
 

 
Nyhedsbrev februar 2022 
 
ESG-rapport 
 
ESG (Enviroment, Social og Governance, 
på dansk miljøforhold, socialt ansvar og 
virksomhedsledelse) er det ”nye sort” og 
kommer også til at påvirke landbruget. Det 
forventes at der indenfor to-fire år bliver et 
krav for svineproducenter at afrapportere 
status, samt planlagte aktiviteter inden for 
hele ESG. 
ESG -arbejdet kan samles i en såkaldt 
ESG- rapport og i den forbindelse har 
SEGES Innovation udarbejdet et katalog 
med virkemidler til bæredygtig udvikling i 
din produktion, herunder 12 konkrete 
tiltag. 

• Hyppig udslusning af gylle 

• Staldforsuring af svinegyllen 

• Gyllekøling 

• Klimaoptimeret foder 

• Hjerteordningen på dyrevelfærd 

• Øget produktivitet 

• Handlingsplaner for: 
➢ Nedsættelse af antibiotika-

forbruget 
➢ At undgå grise, der burde 

være aflivet 
➢ Nedsættelse af dødelighed 
➢ Specifikke sygdomme og 

skader 
➢ Nedsat behov for hale 

-kupering. 
Virkemidlerne er grundigt beskrevet i 
kataloget, med tips til at komme i gang, 
cases, sideeffekter, samt økonomiske 
konsekvenser. Du kan læse mere om det 
her: 
https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder
/2022/01/200122_virkemiddelkatalog_kli
maaftryk?utm_source=Nyhedsbrev&utm_
medium=E-
mail_Globase&utm_campaign=Nyhedsbr
ev_uge03_2022 

 
 

 
Øget effektivitet hos smågrisene 
 
Siden sommeren 2021 har 6 
smågriseproducenter gået forrest og 
brugt Produktionskoncept Smågris. Målet 
med det er at øge smågrisene effektivitet, 
men også at forberede sin produktion til 
at kunne undvære medicinsk zink. 
De 6 besætninger har først optimeret 
deres drift af staldene, og derefter 
gradvist fjernet medicinsk zink. Hos de 
fleste lykkedes det, men der har 
selvfølgelig været bump på vejen, hvor vi 
så har måtte optimere yderligere på 
management, fodring, sundhed osv.  
Bedre økonomi i produktionen 
Målet er at der samtidig tjenes mindst 5 
kr. mere pr. smågris. Det mål er nået 
eksempelvis ved bedre tilvækst i flere af 
besætningerne, og derfor er vi nu i gang 
med at starte de næste 30 besætninger 
op. I konceptet skal man modtage 5 
rådgivningsbesøg, nye overvågnings-
metoder og inspiration fra de andre 
deltagere. Kontakt projektleder, Joachim 
Glerup Andersen SEGES Gris, eller din 
dyrlæge hvis du også ønsker opstart i din 
besætning.  
Hvad skal der til for at smågrise vokser 
bedst muligt? 
Konceptet opstartes med 2 besøg hvor 
alle detaljerne gennemgås. Kan du ikke 
vente, så tjek SEGES temasiden: 
www.svineproduktion.dk/ps_smaagris her 
har vi samlet al viden om konceptet. Både 
tjeklisterne som bruges, videoer med 
gode råd og kontaktpersoner hvis man 
ønsker at høre mere. 
 

20- års jubilæum 
 
Mogens Bækgaard kunne den 1. februar 
fejre 20- års jubilæum hos os og 40- års 
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jubilæum i branchen. Vi ønsker stort 
tillykke. 
 

Fravænning uden Zink 
 
Tiden nærmer sig, hvor vi ikke længere 
må bruge Zink i fravænningsfoderet. Der 
er mange, som endnu ikke er begyndt at 
prøve, men spørgsmålet er om det ikke er 
nu hvor grisene er billige og foderet dyrt, 
man skal få nogle erfaringer. 
 
Vi ved allerede en del om hvad der virker 
rundt omkring. Det er det rigtige foder, 
fravænning i rene og tørre stalde med 
masser af varme. Dette er alt sammen 
noget, som kan ændres forholdsvis 
hurtigt. Grisens alder og størrelse betyder 
også meget. Skal der laves nogle 
tilpasninger her, kræver det ofte lidt 
længere tid. Det er derfor om at komme i 
gang nu. 
 
Foderet er i øjeblikket ekstremt dyrt. Det 
kan derfor også være en ide at få kikket 
på sin foderstrategi. Skiftes blandingerne 
i klimastalden til tiden? Skal 
foderkasserne i drægtighedsstalden vejes 
af, så de drægtige søer får den rigtige 
mængde osv. 
 
Er du i tvivl om hvor du lige skal starte med 
at sætte ind, så kontakt os, vi hjælper dig 
gerne i gang. 


