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Ny direktør 
 
Pr. 1. maj er Torsten Gruhn ansat som ny 

direktør i SvineXperten. Torsten kommer fra 

en stilling som afdelingschef i SEGES 

Innovation, først i Erhvervsøkonomi og 

senest i Ledelse og Økonomi. 

Vi ser frem til samarbejdet. 

 
Ventilationsanlæggene skal 
trimmes til maximal kapacitet 
 
Den varme årstid kommer lige om lidt. For at 

kunne skabe det bedst mulige klima i 

staldene for dyr og mennesker, er det vigtigt 

at ventilationsanlæggene kører 

optimalt og med 100 pct. 

kapacitetsudnyttelse. For at opnå dette skal 

afgangsrørene rengøres indvendig, ligesom 

det skal sikres at væg- og loftventiler åbner 

helt og der er fuld gennemgang i dem. Det 

skal også tjekkes at der er fuld spjældåbning i 

afgangsrørene når ventilatorerne kører på 

højeste hastighed og ventilerne er helt åbne. 

Hvis der er diffusventilation, kan 

isoleringsmåtterne efter nogle år have stærkt 

reduceret luftgennemgang. Derfor kan det 

være nødvendigt at udskifte disse for at opnå 

den ønskede kapacitet. Overbrusning skal 

også være effektiv for at køle dyre. Dyserne 

skal derfor renses for kalk og andre 

urenheder. God sommer! 

 

Med stigende kuldstørrelser er 
sikring af råmælk og energi en 
udfordring 
 
SEGES Innovation har foretaget to 

pilotstudier, der understreger vigtigheden af 

at sikre råmælk til pattegrise i store kuld for 

at øge deres overlevelse. 

Pilotstudierne viser, at der går op til 1-2 

timer efter fødslen, før pattegrisene har 

råmælk i maven, og det tager 4,5 timer fra 

faringens start, til alle soens patter er 

optaget af en pattegris. Resultaterne fra de 

to pilotstudier viser derudover, at 

pattegrises råmælksindtagelse er lavere, og 

at pattegrisene starter med at drikke 

råmælk længere tid efter fødslen set i 

forhold til tidligere studier, til trods for at 

stort set alle pattegrisene i pilotstudie 1 blev 

født mere vitale end tidligere set. 

Pattegrisene får dækket behovet for 

antistoffer ved indtagelse af ca. 15 gram 

råmælk. Udfordringen opstår, når 

pattegrisene skal sikres nok energi til at 

overleve det første døgn efter fødslen, hvor 

behovet er 250 gram råmælk. I 

pilotstudierne blev det beregnet, at 

pattegrisene i gennemsnit kun indtog 226 

gram råmælk fra fødsel og indtil 

kuldudjævning. ”Ud fra, hvad vi er kommet 

frem til i de to studier, ser vi en udfordring i 

at sikre grisene nok energi. Der skal derfor 

yderligere fokus på at sikre råmælk til alle 

grisene i kuldet, og der skal man være 

opmærksom på, at der er flere faktorer, der 

spiller ind i forhold til råmælksindtaget hos 

de enkelte pattegrise. Eksempelvis har de 

førstefødte pattegrise i kuldet adgang til 

råmælk af en bedre kvalitet og indtager 

mere råmælk end de sidstfødte pattegrise. 

Så det forventes, at de førstefødte 

pattegrise får dækket deres behov for 

antistoffer og energi hurtigere og bedre end 

dem, der fødes senere i rækkefølgen. 

Derudover kan de mindste pattegrise være 

udfordret i deres adgang til soens patter, 

hvis der allerede ligger større pattegrise. 

Sidstfødte små pattegrise har dels sværere 

ved at komme til en patte og dels får de 

råmælk med lavere indhold af antistoffer,” 

fortæller Trine Friis Pedersen, konsulent 

ved Husdyr-Innovation hos SEGES 

Innovation. 



 

Det kan du gøre, for at sikre pattegrisene 

får mere råmælk 

På denne baggrund anbefales det, at alle 

pattegrisene sikres en patte hurtigst muligt 

efter fødsel. Første skridt er at sikre, at alle 

søerne som minimum har 13 funktionelle 

patter. Næste skridt er, når faringen er i 

gang, at pattegrisene sikres nok råmælk, 

enten ved at splitmalke kuldet eller ved 

løbende at fjerne de pattegrise, som har 

drukket nok råmælk. Det er ikke muligt med 

det blotte øje at se, om en gris har drukket 

råmælk; derfor skal der foretages en 

løbende nedjustering af kuldet, hvor 

pattegrisene flyttes efter fødselsrækkefølge 

og ikke efter størrelse. De små pattegrise 

kan eksempelvis placeres hos en 

mindsteamme, mens øvrige grise kan 

sættes til en 2-trinsammeso.  

Med andre ord ser det ud til, at der skal 

mere management til med de stigende 

kuldstørrelser for at sikre indtaget af 

råmælk og dermed øge overlevelsen hos 

pattegrisene. 

Beregning af tilladelse 

Det er altid vigtigt man overholder sin 

miljøtilladelse, og i visse dele af vores 

område er det ekstra vigtigt. Her er 

tolerancetærsklen fra myndighederne ikke 

særlig stor. Derfor har vi lavet et lille 

regneark, hvor vi ud fra hvad der er 

produceret indtil nu, kan få et overblik over 

hvad der må leveres resten af året både i 

stk. og kg. 

Vi kan lave beregningen ud fra E-kontrollen 

eller slagteristatistik. 

Vil du have et overblik over, hvad du må 

levere, eller en snak om hvilke muligheder 

du har, så kontakt en af os på kontoret. 

 

 

Hvad koster det at lave en gris? 

Lige nu overvejer mange om de vil sætte 

grise ind i slagtesvinestalden. Det er en 

meget relevant overvejelse da der i 

øjeblikket er meget dårlig økonomi i at lave 

grise, både i soholdene og i 

slagtesvineproduktionen. 

Økonomien bestemmes af foderprisen. Der 

er stor forskel på hvilken foderpris 

producenterne har. Nogle 

slagtesvineproducenter har kontrakt på 

foder frem til ny høst i niveauet 1,9 kr. pr. 

FEsv. Har man det laver man faktisk et 

positivt resultat lige nu, og så er det ikke så 

svært at beslutte om man skal bruge 

kontrakten op, for det skal man 

selvfølgelig. Det er straks værre hvis man 

kan se at der ikke er billigt foder nok 

tilbage at dække forbruget de næste 

måneder. Vi har beregnet nulpunktet i 

svineproduktionen som helhed ved 3 

forskellige foderprisniveauer, 

repræsenteret ved slagtesvinefoderpriser. 

Resultatet kan ses i de 3 bokse.  

 

 



 

 

De nuværende foderpriser er faktisk over 

den højeste indsatte foderpris, hvilket 

betyder at resultatnulpunktet i 

svineproduktionen med dagspriser kræver 

en notering over 16 kr./kg. 

Hvad kan man gøre? 

Har man ikke kontrakt på smågrisene kan 

man lade være med at sætte grise ind. Har 

man kontrakt på smågrisene kan man se 

om man kan afsætte dem på puljen, men 

det er et marked som har sat bremsen ind 

umiddelbart før påske, og 4. majs negative 

afregningsudmelding fra de tyske slagterier 

vil måske bremse markedet yderligere op, 

så det er ikke så nemt. 

Hvad er konsekvensen af at lade være 

med at sætte grise ind? 

1: Man er ikke med når priserne vender, 

med mindre, man er dygtig (læs: heldig) 

med at få fyldt grise ind igen lige inden 

markedet vender 

2: Man bryder leverandørforpligtigelser til 

slagterierne. Konsekvenserne skal 

undersøges for den enkelte, da der er stor 

forskel på de kontraktlige forpligtigelser 

afhængigt af hvilket slagteri man leverer til, 

og om man evt. er tilknyttet en 

specialgriseordning 

3: Ejendomme, hvor realkreditselskaberne 

har pant i grisene skal sikre, at staldene 

fyldes op igen, eller alternativt godtgøre 

realkreditten den reelle ændring i deres 

pant, i form af et ekstraordinært afdrag 

4: Ejendomme hvor ejeren overvejer at 

droppe produktionen på sigt skal være 

opmærksomme på at ejendomsvurderingen 

påvirkes betydeligt af om den er i drift eller 

ej. Vurderes det, at ejendommen ikke 

længere er i drift, kan realkreditten være 

nødt til at reducere belåningsgrundlaget, 

hvilket, hvis der er større realkreditlån end 

der må være med den nye vurdering, fører 

til krav om et ekstraordinært afdrag 

5: Man kan miste sin miljøtilladelse, hvilket 

dog kræver så langt et produktionsstop at 

næste pind er mere relevant 

6: Stalde har ikke godt af at være tomme. 

De som har prøvet at reducere 

produktionstabet ved saneringer ved at leje 

stalde, som har være stoppet i en periode, 

kan berette om totalrenovering af 

ventilationsanlæg og foderanlæg inden 

staldene reelt har kunnet bruges til drift 

selv i en kort periode. Stalden skal reelt 

være i ”drift” i tomperioden for, at man kan 

forvente, at den er med, når man vil starte 

op igen. Det vil sige, at man vasker den, 

tørrer den ud med varme, opretholder 

minimumsventilation så alle ventilatorer 

kører og giver foderanlægget en motionstur 

mindst på ugentlig basis. 

 

 

 


