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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin er faldet 40 øre. Søer og orner er faldet 80 øre/kg. Små-
grise falder 16 kr. i beregnet notering i kommende uge. De fleste puljenoteringer 
på smågrise er uændret.   
 
 Danish Crown og Tican 

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

 7,90 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 241 402 
Økologisk smågris  697 
UK-tillæg 15 17 
Antonius tillæg 23 37 

Midt-Vest Pulje 220 410 
Nordjysk pulje konv. 224 410 
SPF pulje konv. 205 410 
SPF pulje –PRRS 245 445 
Porc-Ex pulje –PRRS  455 
Porc-Ex pulje–ren blå  470 
 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 

 
Mangel på emulgator i svinefedt. 
Fedt til besætninger med vådfoder tilsættes emulgator for at gøre det muligt at 
blande fedtet op i vand. Vi har på det seneste oplevet enkelte tilfælde, hvor fedt 
stivner når tanken er ved at være tom. Det kan tyde på, at fedtet indeholder for lidt 
emulgator i form af lecitin, som skal holde fedtet flydende. 
 
Det er nemt og enkelt at teste om der er tilsat tilstrækkelig emulgator til det fedt 
der bliver leveret. Tag en prøve fra fedttanken. Pisk det op i vand. Kan det blandes 
med vand er der tilsat emulgator. Flyder fedtet oven på er der ikke tilsat tilstræk-
kelig emulgator. 
 
Oplever du problemer med fedt der stivner i tanken eller ikke kan blandes op i våd-
foderet er det vigtigt at reagere på det med det samme. Ellers kan man risikere en 
for dårlig blandesikkerhed og foderstrengene kan stoppe til.  
 
Genkender du problemet med fedt der stivner når tanken er ved at være tom, op-
fordrer vi til at kontakte fodergruppen ved SvinerådgivningDanmark, så vi kan få et 
overblik over problemets omfang.  
 
Åben stald  
Den 10. januar 2014 kan man hos Bjarke Lauersen i Klim ved Fjerritslev se en ny-
bygget FRATS stald. Den består af 7 sektioner og plads til 18.000 producerede svin 
pr. år. Grisene indsættes i stalden 4 uger efter fravænning.  
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Udleveringsrum med overtryk  
I den nye stald ved Klim kan lastbilen bakke hen til en udleveringssluse, som man 
kender fra fabrikker. Når grisene skal ud af udleveringsrummet vendes ventilatio-
nen, så der dannes overtryk i rummet. Herved kan grisene gå ud i lastbilen i med-
vind, og de er lettere at drive ud. I udleveringsrummet er der mulighed for fodring, 
hvis grise skal gå her i længere tid.  
 
Nyt fra slagterierne  
Danish Crown fortæller at hvis man fremover skal have lavet USK (udvidet sund-
hedskontrol) på dyr skal man lave en elektronisk tilmelding af dette på Danish 
Crowns ejerside. Man skal her tilmelde hvilke organer der skal undersøges, og man 
kan tilmelde undersøgelse af op til 30 svin og 20 søer. Ønsker man f.eks. 30 svin 
undersøgt for mavesår opkræver Danish Crown 600 kr. for udtagning, pakning og 
forsendelse.  
 
Fødevarestyrelsen har lavet en ny attest der skal anvendes ved transport af et sygt 
eller tilskadekommet svin til slagtning. Attesten skal udfyldes af dyrlægen senest 
48 timer før transporten, og der skal her bevidnes at dyret er transportegnet. Atte-
sten erstatter ikke vilkårene for levering af brokgrise. Her er det stadig muligt at få 
dyrlægen til at udforme en brokattest med en gyldighedsperiode på 7 dage til svin 
med brok over 15 cm.  
 
Danish Crown fortæller at vægtintervallet de første 4 måneder af 2014 er 70,0-93,9 
kg. Det er en ny udmelding fordi landmænd har problemer med at udnytte en høje-
re bundgrænse på 74 kg.  
 
Tican fortæller at efter jul hæves vægtgrænsen med 6 kg, hvor den før jul blev 
nedsat med 4 kg. Den nedre vægtgrænse på 70 kg fastholdes, således at basis 
vægtintervallet ved Tican er 70,0-91,9 kg. Tican vurderer at den større vægt-
spredning kan håndteres afsætningsmæssigt. Tican har 289 aktive leverandører. 
 
Antibiotika i USA  
I USA vil man de næste 3 år reducere antibiotikaforbruget, hvor dette udelukkende 
har til formål at øge tilvæksten og sænke foderforbruget. Det var det vi i gamle da-
ge i Danmark kaldte for vækstfremmere. I USA kræver de nye regler at godkendte 
veterinærer overvåger og godkender brugen af antibiotika i produktionen. I Dan-
mark er det ikke tilladt landmænd at anvende antibiotika med mindre det er dyrlæ-
geordineret.  
 
Fjernsyn 
Filmoptagelse i tysk tv, nyheder har dokumenteret ulovligt sohold på et gods i Øst-
tyskland. Ifølge filmen går søerne i bokse allerede 4 måneder inden faring. Det vil 
sige at de altså ikke er løsgående som den europæiske lov foreskriver fra januar 
2013. De tyske veterinærmyndigheder har kontaktet statsadvokaten. 
 
I Holland har fjernsynet kørt en sag om at det store slagteri Vion har solgt alminde-
lig svinekød mærket som økologisk tilbage i sommeren 2012. Vion beklager og op-
lyser at der var sket en fejl, og det ikke vil gentage sig.  
 
Penge retur  
Videncenter for Svineproduktion (VSP) oplyser at de i sidste halvdel af december 
2013 vil udbetale 27 mio. kr. i VSP godtgørelse. Baggrund er en flot udvikling i ek-
sporten af Danavl genetik og dermed stigende indbetaling af genafgifter. Der udbe-
tales 15,90 kr. pr. so og 0,50 kr. pr. slagtesvin. Antallet af slagtedyr vurderes ud 
fra oplysninger i flytteregistret om leveringer til danske slagterier samt oplysninger 
om leveringer til eksport.  
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Vægten på grisen  
Der er to formler til beregning af levende vægt når man har en afregnet slagte-
vægt. Den ene formel hedder slagtevægt x 1,31 og den anden formel hedder slag-
tevægt x 1,19 + 7,01 kg. Det normale er man bruger faktoren 1,31 når levende-
vægten beregnes. Vejer grisen 86 kg slagtevægt giver det en levendevægt på 
112,6 kg. Den reelle vægt er dog 109,3 kg. Dette kan have betydning i forbindelse 
med miljøgodkendelser og beregning af foderforbrug i e-kontrollen. Man har her 
normalt brugt korrektionsfaktoren 1,31, som altså ikke er korrekt ved store svin.  
 
Nytårsfortsætter  
VSP oplyser at svineproducenternes driftsresultater i 2014 forventes at blive de 
bedste siden 2006. En fortsat høj notering og lave foderpriser giver positiv rentabi-
litet i svineproduktionen. Det er især smågriseproducenterne der får gode driftsre-
sultater. Det sker som følge af stor efterspørgsel efter smågrise fra især Polen, 
hvilket giver gode smågrisepriser ved salg til puljenoteringer.  
 
Fra fødsel til slagtning forventes et dækningsbidrag på 348 kr., hvilket skulle give 
et resultat på bundlinjen på 58 kr. pr. stk. I 2013 var det tilsvarende resultat 251 
kr., hvilket medførte et bundlinjeresultat på ÷ 35 kr. pr. stk.  
 
Vægtgrænser  
Når Danish Crown efter nytår hæver vægtgrænserne 4 kg får det for de fleste svi-
neproducenter ingen indflydelse på afregningsprisen. For de svineproducenter som 
med de gamle vægtgrænser havde en lavere slagtevægt end 82 kg øges antal un-
dervægtige mere end antal overvægtige. Havde man f.eks. en slagtevægt på 80 kg 
og fortsætter med dette vil afregningsprisen falde med 3 øre pr. kg.  
 
De nye vægtgrænser får ingen umiddelbar indflydelse på den beregnede smågrise-
pris. Den afregningspris og slagtevægt der indgår i den beregnede smågrisenote-
ring er de priser og vægte der er konstateret. Slagtevægten vil dermed først øges i 
takt med at svineproducenterne kan øge deres slagtevægte. Det har mange svine-
producenter ikke miljøtilladelse til, og derfor må det forventes at tage flere år inden 
svineproducenterne kan øge slagtevægten fra 82 kg til 86 kg, som er optimalt med 
de nye vægtgrænser.  
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Julekort fra SvinerådgivningDanmark 
 
Årets gang i SvinerådgivningDanmark har i høj grad været præget af samarbejdet 
mellem Svinerådgivningen i LandboNord og Svinerådgivning Vest. Rigtig mange 
brikker er ved at være på plads, men der sker stadig løbende tilpasning. I afdelin-
gen i Brønderslev er Merete L. Andersen blevet den nye afdelingsleder. I Herning-
afdelingen er Niels Ove Nielsen blevet ansat som ny foderrådgiver, og 1. februar 
ansættes 3 nye konsulenter for at imødekomme den stigende efterspørgsel. 
”Sikken voldsom trængsel og alarm” passer meget godt på afslutningen af 2013, 
hvor der løbes stærkt for at nå de sidste opgaver. 
 
Vi har haft meget travlt i år, og når tingene spidser til, er det kunderne, der kom-
mer i første række. Det betyder også, at vi ikke i tilstrækkelig grad har været rundt 
og fortælle samarbejdspartnere og kollegaer i vores moderforeninger om, hvad vi 
har fået ud af samarbejdet, og hermed hvad vi er blevet bedre til. Det vil vi gerne 
nå i 2014. 
 
Det er dejligt at mærke, at der er gode takter på vej i svineproduktionen, og flere 
har tjent gode penge i år. Det er som om, at tingene er på vej i den rigtige retning 
både for jer svineproducenter og for os som svinerådgivning. Lad os alle arbejde 
for, det vil fortsætte og styrkes i 2014.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Direktør, Jan Rodenberg 
SvinerådgivningDanmark 
 
Uændrede timepriser 
Pr. 1/1 2014 vil taksten for kørsel ændre sig til 3,73 kr./km + 395 kr./time. Regule-
ringen sker for at tilpasse de to forskellige kontores tilkørselsgebyr til kostprisen. 
Øvrige timepriser er uændrede. 
 
Sæt ýkryds i kalenderen 
Onsdag den 29. januar 2014 er der Årsmøde i SvinerådgivningDanmark. Om dagen 
i Brønderslev og om aftenen i Herning (Aulum). 
 
Lukning omkring jul og nytår 
Herning-kontoret holder lukket fra den 23. december til den 1. januar (begge dage 
inkl.) 
Brønderslev-kontoret holder lukket fra den 24. december til den 1. januar (begge 
dage inkl.)  
Der vil i perioden være vagttelefon på tlf. 29 63 66 36 for begge kontorer. 
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