
 

Side 1 af 6                                                                                                  - Herning - Vojens - Kolding  ·  7015  1200 

 

SVINENYT 
April 2019  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reflektioner over DB-Tjekresultater for 2. halvår 2 018 
Sohold med og uden smågrise: For første gang i lang tid skyldes forskellen mellem DB i gennemsnitsgruppen 

og Top 10-procent bedste, primært forskel i salgspris på  hhv. 7- og 30 kgs grise og ikke effektiviteten samt 

omkostningsstyring.  

Men bemærk, når grisepriserne generelt stiger igen, bliver det igen effektivitet og omkostningsstyring sammen 

med en god afregningspris, som afgør, hvor man bliver placeret i rangeringen efter DB-1. 

 

Slagtesvin: Forskellen på DB-1 mellem gennemsnitsgruppen og Top 10-procent bedste er bl.a. 25 kr. pr. gris i 

foderomkostning og 0,33 kr. pr. kg slagtet vægt, svarende til 28 kr. pr. leveret gris.  

 

Gruppen af specialgrise (UK, hangrise og OUA) ligger 39 kr. pr. gris højere i DB-1 i gennemsnit i forhold til 

multigrise. 

 

Team produktionsøkonomi 

                           

 Karin Næsby                Birgitte Mikkelsen       Pernille Elkjær             Michael Frederiksen     Martin K.Jakobsen 

 tlf. 4030 5712               tlf. 3031 0473               tlf. 4026 3988              tlf. 2288 8213                 tlf. 2992 5697 

 

 

 

Indhold: 
• Reflektioner over DB-Tjekresultater for 2. 

halvår 2018  

• Vigtigt – til jer, der laver e-kontrol selv! 

• Smågriseaftaler. Er de ajourførte? 

• Køb IKKE katten i sækken … Ring til 

SvineRådgivningen 

• Må jeg opsætte en klimacontainer? 

• Er vi blevet klogere på mælkeanlæg? 

• Dokumentation af behov for halekupering 

af grise 

• Trim din slagtesvineproduktion!  

 

 

SvineRådgivningen ønsker  

god påske.  
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Vigtigt – til jer, der laver e-kontrol selv 
Indsend web-back-up så snart e-kontrollen er færdig – og senest inden påske, så resultaterne kan nå at komme 

med på de nye Hitlister. 

Send til wb@sraad.dk 

 

Team E-kontrol/Hitliste 

                                             

 Karin Næsby                          Inge Furholt                   

 tlf. 4030 5712                        tlf. 2125 1720                                      

 

 

Smågriseaftaler. Er de ajourførte? 
Vi oplever af og til, at de ting, der står i smågriseaftalerne, ikke er ajourførte med, hvad der sker i 

virkeligheden. Ikke at tingene ikke er ajourførte af ”ond vilje”, men de er bare ændret lidt hen ad vejen… og 

tiden går.  

 

En af de ting, som man bør være opmærksom på, er f.x. indkøb af polte og sæd fra ? ja, hvilket avlsselskab? Nu 

er der kommet flere aktører på banen – og som smågrisesælger er det vigtigt at underrette aftagere af 

smågrise om, hvis der er skiftet avlsselskab.  

 
Eksempel fra griseringsaftale 

 

Øvrige ting, som kan være ændret hen ad vejen, er f.x. vaccination, vaccinetype og pris på denne. 

 
Eksempel fra griseringsaftale 

 

En god og åben dialog mellem smågriseaftalens parter er vigtig – for uanset hvilke ændringer, der er på tale – 

kan det have konsekvenser i besætningerne – og dermed også på produktionsresultater og bundlinjen. 

  

Vi vil opfordre til at få griseringsaftalerne gennemgået – og vi står gerne til rådighed med sparring og kan stille 

de lidt ”trælse” spørgsmål på de enkelte ting. 

 

Det vigtigt, at oplysningerne i aftalen passer med virkeligheden – også for at undgå misforståelser og tvister. 

 

                    

Birgitte Mikkelsen      Pernille Elkjær               

tlf. 3031 0473               tlf. 4026 3988              
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Køb IKKE katten i sækken…Ring til SvineRådgivningen! 
Der udbydes for tiden mange produktionsejendomme til salg – flere af dem sælges af kreditgiver eller 

kuratorer, der har overtaget efter konkurs. 

 

Bliver du tilbudt en ejendom til overtagelse eller er du på udkig efter ny ejendom, er det særdeles vigtigt at 

tjekke om produktionstilladelsen stemmer overens med udbudsmaterialet og ikke mindst at få kontrolleret, 

hvordan ejendommens placering kan påvirke din fremtidige strategi. Er ejendommen klar til at blive udvidet 

eller er der begrænsninger i forhold til lugtgeneafstand? Har staldanlægget særlig kvælstoffølsom natur i 

baghaven? Eller har produktionen omkostningstunge vilkår til driften? Eller noget helt andet, som ikke er til at 

forudse.  

 

For at undgå at købe en ejendom, der har for mange begrænsninger, eller i 

værste fald slet ikke passer i dine strategiske overvejelser, er det en fordel 

at få ejendommen miljøvurderet, inden du sætter din underskrift… 

 

Vi står klar med hjælpen til at søge alle de nødvendige oplysninger på din 

nye adresse – brug hellere en formiddag med en af vores konsulenter frem 

for at købe ’katten i sækken’. 

 

Team miljø  

                 
Heidi B. Wentzlau           Kira Langkjer                   Sofie Hyldgaard  

tlf. 3070 4057                   tlf. 2425 8165                  tlf. 2020 0917 

 

 

Må jeg opsætte en klimacontainer??? 
Vi hører ofte, at klimacontainere kan opstilles uden nogen form for tilladelse – hverken miljømæssigt eller 

bygningsmæssigt. Dette er ikke korrekt!   

En klimacontainer kræver miljøgodkendelse samt en byggetilladelse inden den kan opsættes. 

 

Ved opsættelse af en klimacontainer, udvides produktionsarealet og dermed gyllekummen, hvilket udløser en 

miljøgodkendelse af hele produktionen.  

 

Det er ikke altid let at få lovliggjort en klimacontainer, der allerede er opstillet – derfor er det vigtigt at søge 

om en miljø- og byggegodkendelse, inden containeren opsættes. Husk – der bliver hvert år lavet nye luftfotos 

og containerne er meget nemme at identificere på disse billeder.  

 

Særlig opmærksomhed kræves på de brandtekniske afstande til eksisterende bygninger. Vi oplever desværre 

alt for ofte, at klimacontainerne står HELT tæt på eksisterende bygning. Det er ikke lovligt med mindre der 

laves særlige brandhæmmende foranstaltninger. Sådanne tiltag kan prismæssigt nemt koste det samme som 

containeren!  

 

Team miljø  

                 
Heidi B. Wentzlau           Kira Langkjer                   Sofie Hyldgaard  

tlf. 3070 4057                   tlf. 2425 8165                  tlf. 2020 0917 
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Er vi blevet klogere på mælkeanlæg?  
Ligegyldigt hvilket mælkekop-system du som svineproducent vælger, så er der flere ting, som går igen som de 

vigtigste punkter i driften af anlægget.  

 

Det er vigtigt at gøre sig grundige overvejelser, inden man investerer i et mælkeanlæg. Hvorfor er det netop 

dét, der skal være min besætnings næste skridt?  

 

Hygiejnen skal være i top, både i ”køkkenet” og i koppen. Alle erfaringer viser, at det kræver høj hygiejne, hvis 

de optimale resultater skal nås.  

 

Mange besætninger er også gået over til kun at bruge 

én mælkeblanding i anlægget, da det bl.a. letter 

arbejdsgangen, og gør det nemmere for nye 

medarbejdere at finde rundt i.  

 

Omkostningerne til mælken må aldrig stikke af, og derfor skal man holde sig et nøje regnskab over forbruget, 

så man hele tiden ved, hvor meget den enkelte gris drikker for. 

 

Godt håndværk kan ikke erstattes af mekanisering. Derfor er det vigtigste i hele denne sammenhæng fortsat, 

at der er styr på alt basis! Søerne skal være top-tunet og yde deres absolut maksimale. Det kræver kompetent 

personale at passe søer og mælkeanlæg. For hvis soen ikke fungerer, så fungerer mælkekoppen heller ikke.  

 

Vil du høre mere om mælkeanlæg – så kontakt: 

  

 
Kasper Gade Panduro    

tlf. 2926 8249 

 

 

Dokumentation af behov for halekupering af grise 
Hele haler; halekupering; handlingsplan gældende fra 1. april  – måske lyder det værre end det er?  

Det er ikke ensbetydende med, at alle grise skal have lange haler fra i morgen… men det er vigtigt at have 

dokumentationen på plads, hvis der er problem med halebid. Der skal enten være billeddokumentation eller 

skiftlig dokumentation for halebid. En kombination af disse er også mulig. 

 

Først og fremmest skal der laves en risikovurdering ud fra de faktorer, der har betydning for halebid. 

Vurderingen skal tage udgangspunkt i nedenstående: 

• Vand 

• Foder 

• Rode-og beskæftigelsesmateriale 

• Staldklima 

• Sundhed 

• Driftsledelse 

Hvis der f.x. er problemer med staldklimaet, skal der laves en handlingsplan, som beskriver hvordan og hvornår 

tingene kan bringes i orden. Det kan dog være større ting, som kræver, at stalden ombygges eller renoveres, 

men det er vigtigt, at du skriver, hvornår det er planlagt til gennemførelse f.x. 1. april 2020. Det er altså ikke 

alle ting, der kan og skal laves her og nu. 
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Kontakt SvineRådgivningen – så vi sammen kan gennemgå punkterne i din besætning. Og apropos; 

staldklima oplever vi faktisk, at nogle af de mindre ting, der er problemer med, kan klares i forbindelse med 

tjek af ”klima” – når vi alligevel er der.  

 

Hvis din smågriseaftager ikke kan håndtere grise med hele haler i sin besætning, skal der indhentes 

dokumentation for dette fra aftageren eller mellemhandleren (fra 1. juli 2019). 

 

På SEGES hjemmeside er yderligere materiale om ”Halekupering kræver skriftlig dokumentation” incl. diverse 

tjeklister og principper for dokumentation. 

 

Erfaringer med ”hele haler” i en integreret besætning 

En integreret svineproduktion i vores område har forsøgt sig med at undlade halekupering i foreløbig ét 

ugehold på 400 grise.  

Besætningen har helt almindelige stalde med forskellige antal år på bagen.  

Der fodres med tørfoder ad lib i klimastaldene og med vådfoder i langtrug i slagtesvinestaldene.  

Erfaringerne herfra er så gode, at de i besætningen fra uge 18 undlader halekupering på 6 nye ugehold.  

Ud af de 400 grise har de udtaget én gris (!) pga. halebid, og det skal bemærkes, at der i samme periode også 

var lidt halebid blandt de halekuperede grise.  

 

I besætningen har der været ekstra fokus på grisenes halepositur. Hvis grisene gik med halen mellem benene, 

blev der opsat en halmhæk over truget og hængt ”bite-rite”- bidehaler op i stien (som supplement til det 

materiale, der var i forvejen). 

Det har medført lidt ekstra arbejde, men tiltagene var som regel nok til at få grisene på andre tanker.  

  

Små sår på halespidser helede op igen uden store problemer – faktisk 

noget nemmere end hvis halekuperede grise havde sår.  

Der var størst udfordringer med halerne fra 20-60 kg. Det skal bemærkes, 

at der på dette hold var en gris mindre i stierne end normalt – ikke pga. 

forsøget, men fordi der var god plads i slagtesvinestalden. Det kan 

selvfølgelig godt have medvirket til det gode forløb.  

 

De næste hold grise kommer dog til at køre med normal belægning, så 

det bliver spændende at se om de foreløbigt gode erfaringer holder. 

 

 

Fototekst: I besætningen var der ekstra fokus på grise med hængende haler. 

( foto: fra SEGES, risikovurdering før halekupering) 

 

Kontakt SvineRådgivningen på tlf. 7015 1200 

 

 

 

Trim din slagtesvineproduktion! 
I øjeblikket er der en spirende optimisme som følge af de stigende svinenoteringer.  

Det er dog stadig vigtigt at trimme sin slagtesvineproduktion for at få det maksimale ud af indsatsen. 

 

For eksempel vedrørende foder: 

Kig kritisk på indholdet af fordyrende tilsætningsstoffer i foderet - specielt hvis der kun bruges én blanding. 

Syretilsætning i en enhedsblanding koster 5-8 kr. pr. gris. Fås der valuta for pengene? 

 

Mange kornsiloer er ved at være tomme, og man skal købe korn. Øg indholdet af byg og majs i blandingerne 

på bekostning af hvede, som i øjeblikket er dyreste kornart pr. FEsv. Ved den rigtige kornsammensætning kan 

der spares op til 2,5 øre/FEsv eller 5,50 kr. pr. gris, uden at det går ud over foderforbruget. 
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For eksempel vedrørende sundhed: 

Få pillet de grise, der er efternølere, ud af stierne i tide for at begrænse dødeligheden. 1 %-point lavere 

dødelighed giver en gevinst på 7-8 kr. pr. gris på den samlede produktion. Producerer du ca. 10.000 grise årligt 

er der ca. 70.000 – 80.000 kr. at hente på det tiltag. 

I perioder med reducerede vægtgrænser så benyt den ekstra tid til grundig vask og udtørring af stalden.  

 

Ønsker du et skarpt blik på din slagtesvineproduktion, så kontakt: 

 

Team Grise i Vækst 

                                        

Jes Callesen                      Bjarne Knudsen              Birgitte Mikkelsen           

tlf. 4017 5310                   tlf. 2033 1110                  tlf. 3031 0473 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vi åbner for muligheden for at annoncere i vores nyhedsbrev. Prisen er 500 kr. pr. stk. – min. 3 gange – i alt 1.500 kr. 
Da annoncørerne betaler for annoncen og vi er uvildige, kan vi ikke gøres ansvarlige for indholdet af de reklamer, der er trykt i vores nyhedsbrev. 

 


