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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin, søer og orner samt beregnet smågrisenotering er uæn-
dret i næste uge. Puljenoteringer falder 5-20 kr.   
  
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 11,90 
Søer 9,00 
Orner 8,00 
Polte  
45-49,9 kg 

8,90 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 267 445 
Økologisk smågris  781 
UK-tillæg 15 17 
Antonius tillæg 24 40 

Midt-Vest Pulje 215 400 
Nordjysk pulje konv. 214 400 
SPF pulje konv. 210 385 
SPF pulje –PRRS 250 420 
Porc-Ex pulje –PRRS  425 
Porc-Ex pulje–ren blå  440 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 
Svin 

Foderpriser 
Kr./FE 

1,67 2,34 1,71 

DB/gris  191 157 
0-pkt. 243 413 11,85 

 
Økonomisk prognose 2012-2015  
VSP har udarbejdet en prognose, som konstaterer et tilfredsstillende driftsresultat i 
2012, men det forventes, at i 2013 bliver foderomkostningerne højere end i 2012, 
og noteringen forventes at være på samme niveau. Derved er der et fald i driftsre-
sultatet, som hovedsagelig skyldes negative konjunkturer. Den bedste 3-del har et 
markant forspring i forhold til gennemsnittet, og man påviser at bedste 3-del blandt 
slagtesvineproducenterne tjener ca. 1 mio. kr. mere end gennemsnittet. En tilsva-
rende analyse for soholderne viser en indtjeningsforskel på 1,5 mio. kr.  
 
I 2014 forventes yderligere prisfald på korn og soja, og ved en normal høst skulle 
dette give lavere priser på foder. Noteringen forventes uændret og puljenoteringen 
forventes at ligge 20 kr. over den beregnede notering.  
 
Driftsresultat  
Størstedelen af faldet i driftsresultatet i 2013 skyldes konjunkturer, idet der i 2012 
var en positiv konjunktur på 238.000 kr. og i 2013 forventes en negativ konjunktur 
på 175.000 kr. ved slagtesvineproducenterne.  
 
Sohold 2012 2013 2014 
Årssøer 704 725 747 
Hektar 154 154 157 
Driftsresultat 1.000 kr. 893 497 1.033 
Likviditet før investeringer 1.000 kr.  962 1.179 1.504 



 
Slagtesvin 2012 2013 2014 
Solgte slagtesvin 8.595 9.025 9.476 
Hektar 160 160 163 
Driftsresultat 1.000 kr. 838 268 488 
Likviditet før investeringer 1.000 kr.  631 690 717 
 
Slagmærker? 
En landmand var ved at drive grise ud til vognmanden, og uheldigvis fik grisene 
lukket døren til udleveringspladsen. Landmanden gik derfor gennem flokken og 
havde et drivbræt i hånden, men kom undervejs til at ramme 3 grise på ryggen 
med drivbrættet. Det var ikke hans hensigt at skade grisene, men han var ved at 
snuble i den tætpakkede flok. 3 uger efter hændelsen har landmanden fået en ori-
enteringsskrivelse fra Veterinærkontrollen på slagteriet, hvoraf fremgår at han er 
meldt til politiet for dyremishandling, og sagen vil blive indberettet som en over-
trædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne.  
 
Danmark er det eneste land i EU, hvor forhold konstateret på slagteriet, kan med-
føre fradrag i hektarstøtten. Landbrug & Fødevarer arbejder på at få dette forhold 
ændret, så det heller ikke skal kunne give fradrag i Danmark.  
 
Diarre 
Påvisning af diarre hos både enkelte og flokke af grise har betydning for igangsæt-
ning af antibiotikabehandling. Alle grise med gødningstilsmudsning af bagparten og 
rødme af endetarmsområde bør behandles mod diarre. Herudover bør alle grise der 
observeres med grødet/vandigt gødningskonsistens behandles mod diarre. Behand-
ling af diarre på flokniveau bør derfor indledes når der i gennemsnit er 1 til 3 klatter 
pr. sti i en sektion med 18-50 grise pr. sti.  
Kilde VSP rapport nr. 42  

 

Punktudsugning  
I Holland og Tyskland er der i mange stalde punktudsugning under gulvet i gylleka-
naler for at føre den mest snavsede luft direkte til luftrensning. Det forventes også 
at komme på teknologilisten i Danmark over de ting som svineproducenter kan gø-
re for at få lov til at bygge en ny stald. Det anbefales derfor at forberede til punkt-
udsugning af nye stalde, således at ca. 10 kubikmeter pr. time pr. dyr kan gå den-
ne vej. Fra luftrenseren på loftet føres f.eks. rør ned i stien langs væggen 2 cm un-
der gulvhøjde og gennem dette rør suges en del af ventilationsluften. Det er vigtigt 
at sikre sig at udsugningspunktet ikke kan blive fyldt med gylle, selvom der ved et 
uheld kommer gylleoversvømmelse i stien. Derfor bør udsugningspunkterne ikke 
ligge som vandrette rør øverst i gyllekanalen.  
 
Rene siloer og rørstrenge 
Salmonella, mugnyrer, endetarmsfremfald og nogle af fællesnævnerne på proble-
merne når siloer og rørstrenge ikke holdes rene. Med en speciel indrettet kloakren-
ser er det muligt at rengøre disse, når man har husket at lukke hullet op til foder-
kæden. Nogle rengør fodersiloerne mindst hver 3. måned, og andre kan ikke huske 
de sidst har set ind i dem. Det anbefales at få lavet et hul, når siloerne er tømt, og 
med forsigtighed kigge ind med en lommelygte, og så bagefter overveje hvordan 
man får gjort rent i siloen (det kan være farligt at kravle derind). En af årsagerne til 
for højt foderforbrug kan være dårlig foderhygiejne.  
 



CO2 i pattegrisehule  
For at give ekstra varme i smågrisehjørnet har nogle sat en afskærmningsplade 
foran hulen, så grisene kun kan komme ud gennem et hundehul. Det har været 
undersøgt om CO2 niveauet herved kunne blive for højt. Man har målt CO2 niveauet 
i stalden til 1.000 PPM, og i hulen var det 1.800 PPM. Det skønnes at det kritiske 
niveau er 3.000 PPM. Grænsen for hvad vi mennesker kan tåle er ca. 5.000 PPM. 
Der er derfor ingen risiko for pattegrisene, selvom de er lukket inde i pattegrisehu-
len.  
Kilde VSP fagligt nyt  
 
Kuldtilvækst  
Har du tænkt over at kuldtilvæksten pr. diegivningsdag er ca. 2,5 kg med en varia-
tion fra 2 kg til 3,5 kg. Kuldtilvæksten pr. dag gange 4 er lig med soens gennem-
snitlige daglige mælkeydelse, og denne topper når grisene er ca. 17 dage gamle. 
Supplerende rent vand til pattegrise givet i et trug kan øge grisenes tilvækst.  
 
 


