagt jævnlig
kontrol af avance, omsætning
og vægte.
a.
tbilerne indefr
l Omsætning af grise i faste griseEn af transpor
ringe, puljeomsætning og til export.

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

SLS Smågrisesalgene, din oplagte samarbejdspartner

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

kvalitet · service · sikkerhed
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 • Fax 7533 6512
fugdal@fugdal.dk

Grydholt
Rød SPF
LY-polte
			

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

Dybvad

Blå SPF+myc
YL-polte
+Ap2+Ap12+DK		
			
Kauergaard
Rød SPF
LY-polte/orner
		
LL-polte/orner

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

Kollund

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

Rød SPF
LY
		

Kvartborg ApS

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

Rød SPF+myc
LY-polte
+Ap6+Ap12		
		
Løvlund
Rød SPF+myc+Ap2
LY-polte
Løvlund Nord
Rød SPF+myc
LY-polte

Tlf. 9726 7047 • 2041 5107
kvartborg@mail.dk

Marslund
Rød SPF+myc
LL-/LY-polte
			

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

Munkbro

Rød SPF

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

LL, DD, YL-polte/gylte Tlf. 9743 5037 • Fax 9743 5403
DD, LL-orner
munkbro@munkbro.dk

Nyborg
Rød SPF
LY-polte
			

Tlf. 9743 5197 • Mob. 2088 5102
nyborg@mvbfiber.dk

Nørredal

Tlf. 9786 5058 • Mob. 2174 4558
noerredal@noerredal.dk

Rød SPF
YL-polte
		

Overgaard
Rød SPF
LY-polte
Multi-Site			

Mob. 2142 7112 • Mob. 4017 6267
gris@overgaardmultisite.dk

Trøllundgård
1998 ApS

Rød SPF+myc
LY-polte
+Ap6+Ap12 		

Tlf. 7533 5427 • Mob. 2031 5427
opformering@trollundgaard.dk

Vesterlund

Rød SPF+myc
LY-/YL-polte/gylte
+Ap6		

Tlf. 8686 1537 • Mob. 2230 6072
vesterlund@dlgtele.dk

Østerbjergegård
Rød SPF+myc
LY-/YL-polte
ApS			

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.

