
 

Nyhedsbrev november 2022 
 
Tillæg på slagtesvin 

 
Som leverandør af slagtesvin til DC, bliver 

det nu ekstra vigtigt at kunne fremvise en  

E-kontrol. DC indfører nemlig fra nytår 2023 

et tillæg på 10 ører. pr. leveret kg. til de 

besætninger, der kan fremvise en E-kontrol. 

Når første kvartal er gået, skal DC senest 3 

uger efter kvartalsskifte, være en E – kontrol i 

hænde, ellers fjernes de 10 ører i tillæg indtil, 

de har modtaget en E – kontrol. Dette tiltag er 

lavet, for at man fremadrettet, i det grønne 

omstillingstegn, at kunne dokumentere hvor 

effektiv dansk svineproduktion er.  

Laver I ikke E – kontrol, er SvineXperten 

behjælpelige med at få en sådan udarbejdet.  

Tillægget på de 10 ører svarer til ca. 9 kr. pr. 

produceret gris, så det kan godt betale sig at 

få lavet en E-kontrol. 

Har du yderligere spørgsmål er du 

velkommen til at kontakte Tom på mobil nr.: 

21189324 
 

Grisekorps Nordjylland 

 
Torsdag den 24/11-22 kl. 16.30-18.30 

afholder Lundbæk, i samarbejde med SEGES, 

mødet ”Grisekorps Nordjylland”, et møde der 

henvender sig til alle Nordjyske 

griseproducenter. Mødet afholdes på 

Halkærvej 3, Nibe og du kan læse mere om 

det her:   

Møde om Grisekorps Nordjylland | Facebook 

 

Med jævn produktion udnytter du 

stalden bedst 

 
Store udsving i antallet af løbninger fra uge 

til uge, har store konsekvenser for 

udnyttelsen af staldanlægget. Store udsving 

i antallet af faringer kan være svært at 

absorbere i farestalden, og kan have 

konsekvenser for diegivningstid mv. Store 

variationer i antal gør det også svært at 

planlægge arbejdet i stalden, da de store 

farehold kræver ekstra 

mandskabsressourcer.  Vi har lavet nogle 

analyser, så vi via data fra AgroSoft kan 
visualisere spredningen i antallet af 

løbninger, antal faringer, antal 

levendefødte, samt antallet af fravænnede 

pr uge. Er det noget du kunne tænke dig at 

få en snak om, så ring til Tom Madsen på 

tlf.: 21189324. Så kan I se på hvordan det 

ser ud i jeres besætning, og hvordan I 

udnytter staldanlægget bedst. 

 

 

Hot Spot 

 
Husk at få tilmeldt dig vores Hot Spot møde, 

enten den 22. november i Aalborg, eller den 

23. november på Mors. 

 

Program Aalborg: 

• Hvad siger budgetterne for 2023? 

Muligheder og trusler V/Jørgen 

Cæsar, AgriNord  

• Forventninger til priser V/ Markus 

Fiebelkorn, Landsforeningen Danske 

Svineproducenter. 

https://www.facebook.com/events/642439834022320/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 

• Kort om tilskudsordninger V/ Mogens 

Bækgaard, SvineXperten 

• Arbejdsplanlægning V/Pernille Slot 

Christensen, SvineXperten 

• Økonomi i små solcelleanlæg. 

V/Jacob Frey Hansen, AgriNord  

•  

Program Mors: 

• Hvad siger budgetterne for 2023? 

Muligheder og trusler V/Lisbet Bjørn 

Bodilsen, Fjordland 

• Forventninger til priser V/ Steen 

Sønnichsen, Tican 

• Kort om tilskudsordninger V/ Mogens 

Bækgaard, SvineXperten 

• Arbejdsplanlægning V/Pernille Sloth 

Christensen, SvineXperten 

• Økonomi i små solceller. V/ Henrik 

Damgreen, Fjordland 

 

Møderne starter kl. 17.00 og slutter kl. 20.00. 

SvineXperten er vært med en sandwich, samt 

kaffe. Rettidig tilmelding nødvendigt senest 

den 18. november til vkj@svxp.dk eller på 

tlf.: 9615 3020 
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