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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin er uændret i kommende uge. Søer og orner stiger 20 
øre/kg. Smågrise er uændret i beregnet notering. De fleste puljenoteringer på 
smågrise er uændret, men Porc-Ex stiger 10 kr./stk.   
 
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 10,90 
Søer  7,30 
Orner  6,30 
Polte  
45-49,9 kg 

 7,90 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 241 402 
Økologisk smågris  705 
UK-tillæg 15 17 
Antonius tillæg 22 39 

Midt-Vest Pulje 220 410 
Nordjysk pulje konv. 224 410 
SPF pulje konv. 205 410 
SPF pulje –PRRS 245 445 
Porc-Ex pulje –PRRS  465 
Porc-Ex pulje–ren blå  480 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 

Svin 
Foderpriser 
Kr./FE 

1,74 2,30 1,74 

DB/gris  143 111 
0-pkt. 249 418 11,99 

 
Brandalarm  
Ved midnatstid ringede alarmen på landmandens telefon og han skyndte sig ud i 
det store staldanlæg med 540 søer og smågrise. Der var røg på gangen, og han 
konstaterede at der var ild i loft og inventar i en af klimasektionerne. Han begræn-
sede ildens udbredelse ved hjælp af et antal skumslukkere, men kunne ikke slukke 
ilden i loftkonstruktionen. Brandvæsenet blev alarmeret og kom hurtigt til stede og 
fik ilden under kontrol og begrænset til den ene klimasektion. De fleste grise kom 
ud af stalden, men landmanden endte på sygehuset med røgforgiftning.  
 
Ved snarrådig indsats reddede han sit store staldanlæg fordi alarmen virkede, og 
han straks reagerede og fordi der var brandslukkere i nærheden. Årsagen til bran-
dens opståen var formodentlig en varmelampe monteret under overdækningen i en 
sygesti. Besætningens SPF sundhedsstatus er nu gjort betinget af at nye blodprøver 
om 6 uger kan bekræfte der ikke er sket en infektion i forbindelse med brandens 
bekæmpelse.  
 
Opfordringen til alle er derfor at kontrollere varmelampers ophængning samt sikre 
at alarmanlæg virker og brandslukkere er til stede.  
 
Varme i spaltegulv  
VSP har gennemført en undersøgelse hvor man påviste at hvis der er varme i spal-
tegulvet bag soen under faring reduceres dødeligheden svarende til 0,3 gris ekstra 
fravænnet pr. kuld. Dette har en værdi på ca. 55 kr. pr. kuld. Der er trukket var-
meslanger efter princippet rør i rør under triangelristene bag soen. Der er en frem-
løbstemperatur på 55 grader, og gennemsnitstemperaturen på spaltegulvet 30 gra-
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der. Man kan også lave varme bag soen ved at tænde varmelamper før faring. Det 
kræver ekstra arbejde at ophænge og fjerne lamperne.  
 
Mavesår 
Foderets struktur har stor betydning for grisens mavesundhed. Et forsøg har vist at 
hvis grise i vækst skifter fra melfoder til pelleteret foder, der har en meget fin 
struktur, så udvikler næsten alle grise maveforandringer i løbet af få uger. Efter 4 
uger havde 95 procent af grisene mavesår eller ar efter mavesår. Når man senere 
skiftede til melfoder forbedredes mavesundheden markant, så der 5 uger senere nu 
var 43 procent af grisenes maver med forandringer.  
 
Foderforbrug og foderudnyttelse blev ikke undersøgt i forsøget. Man kunne ikke se 
på grise eller gødning om dyrene havde mavesår.  
 
Sigteprofil  
Ved hjemmeblandere bør kornets formalingsgrad kontrolleres hver 14. dag. Små-
grise og slagtesvin udnytter foderet optimalt når det formales fint, men opstår der 
mave-/tarmproblemer eller endetarmsudfald skal man overveje en grovere forma-
ling. I praksis er det forholdene i den enkelte besætning der afgør den optimale 
formalingsgrad. For at reducere foderforbruget bør mindst 60 procent af kornet væ-
re formalet til under 1 mm partikelstørrelse, og der bør ikke være noget over 2 
mm, og der bør selvfølgelig heller ikke være hele kerner efter formaling. En god 
kornrensning så snavs i kornet frasorteres bør være en del af male-/blande-
processen.  
 
Spædgrisediarre  
VSP har igangsat et projekt som skal bidrage med mere viden omkring årsager og 
håndtering af pattegrisediarre. Til brug for dette søger man besætninger som vil 
indsende 1-5 dage gamle pattegrise til laboratorieundersøgelse. Man vil også gerne 
have besætninger uden spædgrisediarre med i forsøget, og fra disse ligeledes have 
indsendt pattegrise fra kuld uden synlige tegn på diarre. Tilmelding til forsøget skal 
ske til egen praktiserende dyrlæge, der skal stå for indsendelsen af grise til labora-
torium for svinesygdomme.  
 
Svinepest – hvad nu hvis? 
Da en død gris med rødlig hud og røde ører ankom til Danish Crowns slagteri i Sæ-
by i onsdags vaktes mistanken for svinepest. Heldigvis viste analyser i løbet af da-
gen at alarmen kunne afblæses. Hvis grisen havde haft svinepest ville der straks 
blive lukket for al samhandel med Danmark for alle husdyr og kød indtil forløbet 
ville være kortlagt. Herefter ville der blive åbnet for salg af visse produkter til lande 
i EU, men eksport til 3. lande ville ikke kunne finde sted. Muligvis ville eksport af 
levende dyr fra Sjælland og Fyn kunne genoptages, hvis man kan bevise at grisen 
fra Århus der blev slagtet i Sæby ikke havde kontakt til dyr flyttet til Sjælland og 
Fyn. Men eksport af smågrise fra Jylland ville i lang tid fremover ikke være muligt, 
og aflivning kunne for nogen være den eneste løsning for at skaffe plads.  
 
Den største trussel for Danmark for at få afrikansk svinepest vurderes at være per-
soner fra f.eks. Ukraine som passer svin i Danmark eller danskere som har været i 
Ukraine på besøg. Det er meget vigtigt man ikke medtager snavset tøj ved returne-
ring til Danmark, og der skal gå 24 timer fra man ankommer til Danmark til man 
må komme i stalden.  
 
Hvis svinepest kommer til Danmark vil det være en økonomisk katastrofe for svine-
producenterne, og alle opfordres til at være omhyggelig med at opfylde karantæne-
regler for personadgang.   
 


