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SVINENYT 
Maj 2019  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Har du planer om at bygge farestier til løse søer? 
SEGES vil gerne gøre det lettere at komme godt i gang. Hvad enten du 
har fået tilsagn om støtte eller blot overvejer muligheden. 
 

Derfor afholder de torsdag den 20. juni et ”gå-hjemmøde” 

om emnet. Mødet vil blive afholdt i Vejle.  

Så sæt kryds i kalenderen nu!  
 

 
Emner på dagen:  

 Sektordirektør Christian Fink fortæller, hvorfor løse søer er et strategisk indsatsområde 

 LandbrugsStyrelsen giver tips til, hvordan du kan ændre dine byggeplaner – selvom du har fået tilsagn om 
tilskud på et andet grundlag 

 Kaffepauser med mulighed for networking med bl.a. inventarfirmaer og svineproducenter 

 Hør erfaringer fra farestaldspassere, som arbejder med løse søer 
 
Programmet er snart klar og vil blive annonceret på SvineRådgivningens Facebook side, og naturligvis på SEGES’ 
egne kanaler.  
Kasper vil være til stede hele eftermiddagen, og bl.a. fortælle lidt om den ERFA-gruppe han har sammen med 
Foreningen Welfare Pigs, hvor fællesnævneren er løse søer i farestalden.  
 

 
Kasper Gade Panduro    
tlf. 2926 8249 

Indhold: 
    

 ”Gå-hjemmøde”: Har du planer om at 
bygge farestier til løse søer? 

 DB-Tjek 

 En vellykket foderhandel 

 Alarm svovlbrinte 

 Grisenes adfærd 

 Tilskudsfoderlicitation 

 Hitlister, E-kontrol 
 
 

 

SvineRådgivningen ønsker  
god sommer.  
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DB-Tjek 
Rådgiver Kasper Gade Panduro har været ude at aflevere DB-Tjek for 2. halvår 2018 hos Jens Volsmann i Herborg.  
Jens har for 2. halvår 2018 vundet ”Sohold 7 kg”.  
Kasper havde derfor taget Othello-lagkage med, en god tradition i SvineRådgivningen ved de afleveringer, hvor 
besætningen har vundet bedste placering på DB-Tjek Hitlisten! 
 
Tillykke til Jens og resten fra holdet; Tina, René og Christian! 
 

 
Fototekst: Topplacering på DB-Tjek Hitliste; så er der Othello-lagkage fra SvineRådgivningen! 
 
”Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i DB-Tjek og det giver os noget at arbejde videre med”, sagde Jens efter 
afleveringen. ”Det er fedt, at vi som en relativ lille besætning, med kun 480 årssøer, kan være med oppe i toppen, 
hvor det er sjovt.” 
 
DB-Tjek kombinerer oplysningerne fra dit driftsregnskab og din produktionsrapport. De opnåede resultater 
sammenlignes med andre bedrifter og hjælper med at afsløre, hvor der på din bedrift er et uudnyttet potentiale. 
Samtidig kan DB-Tjek indenfor bedriften benyttes til økonomisk optimering af svineproduktionen.  
 
Udbyttet for dig: 

 Et reelt billede af produktionens afkast 

 Indsigt i ressourceforbruget på bedriften, omkostningsfokus 

 Rådgivernes forslag til indsatsområder på bedriften 

 Oversigt over arbejdsforbruget i svineproduktionen, Indtjening pr. forbrugt tidsenhed 

 Et supplement til din produktionsrapport 
 
Et gennemarbejdet beslutningsværktøj, der afslører produktionens ømme punkter.  
Valg af indsatsområder, udarbejdelse af handlingsplan og opfølgning sikrer eksekvering og fuldendt udbytte af 
data. 
Det er sjovt og motiverende at have fælles mål og fejre succeser sammen, når det lykkes. 
 
Du kan bestille DB-tjek for første ½ år 2019 allerede nu. 
 

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 
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En vellykket foderhandel kræver god forberedelse! 
Hastværk giver sjældent det bedste grundlag for at få lavet en god foderhandel. Derfor opfordres der til at være i 
god tid med forberedelsen. 
Lav en liste over dine dyregrupper og de blandinger, du bruger i dag. Sæt cirka mængder på.  
Har du korn, der skal indgå i handlen? Lav da et skøn over mængden, du forventer af hver kornart.  
Vurdér om de enkelte blandinger fungerer efter hensigten.  
Bestem hvilke foderstoffirmaer, du ønsker tilbud fra og udpeg blandinger i disse firmaers sortimenter, som 
matcher de nuværende blandinger.  
En foderrådgiver kan være en hjælp her, da det kan være en svær 
opgave at sammenligne blandinger på tværs af firmaer. Helt optimalt 
vil det være med et besætningsbesøg, da det bl.a. vil kunne afklare 
nye muligheder for faseskift og blandingsvalg.  
Foderrådgiveren laver udbudsmaterialet og, når priserne kommer ind 
fra firmaer, opgør forskelle i værdien af de enkelte blandinger samt 
totaludgiften.  
 
Grundig forberedelse kan betyde fremgang i besætningens resultater 
og ikke mindst, give den skarpeste pris på foderet. Det er ikke 
unormalt at se prisforskelle på både 5 og 10 kr. pr. hkg!  
Den gevinst kan du kun få hjem med en grundig forberedelse, og det 
giver ikke ekstra arbejde at lave forberedelsen i god tid - tværtimod! 
 
                                                                                                                                  Fototekst: Forberedelse af foderhandel - 
                                                                                                                                  kontakt TEAM Ernæring 

Team Ernæring 

                               

Jes Callesen                     Bjarne Knudsen             Jens Korneliussen          Dorthe Carlson                 Pia Sørensen 

tlf. 4017 5310                  tlf. 2033 1110                 tlf. 2145 1404                 tlf. 2031 5768                   tlf. 2949 6850 

 
 

”Klip” fra Byggeri & Teknik I/S pressemeddelelse 
Anbefaler alarm mod dødbringende gyllegas 
Flere alvorlige ulykker med den farlige ”gyllegas” ‐ svovlbrinte i dette forår satte gang i en proces hos Byggeri & 
Teknik I/S i Herning. 
‐ En række ulykker med svovlbrinte gennem foråret berørte os, og vi blev hurtigt enige om, at vi ville yde vores 
bidrag, siger direktør Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik. Vi afsøgte markedet og fandt frem til en allerede 
kendt teknologi, som kan forbedre sikkerheden for både landmændene og deres medhjælpere, når de arbejder 
med gylle. 
                            Løsningen er en alarm, der advarer, når koncentrationen af dampe, når et vist niveau. 

              ‐ I flere andre erhverv er en svovlbrintemåler en hel naturlig del af medarbejdernes påklædning, 
            når de arbejder på steder, hvor den dødbringende og uberegnelige svovlbrinte kan forekomme.    
            Det er bare ikke almindeligt i landbruget, men det vil Byggeri & Teknik I/S nu arbejde for, at det 
            bliver, siger Flemming Hedegaard. Formålet er at udbrede kendskabet til en god teknologi til at 
            forebygge ulykker, fremfor at basere sikkerheden på tommelfingerregler og rutiner. 

 
Fototekst: Svovlbrintemåler – 
som kan sidde på støvlekant  
når man sluser gylle ud. 

 
Læs mere på Byggeri & Tekniks hjemmeside: www. byggeri-teknik.dk  
Se øvrigt også videoen om brugen af svovlbrintemåleren i praksis 
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Grisenes adfærd i stien afslører om staldtemperaturen er i orden 
Hvis staldtemperaturen er for lav, bruger grisene ekstra energi på at opretholde legemstemperaturen. Derfor er 
det økonomisk interessant, at sikre den rette temperaturstrategi hos grise i vækst. 
 
Høj staldtemperatur inden grisene sættes i stalden 
Allerede ved indsættelse af grise i stalden, er staldtemperaturen et vigtigt styringsparameter. En høj 
staldtemperatur skal sikre, at stalden er udtørret og grisene ikke belastes af kulde og fugt.  
Hvis der er for koldt, giver det grisene en dårlig start, da de skal bruge ekstra energi på at opretholde 
legemstemperaturen i stedet for vækst.  
Den rette temperatur sikres ved at måle temperaturen på betongulvet, inden grisene sættes ind. Temperaturen 
kan måles med en overfladetemperaturmåler (infrarød temperaturmåler).  
Den anbefalede temperatur målt i stalden ved indsættelse er 30˚C til smågrise og 22˚C til 30 kg grise. 
 

Fryser dine grise, koster det højere foderforbrug til varmeproduktionen 
En ny undersøgelse fra SEGES ser på årsagen til, at 7 udvalgte slagtesvinebesætninger har 
et markant lavere foderforbrug end gennemsnittet!  
Der er lavet en rapport, hvor de mange forskellige tiltag, der er brugt for at opnå et lavt 
foderforbrug, er nærmere beskrevet. Her fremgår det bl.a., at 6 ud af 7 besætninger har en 
højere staldtemperatur i slutfasen hos slagtesvinene, og staldpersonalet har fokus på 
grisenes lejeadfærd. Mens sluttemperaturen, ifølge SEGES, anbefales omkring 15˚C ved 
delvist spaltegulv, så havde flere besætninger i undersøgelsen en sluttemperatur på 
omkring 18˚C.  
 

Fototekst: Overfladetermometer;  
vigtigt redskab i enhver svineproduktion 
 
Hvis staldtemperaturen er for lav hos grisene, skal der bruges en del energi til at holde deres kropstemperatur 
oppe. Den ekstra energi, der bruges til varmeproduktion betyder et øget foderforbrug hos grisene. 
 
Lav den optimale temperaturstrategi for dine stalde og grise 
For at opnå den bedste produktivitet hos grisene, er det vigtigt at lave en oversigt på staldanlægget med den 
rette temperaturstrategi.  
Kontakt TEAM VÆKST og få lavet en oversigt og temperaturstrategi konkret for dine stalde. 
 

Team Grise i Vækst 

                                        

Jes Callesen                      Bjarne Knudsen              Birgitte Mikkelsen           

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

 

Tilskudsfoderlicitation – vær klar til at handle på få minutter!! 

Tilskudsfoder til grise består primært af sojaskrå, så derfor er prisudviklingen på denne råvare bestemmende for, 
hvornår det er det rette tidspunkt at handle.  
Lige nu er prisen på sojaskrå på et pænt lavt niveau med faldende tendens - så anbefalingen er at afvente med at 
handle lige nu.  
Til gengæld skal du være klar til at slå til hurtigt, når prisen på sojaskrå vender!  
Brug ventetiden nu til at få optimeret en tilskudsfoderblanding – tilpasset dine grises behov (fx egne kornanalyser, 
ny aminosyrenorm, ekstra aminosyrer til fermenteringstab i vådfoder, etc.) – og få udsendt licitationsblandingen 
til de firmaer, der skal med i licitation.  



 

Side 5 af 5                                                                                                  - Herning - Vojens - Kolding  ·  7015  1200 
 

Firmaerne skal typisk bruge et par dage på at oprette blandingen og eventuelt også rette til, hvis ikke det lykkes 
korrekt første gang. 
FØRST DA er du klar til at handle med kort varsel, hvis prisen på sojaskrå pludselig begynder at stige – firmaerne 
kan da i løbet af få minutter sende en opdateret pris på den blanding, som allerede er oprettet.  
Det er rettidig omhu!! 
 

Team Ernæring 

                               

Jes Callesen                     Bjarne Knudsen             Jens Korneliussen          Dorthe Carlson                 Pia Sørensen 

tlf. 4017 5310                  tlf. 2033 1110                 tlf. 2145 1404                 tlf. 2031 5768                   tlf. 2949 6850 

 

 

Hitlister, E-kontrol 
Mange svineproducenter laver E-kontrol for at kende effektiviteten og ikke mindst finde indsatsområderne i 
svineproduktionen.  Det er dog også sjovt at se, hvordan ens besætning ligger i forhold til andre. Det kan man 
også bruge de Hitlister til, som vi laver hvert kvartal.  
 
Nedenfor er vist tal fra Hitliste; slagtesvin 1. kvartal 2019. Hvordan ligger dine resultater? Udfyld linjen med ”egne 
tal”- hvor skal gøres en ekstra indsats? 

 
 
Kunne du tænke dig hele Hitlisten, kan du tilmelde din besætning på kan@sraad.dk, så kommer resultaterne med 
fra næste kvartal, hvis du husker at indsende en E-kontrol/webbackup senest d. 20/7.  
Prisen er 200 kr. pr. Hitliste. 
Hitlister er motiverende – også for medarbejdere. Der kan gå konkurrence i produktionsresultater  
Vi laver Hitlister for sohold, smågrise, slagtesvin og FRATS-produktion. 

 

Team E-kontrol/Hitliste 

                                             

 Karin Næsby                         Inge Furholt                             Birgitte Mikkelsen               Karina Mikkelsen           

 tlf. 4030 5712                       tlf. 2125 1720                          tlf. 3031 0473                        tlf. 2029 8803                             

 

 
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. 


