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Varme eller mangel på samme 
Alt for mange grise mangler varme i smågrisehulerne i farestalden, specielt dagene lige efter faringen, hvor 

varmen er allervigtigst for grisene. Erfaringer viser, at allerede efter cirka to timer på et koldt gulv, falder 

kropstemperaturen, og risikoen for sygdom øges markant. 

Det er vigtigt, at der kan opnås en gulvtemperatur i hulerne på 34-36 grader. Når der er styr på varmen, er det 

vigtigt, at der hverken er træk eller fugtigt i hulen. Det kan klart anbefales, at få fat i et infrarødt termometer, 

som der kan laves løbende stikprøver med før faringsstart. 

Grisene skal ligge pænt i et lag i hulen, klumper grisene er der brug for ekstra varme i hulen, eller der er træk. 

Ekstra varme kan blandt andet opnås ved at hæve fremløbstemperaturen, stærkere varmepærer, malertape 

på forkanten af hulen eller hundehulsplader. 

 

Team sohold  

                          
Michael Frederiksen      Kasper Gade Panduro   Allan B. Mikkelsen         Karina Mikkelsen 

tlf. 2288 8213                   tlf. 2926 8249                  tlf. 2949 6853                 tlf. 2029 8803 

 
 
 

ProduktionsPris – er den under 230 kr. pr. solgt 30 kg’s gris? 
En budgetkontrol og en E-kontrol kan give et lynhurtigt overblik over omkostningerne på at producere en gris 

eller et kilo kød.  

SvineRådgivningen har udviklet et værktøj, hvor der bare tastes 10 tal fra regnskab og E-kontrol og så kan man 

få kendskab til sofoderomkostningen pr. gris, foderomkostningen pr. gris, veterinære omkostning pr. gris, løn 

og diverse.  

ProduktionsPris giver et overblik over, hvor det største potentiale er sammenlignet med eksempelvis sidste 

års regnskab, DB-tjek eller budgettet.  

 

Indhold: 
• Varme eller mangel på samme 

• ProduktionsPris  - er den under 

230 kr. pr. solgt 30 kg’s gris? 

• Personaleledelse i forbindelse 

med opstart, fastholdelse og 

opgradering 

 

Husk at analysere årets kornhøst, da 

proteinindholdet svinger meget.  
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Figur 1: Udviklingen i ProduktionsPris  kvartalsvis.  

 

Der er generelt stor fokus på effektivitet fra 

hovedparten, som arbejder med svineproduktion.  

Spændet er lige så stort, som det altid har været. Men 

vi må også konstatere, at omkostnings-spændet er 

lige så stort på tværs af effektivitet!  

En god ProduktionsPris er et samspil mellem høj   

effektivitet og et lavt omkostningsniveau.  

 

 

 

 

 

  

                              Figur 2: ProduktionsPris sammenlignet DB-Tjek og regnskab 

 

Der er ingen tvivl om, at gode medarbejdere 

er essentiel for at skabe en god effektivitet. 

Ved at inddrage produktionspris i den daglige 

tale vil medarbejderne fokusere lige så meget 

på omkostningen til at producere en gris. 

ProduktionsPris giver overblik over den 

samlede omkostning og viden om, hvor den 

enkelte svineproduktion har størst 

potentiale.  

 

 

Figur 3. Noteringsudvikling 

 

Det kan indimellem være svært at 

forudsige noteringsudviklingen, når 

budgetter laves i nov./dec. Hvordan 

udvikler afregningsprisen sig med 

budgetprisen over året?  

Grafen på figur 3 viser forskellen 

mellem opnået – budgetteret og 

forventet notering.  

 

 

 

 

 

Produktionsprisen er et godt sammenkog af effektivitet og omkostningsniveau. Spændet i effektivitet er stort 

mellem producenterne. Spændet synes lige så stort, når man ser på omkostningsniveauet og det på tværs af 

effektivitet. 

 

Team produktionsøkonomi 

                             

 Karin Næsby                       Birgitte Mikkelsen            Pernille Elkjær                  Michael Frederiksen 

 tlf. 4030 5712                      tlf. 3031 0473                    tlf. 4026 3988                   tlf. 2288 8213 
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Personaleledelse i forbindelse med opstart, fastholdelse og opgradering 
Rådgivning og udvikling skal sikre mindre udskiftning i medarbejderstaben hos danske svineproducenter. 

 

Her er nogle af de tilbagemeldinger, der har været fra staldgangen: 

 

Arbejdsplanlægning er et vigtigt redskab, når nye medarbejdere skal starte i besætningen . Rumænske Cosmin 

startede på en svinebesætning i Thy i slutningen af sidste år. Ejeren, Anders Hargård, lavede i samarbejde med 

Cosmin og rådgiveren et opstartsforløb, hvor Cosmin skulle lære de mange rutiner i stalden at kende. Og det 

har været en succes. Eller som han selv udtrykker det:  

”Rådgiveren har hjulpet mig meget. Jeg blev oplært i at holde øje med pattegrisene! Hvordan man vælger den 

bedste so til de mindste grise?  Hvordan man aflæser grisene bedre? og meget andet.  

Arbejdsplanen har gjort, at jeg har fået den viden, jeg har brug for, meget hurtigere. Det har været en stor 

hjælp”. 

 

Skift fra medarbejder til daglig leder! 

Hvordan går man fra medarbejder til daglig leder? Det kan Gabriela Ursan fra 

Rumænien svare på. Hun flyttede til Danmark sammen med sin mand i 2007 og har 

siden da arbejdet hos DanPiglet.  

I 2017 blev hun forfremmet til leder for Eskelund Multisite. Men selvom hun kendte 

opgaverne og rutinerne, var der brug for lidt hjælp til at gå fra medarbejder til leder. 

Derfor sammensatte rådgiveren et udviklingsprogram til Gabriela, som kunne hjælpe 

hende med at udvikle sine lederegenskaber. 

Eller som Gabriela Ursan selv siger: 

”Det nye for mig har været hele ledelsesdelen, så jeg både får hjulpet og motiveret 

medarbejderne på Eskelund. Det er en god og professionel arbejdsplads, hvor vi hele 

tiden arbejder hen mod bedre produktionsresultater.”                                                                 Fototekst: Gabriela, som 

                                 nu er daglig leder i svine- 

                                                                                                                                                             svineproduktion                                                                                                                             

Sidemandsoplæring 

 

Sidemandsoplæring er en god ting, når der, som det ofte er med arbejdet 

i stalden, er en stejl indlæringskurve. En medarbejder stoppede – en ny 

skulle i gang så hurtigt, som muligt. 

For at få medarbejderen godt i gang med de nye opgaver har en rådgiver 

været i stalden hver 14. dag i en periode for at sikre, at medarbejderen 

blev rigtigt oplært i de mange nye opgaver, han havde fået. 

Rådgivningen og sidemandsoplæringen har resulteret i, at 

medarbejderen nu har fuldt tjek på alt – lige fra justering af foder til 

opsamlingssøer.  

Det har givet stor selvtillid til medarbejderen, som nu passer farestalden. 

 

 

Fototekst: Sidemandsoplæring i farestald 

 
SvineRådgivningen har et team af rådgivere, der har stor erfaring med opstart, indkøring og fastholdelse af 

medarbejdere. 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp.  

 

                     
Allan B. Mikkelsen       Martin K. Jakobsen     Karina Mikkelsen         Pernille Elkjær             Birgitte R. Mikkelsen 

tlf. 2949 6853                tlf. 2992 5697               tlf. 2029 8803                tlf. 4026 3988              tlf. 3031 0473 
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Slagtesvinestald søges 
Fra ca. 1.000 stipladser med fuld pasning. Der kan ydes hjælp til udlevering og vask. 

Lejen er inkl. pasning, vedligehold, el og vand. 

Kontakt: Jørgen Peter Thorøe, Branderup 

Mobil 4017 5409 

 

 
 
 
 

 
 

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. 

 


