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Præsentation af Torsten Gruhn. 
 

Jeg hedder Torsten Gruhn og er pr. 1. maj ansat 

direktør for KvægXperten og i øvrigt også for 

SvineXperten. Jeg er allerede godt i gang med at 

lære medarbejderne godt at kende og få et grundigt 

kendskab til forretningsområderne i de to Xpert-

selskaber. Jeg glæder mig til, i den kommende tid, 

at møde mange af jer kunder og 

samarbejdspartnere fx i forbindelse med de lokale 

dyrskuer.  
En af mine fornemste opgaver bliver at fastholde 

og forsat udvikle en række rådgivningstilbud til 

vores kunder, som skaber grobund for en robust 

økonomisk indtjening og samtidig viser 

udviklingsveje gennem de meget omskiftelige 

prisforudsætninger, som vi oplever for tiden. 

Desuden er en anden markant opgave at støtte 

jer igennem den ”grønne omstilling” som dansk 

landbrug skal igennem. Målet er, at vi er og 

forbliver jeres foretrukne samarbejdspartner 

indenfor rådgivning til kvæg- og svineproduktion.  

 

Jeg er uddannet som agronom tilbage i midten af 

1990’erne med speciale indenfor rådgivning til 

større mælke- og svineproducenter. I hele min 

karriere har jeg arbejdet med rådgivning til 

landmænd og deres virksomheder. Både direkte 

som kvæg- og økonomirådgiver på Mors og som 

leder af økonomirådgivningen, først hos Agri Nord 

og senere hos LandboNord. I mellemliggende 

perioder har jeg været ansat hos SEGES i flere 

forskellige funktioner. Omdrejningspunktet har 

dog altid været udvikling af ny viden samt 

rådgivningsværktøjer og -metoder. Senest godt 5 

år som afdelingschef med ansvaret for afdelingen 

”Erhvervsøkonomi”.   

 

Privat bor jeg sammen med Lene, der er 

folkeskolelærer på en skole i den nordlige udkant 

af Hobro, på en lille ejendom på kanten af 

Simested Ådal lidt udenfor Aalestrup i det sydlige 

Himmerland. I min fritid bruger jeg en del tid på 

ungdomsudveksling via Rotary og så forsøger 

Lene og jeg at finde lidt tid til at spille golf. 

 

I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har 

nogle spørgsmål eller kommentarer i øvrigt. Jeg 

kan træffes på mobil 2460 2936 eller mail 

tog@kvxp.dk. 

 

Foder- og minerallicitation! 

Sammenligning af tilbud. 
 

Udgifterne til foder samt næringsstoffer som 

mineraler, vitaminer og aminosyrer er steget til 

hidtil usete højder. Priserne er så høje, at 

produktionsøkonomien er håbløs for tiden. Med 

de nugældende prisforhold mellem indkøbspris på 

foder og salgspris på svin, giver produktionen 

stort underskud. 
Selv om foderpriserne er steget meget, er der god 

grund til at få klarhed over om alle de voldsomme 

stigninger er berettiget. Vi tilbyder derfor at 

sammenligne tilbud på foder og/elle afholde 

licitationer på foder- og mineralblandinger. 

Det er vores erfaring, at udbyderne af foder- og 

mineralblandinger i mange tilfælde øger avancen, 

når der er mulighed for det, og især på 

smågrisefoder og mineralblandinger i det hele 

taget, kan prissætning og indhold være vanskelige 

at gennemskue.  

Kontakt os på telefon 9615 3020. Så finder vi 

sammen med dig en strategi for dine kommende 

foderhandler. 

 

Energi er DYRT! 
 

Vi har i den seneste tid været inde over 

energimålinger hos en landmand der har fået 

monteret intelligente styringer til 

varmepanelerne i farestaldens smågrisehule. 

Systemet virker ved at der er en 

temperaturkurve der stille og roligt trappes ned 

over 14 dage. Temperaturen starter ved 36 

grader og slutter på 22. Det giver en rigtig god 

komfort for smågrisene i hulen. 
Systemet virker ved at der monteres en føler i 

den faste del af hulens låg, som måler 

temperaturen. Varmepanelet tændes/slukkes 

så alt efter om den ønskede temperatur er 

opnået.  

De første tests vi har på forbruget, har givet en 

besparelse på 50% af elforbruget på målinger 

udført i april. Det forventes at besparelsen vil 

være væsentligt større i sommerperioden end 
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om vinteren hvor det omgivende miljø alt andet 

lige er koldere.  

Det jeg som fagperson bliver tiltalt af, er at det 

slukker når det er for varmt på de varme 

sommerdage, men stadig tænder og 

understøtter temperaturen i de kølige nætter.  

Landmandens beregninger viser at 

investeringen er tjent hjem på ca. 12-18 

måneder med de energipriser der betales nu.  

 

 Evaluering af MRSA Hygiejnekursus. 
 

Statens Seruminstitut inviterer dig til at deltage i 

en spørgeundersøgelse, som evaluerer det 

obligatoriske kursus: ”hygiejnekursus for personer 

der erhvervsmæssigt håndterer levende svin.” 

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om dine 

holdninger til indholdet og brugbarheden af kurset, 

og din besvarelse er anonym. Der er i alt 20 

spørgsmål, og det forventes at tage ca. 10 

minutter at svare. Spørgeskemaet findes både på 

dansk og engelsk, så der er også mulighed for at 

udenlandske medarbejdere kan svare. 

Link til spørgeskemaet: https://www.survey-

xact.dk/LinkCollector?key=UPAELFYFJ535 

Besvar spørgsmålene og vær med til at præge 

kurset fremadrettet. 

 

Et vellykket møde omkring reduktion 

af PRRS, udfasning af zink i 

fravænningsfoder og situationen 

omkring råvare- og finansmarkedet. 
 

Omkring 65 svineproducenter og medarbejdere 

deltog i mødet d. 2. juni, som vi havde arrangeret i 

samarbejde med Danvet. 

Dyrlægerne Gitte Drejer og Helle Jessen gav en 

grundig orientering om hvordan reduktion af 

PRRS skal håndteres i besætningerne og hvordan 

sanering kan gribes an. 

Mange føler- med rette- at planen er trukket ned 

over hovedet på erhvervet, men det skal også 

siges, at det alt andet lige vil være en økonomisk 

fordel på langt sigt at komme af med PRRS. Og 

endelig er det ”kun” slagtesvinebesætninger med 

påvist virus via PCR-test, der får fradrag i 

afregningen fra 2023. 

Anders Rold fra SvineXperten berettede grundigt 

om, hvordan han i sin egen besætning udfasede 

højt zinkindhold i fravænningsfoderet for næsten 

to år siden. Nøgleordene er: Grisene skal være 

min. 24 dage. Stalden skal være ren, tør og varm. 

Foderet skal være højt på aminosyreindhold og 

reduceret protein. Alle grise i stien skal have høj 

foderoptagelse, bl.a. for at få tilstrækkelig zink, 

som der jo ikke er ret meget af i foderet. Derfor 

skal der fodres ofte og der må ikke være 

antydning af kø ved ædepladserne. 

 

John Jensen fra Agromarket gav en grundig og 

underholdende orientering om de alvorlige emner 

råvareforsyning og finansmarkedet. Der er ingen 

forsyningskrise på foderområdet. De høje priser 

skyldes logistikproblemer og nervøsitet. På 

finansmarkedet styrer vi mod inflation og 

recession, som kommer til at præge samfundet de 

kommende år. 

 

Anders Christensen fra SvineXperten sluttede 

med et interessant indlæg om hvordan 

foderhandel og -licitation bør gribes an til den 

kommende sæson. Budskabet er, at det i god tid 

skal defineres hvilke blandinger der skal købes, 

og så være klar til at sende i udbud, når tiden er 

inde. Det må forudses, at markedet forsat vil være 

så volatilt, at de tilbudte priser kun gælder kort tid. 

Det kan derfor blive nødvendigt at være hurtig på 

aftrækkeren. Som det der ud nu råder vi til at 

indgå korte kontrakter, f.eks. to måneder. 
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