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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin stiger 20 øre/kg, og søer og orner stiger 30 øre/kg i 
kommende uge. Beregnet smågrisenotering stiger 8 kr./stk. ved 30 kg. De fleste 
puljenoteringer på smågrise stiger 15 kr pr stk v. 30 kg.   
 
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 10,20 
Søer  7,30 
Orner  6,30 
Polte  
45-49,9 kg 

 7,20 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 221 375 
Økologisk smågris  739 
UK-tillæg 15 17 
Antonius tillæg 18 39 

Vestjysk Pulje 210 415 
Nordjysk pulje konv. 199 375 
SPF pulje konv. 195 405 
SPF pulje –PRRS 240 425 
Porc-Ex pulje –PRRS  450 
Porc-Ex pulje–ren blå  455 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 

Svin 
Foderpriser 
Kr./FE 

1,71 2,29 1,72 

DB/gris  119 89 
0-pkt. 246 413 11,87 

 
 
 
Gulkort grænse  
Hvis forbruget af antibiotika overskrider en af myndighederne fastlagt grænse på-
bydes landmanden ekstra rådgivning og omkostninger. Forbruget opgøres ud fra 
indberetningen til Vetstat til pågældende dyregruppe i forhold til de dyr der er regi-
streret på ejendommen i CHR. registret 
Forbruget opgøres som et gennemsnit over 9 måneder og måles i ”ADD” – gen-
nemsnitlige daglige doser pr. 100 dyr. 
Pr. 28. februar 2014 er fastsat nye grænser der gælder om 9 måneder, altså fra 30. 
november 2014.  
Jo mere landmænd viser de kan begrænse antibiotikaforbruget, jo lavere bliver det 
tilladte forbrug. 
 
Grænseværdier 30.11.2014 01.06.2013 01.01.2011 
Smågrise 22,9 25 28,0 
Søer 4,3 5 5,2 
Slagtesvin 5,9 7 8,0 
 
I 2011 havde Danmark det 5. laveste antibiotikaforbrug til husdyr blandt 25 euro-
pæiske lande. Lavest lå Norge. Italien og Tyskland var blandt de højeste. I Dan-
mark udgør svin 74 % af den samlede produktion, hvor det i gennemsnit af alle 
landene er 34%. Man kan også sige at Danmark producerer 4,4 % af husdyrene og 
bruger 1,3 % af den samlede mængde antibiotika. 



 
Alarmanlæg  
I alle svinestalde skal der være et alarmanlæg, som alarmerer besætningsejer, hvis 
ventilationen svigter. For nylig svigtede både ventilationsanlægget og alarmen i en 
staldsektion med 80 polte. De 60 var døde da landmanden om morgenen åbnede 
døren til stalden og blev mødt af tæt tåge. Husk at kontrollere alarmanlægget og 
dokumentere kontrollen efter hver vask, og mindst hver 3. måned i besætningens 
egenkontrol notater. Sker uheldet alligevel kan der blive brug for dokumentation til 
forsikringsselskabet. Ved kontrollen skal man aktivere føleren i stalden, og ikke kun 
nøjes med at aktivere tastaturet på alarmens styresystem. Hold en hånd om føleren 
og vent til du hører en alarm, så ved du det fungerer.  
 
Kornmarkedet  
Kornet stiger i Danmark for tiden og skal man købe korn skal man spørge ved flere 
firmaer. Uroen i Ukraine kan få konsekvenser, idet der er tvivl om der ville kunne 
sås vårsæd i år. Ukraine er verdens 3. største eksportør af korn. Det er oplyst at 
hvede i dag koster omkring 150 kr. leveret, og vil man sælge ny høst er prisen om-
kring 135 kr. for hvede. Også sojaskrå stiger og koster nu omkring 370 kr. og fra 
juni ca. 340 kr. Der har været købssignaler, men det er usikkert om man ved de 
ovennævnte priser skal handle på langt sigt.  
 
 


