Nyhedsbrev februar 2021
Projekt So Liv- Soen længe leve
Det overordnede formål med projektet er at
øge so-overlevelsen i danske sohold.
Erhvervets mål er at kun 9 pct. af
årssøerne dør eller aflives, men desværre
er landsgennemsnittet for 2019 på 14 pct.
Derfor er der etableret samarbejde imellem
SEGES og rådgivningsvirksomheder i Dk,
For at sætte fuld fokus på at kunne
reducere sodødeligheden.
Dette kommer rent praktisk til at ske via
rådgivningsforløb, der starter op i marts
2021.
I forløbet sættes der fokus på opsyn,
styringsredskaber, flow af dyr og styring af
holdstørrelser, poltemanagement,
registreringer og samarbejde etc.
I forløbet vil der selvfølgelig være fokus på
betydningen for økonomien, reduceret
dødelighed vil betyde ca. 50 kr./årsso pr.
procentpoint.
Dernæst skal nævnes øget arbejdsglæde,
for medarbejderne at hæve overlevelsen
blandt søer, da det jo altid er et stort
irritationsmoment at håndtere døde søer.
Kan projekt So liv have jeres interesse er I
meget velkommen til at kontakte Pernille
på 20537078.

Produktionskoncept Smågrise
Efter den store succes med
”Produktionskoncept Slagtesvin” er turen
nu kommet til smågrisene.
Konceptet bygger videre på erfaringerne
fra slagtesvinene. Målet er at de
deltagende besætninger skal øge deres

indtjening med 5 kr. pr produceret smågris,
samtidig med at kvaliteten af smågrisene
ud af klimastalden bliver forbedret.
Sekundært vil fravænning uden zink også
være i fokus i konceptet.
Konceptet startes op i løbet af foråret 2021,
og vi i SvineXperten deltager i
projektgruppen sammen med dyrlæger og
SEGES.
Vi søger besætninger der har mod på at
investere i rådgivning for at øge
indtjeningen i klimastalden. Der bliver
udrullet et pilotprojekt formentlig med
opstart i 2. kvartal 2021.
Kontakt Søren Larsen for mere information
på 40507740.

Polte til tiden
Det er vigtigt at have det rigtige antal polte,
som er løbeklare til den rigtige tid. Når man
køber polte ind, har man typisk en fast
leveringsaftale, hvor der bliver leveret et
bestemt antal polte ad gangen x antal
gange om året med en spredning i alderen
der gør, at man altid har de polte ved den
rigtige alder man skal bruge.
Det samme gør sig gældende når man selv
laver polte, de skal blot ”bestilles” noget
tidligere. Og med bestilling mener jeg
avlsløbningen til næste generation.
Afhængigt af levendefødte og frasortering,
skal mellem 6 og 8 pct. af løbningerne
være til avl. Dette skal beregnes i den
enkelte besætning.
Når antallet der skal løbes til avl pr. uge, er
beregnet, skal man holde sig til det antal,
ellers har man pludselig ikke polte nok. Vil
man optimere sin kernestyring, kan man
flytte nogle af avlsløbningerne en uge den
ene eller den anden vej, her er det bedst at
være på forkant, så hvis man kan se, der

ikke kommer hundyr med et godt indeks i
den kommende uge, så løber man ekstra i
den forgangne uge. Gør man det den
”modsatte vej”, og dem med godt indeks så
ikke står ugen efter, så er man tvunget til at
bruge dem med lavt indeks, da det ikke går
at lave for få avlsløbninger to uger i træk.

Arbejdspladsvurdering APV
Alle virksomheder, der har medarbejdere
ansat, skal have en APV og den skal
ajourføres hvert tredje år. Ønsker du hjælp
til dette kontakt Mogens Bækgaard på
40884890.

Krav om miljøledelse for IEhusdyrbrug – hvornår?
IE-husdyrbrug skal have et
miljøledelsessystem, der opfylder
nærmere fastsatte krav.
Pligten påhviler den, der er ansvarlig for
driften af husdyrbruget. Pligten består i at
gennemføre og overholde et
miljøledelsessystem, herunder
1. formulere en miljøpolitik med afsæt i
husdyrbrugets miljøforhold
2. fastsætte miljømål
3. udarbejde handlingsplan for det eller
de fastsatte miljømål
4. minimum 1 gang årligt evaluere
miljøarbejdet og om nødvendigt
foretage justeringer af mål og
handlingsplaner
5. minimum 1 gang årligt gennemgå
miljøledelsessystemet.
Husdyrbruget skal kunne dokumentere, at de
anførte krav overholdes, f.eks. digitalt eller i
form af dokumenter. Dokumentationen skal

opbevares i 5 år og kunne forevises på
forlangende i forbindelse med tilsyn.
IE-husdyrbrug omfatter husdyrbrug med
•
•
•

flere end 750 stipladser til søer
flere en 2.000 stipladser til slagtegrise
(over 30 kg) eller
flere end 40.000 stipladser til fjerkræ

Kravet om miljøledelse skal opfyldes fra det
tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får en
godkendelse efter husdyrbrug lovens § 16 a,
stk. 2. For eksisterende IE-husdyrbrug, der i
perioden frem til 21. februar 2021 ikke får en
sådan godkendelse, skal kravet om
miljøledelse være opfyldt den 21. februar
2021.
Det bemærkes, at dette krav om miljøledelse
fremgår af § 42 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der
skal således ikke anføres vilkår herom i
godkendelser efter husdyrbrug lovens § 16 a,
stk. 2, da kravet følger direkte af
bekendtgørelsen.
For yderligere information om krav til
miljøledelse for IE-husdyrbrug hos dig, tag
kontakt til svinerådgiver Anders Vigh
Kristensen på tlf. 51615795. Han står til
rådighed for at hjælpe dig i gang med at
gennemføre og overholde et
miljøledelsessystem på netop din ejendom.

