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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret i den kommende uge. Smågri-
senoteringerne er ligeledes uændret. 
 
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 10,60 
Søer  7,50 
Orner  6,50 
Polte  
45-49,9 kg 

 7,60 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 231 391 
Økologisk smågris  769 
UK-tillæg, DC 14 15 
UK-tillæg, Tican 15 17 
Antonius tillæg 21 42 

Vestjysk Pulje 225 440 
Nordjysk pulje konv. 224 440 
SPF pulje konv. 195 445 
SPF pulje –PRRS 240 470 
Porc-Ex pulje –PRRS  465 
Porc-Ex pulje–ren blå  480 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 
svin 

Foderpriser 
Kr./FE 

1,73 2,35 1,75 

DB/gris  131 100 
0-pkt. 247 418 12,02 

 
Svinepest afblæst 
Vi kan ånde lettet op. Fødevarestyrelsen har her til eftermiddag afblæst mistanken 
om svinepest, der lukkede DC’s slagteri i Herning i onsdags. De analyserede prøver 
viste at der ikke var tale om svinepest. Det ville have haft store konsekvenser for 
Danmarks eksport af svinekød, hvis man havde fundet svinepest. Derfor har man 
også et stort beredskab, der træder i kraft når en mistanke melder sig. 
 
Alle medarbejdere på slagteriet i Herning er genansat, og medarbejderne i detail-
pakafdelingen genoptager arbejdet kl. 15.00 i eftermiddag, så der kan forventes 
friske varer i landets kølediske fra i morgen tidlig. Slagtningerne genoptages fra 
mandag morgen. 
 
Ekstra mineraler i soblandingerne? 
Mange strør med ekstra mineraler og specielt monocalciumfosfat til søerne. Der er 
flere, der ser en god effekt ved at give et ekstra drys i ny og næ for at holde bens-
tyrken i orden. Fosfor har stor betydning for blandt andet benstyrken, og det skal i 
fokus.  
 
Der ses store variationer i kornets fosforindhold, også fra mark til mark. I en sob-
landing kan variationerne betyde et fald på 10 % fordøjeligt fosfor i den samlede 
blanding, hvis fosforindholdet i kornet ligger lavt i forhold til forventet. Dermed kan 
der hurtigt være en underforsyning i en blanding og derfor problemer med holdbar-
heden ved søerne. Hav det derfor i stor fokus når der skal tilrettes foderblandinger 
til søer og en kornanalyse må anbefales. 



 
Smittebeskyttelse  
Smittebeskyttelse skal bare sidde på rygraden, men er det altid de rigtige vaner, 
som vi har på rygraden? Det kan alle ansatte i svinebranchen få svar på ved de lo-
kale seminarer om smittebeskyttelse. Meld dig til det gratis seminar. 
 
Det handler om at beskytte sin bedrift mod sygdomme og sikre erhvervets mulig-
hed for eksport. Derfor er der i den kommende tid en række seminarer om smitte-
beskyttelse. Møderne holdes for at pille ved gamle vaner og give viden om, hvordan 
ejere, medarbejdere og rådgivere alle bliver endnu bedre til at holde smitte og syg-
domme ude.  
 
Dagsorden består af emnerne 

• Udlevering 
• Medarbejdere og besøgende 
• Foder og foderindlevering 
• Rengøring og desinfektion der virker. 

Mødet holdes i Herning den 15. maj 2014 og i Brønderslev den 27. maj 2014.  
 
Nye normer til polte og søer i løbeafdelingen  
”Hidtil har det været sådan, at foder til polte indtil 60 kg fulgte normerne for små-
grise/ungsvin for aminosyrer. Fra ca. 60 til 100 kg fulgte de normerne til diegiven-
de søer, og fra 100 kg normerne til drægtige søer. Da man sidste år hævede ami-
nosyrenormerne til diegivende søer og slagtesvin, giver den hidtidige anbefaling en 
for høj daglig tilvækst i forhold til, hvad der er optimalt ved løbning, og derfor er 
normerne justeret”, siger projektchef Lisbeth Jørgensen, VSP.  
 
Calciumnorm til smågrise  
”Resultaterne af et nyt forsøg viser klart, at forekomsten af diarre blandt smågrise 
faldt, når indholdet af calcium i foderet blev reduceret. Vi råder derfor til, at man 
følger de nye skåneanbefalinger, hvis smågrisene lider af diarre”, siger Lisbeth Jør-
gensen, VSP. 
 
Bødestørrelser vedr. dyreværnslovgivningen  
Når politiet skal udstede en bøde i en sag om overtrædelse af dyreværnsloven, vil 
de ved fastsættelsen af bødens størrelse tage udgangspunkt i følgende beløb: 
 Første gang Anden gang 
Væsentlig ulempe 3.000 kr. 4.500 kr. 
Uforsvarlig behandling af dyr 5.000 kr. 7.500 kr. 
Grovere uforsvarlig behandling af dyr 10.000 kr. 15.000 kr. 
Væsentlig ulempe i forbindelse med transport 7.000 kr. 12.000 kr. 
Uforsvarlig behandling af dyr i forbindelse med 
transport 

13.000 kr. 18.000 kr. 

Grovere uforsvarlig behandling af dyr i forbin-
delse med transport  

25.000 kr. 40.000 kr. 

  
Erfa-gruppe, slagtesvin 
På grund af øget interesse for deltagelse i erfagrupper om slagtesvin arbejder vi på 
at starte en ny gruppe op. Der vil være omkring 4 møder om året, og medlemmer-
ne i gruppen er med til at bestemme hvilke emner der skal tages op på møderne. 
Har du en medarbejder der kunne tænke sig at deltage så kontakt Preben Rohde 
Rasmussen (prr@srdk.dk eller mobil 51208348).  
 
Erfagruppe, udenlandsk arbejdskraft 
Har du en udenlandsk medarbejder i din svinebesætning der ønsker at komme i en 
Erfagruppe så kontakt Preben Rohde Rasmussen (prr@srdk.dk eller mobil 
51208348).  
 



Aktiviteter 
Møde om mælkeanlæg.  
Tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 9.00-15.00 i Herning. Pris 795 kr. 
 
VSP seminar om smittebeskyttelse – Hold sundheden oppe og sygdommene ude! 
Torsdag den 15. maj 2014 kl. 13.00-16.30 i Herning og tirsdag den 27. maj 
2014 kl. 13.00-16.30 i Brønderslev. Mødet er gratis 
 
Se mere om disse 2 møder på vores hjemmeside www.srdk.dk  


