
 

Nyhedsbrev oktober 2022 
 
Arbejdsplaner 

 
Har du styr på dine arbejdsrutiner og er dine 

arbejdsplaner up to date? 

Er arbejdsopgaverne i de forskellige 

staldafsnit skrevet ned, så det er nemt at gå til 

for nye medarbejdere og weekendvagten? 

Måske er der opgaver der kan gøres bedre og 

hurtigere, måske har der sneget sig dårlige 

vaner ind og måske går du og bruger energi 

på at huske ting der skal gøres på ”skæve 

tidspunkter”? 

Flere af vores kunder har fået hjælp til at      

opdatere og fået nedskrevet deres    

arbejdsopgaver- og rutiner og det har frigivet 

både ro og overblik i dagligdagen.  

SvineXperten har i den forbindelse gået et 

skridt videre og har, i samarbejde med DAC 

IT, udviklet digital opgavestyring, der giver 

overblik over arbejdsopgaver, både dem der 

er blevet udført, men også dem der skal 

udføres, samt de ting der skal huskes at gøres 

på ”skæve tidspunkter”.  

Har du lyst til at høre mere om dette kan du 

kontakte Pernille på tlf. 20537078 

 

Næringsindhold i korn, foreløbige 

resultater fra høsten 2022 

 
De foreløbige resultater fra kornarterne viser i 

forhold til sidste år, sammenlignet ved 15 % 

vand, følgende: 

• Råproteinkoncentrationen er faldet 

med 0,2 %point i vinterbyg, 0,5 

%point i vårbyg, 0,9 %point i hvede, 

0,8 %point i rug, 1,8 %point i triticale 

og 0,7 %point i havre. 

• Fosforkoncentrationen er faldet 0,1 

gram pr. kg. i vinterbyg, hvede og rug, 

hvor den er steget 0,1 gram pr. kg. i 

vårbyg og havre. I triticalen er den 

faldet 0,3 gram pr. kg. 

• Energikoncentrationen er steget 1,0-

1,1 foderenhed pr. hkg i vinterbyg. I 

hvede og rug er den steget 0,6-0,9 

foderenheder pr. hkg, hvor den i  

vårbyg er faldet 0,6-0,9 foderenheder 

pr. hkg. 

 

Svinenotering, prognosepriser 

 
SEGES har d. 29. september offentliggjort        

   en ny prognose for svinenoteringen: 

   

   4. kvt. 2022:           

    Slagtesvin pr. kg                   kr. 13,00 

   7 kg beregnet pr. stk.             kr. 262 

   30 kg beregnet pr. stk.           kr. 484 

   30 pulje pr. stk.       kr.  410 

       

1.kvt. 2023  

  Slagtesvin pr. kg                   kr. 13,00 

   7 kg beregnet pr. stk.             kr. 265   

   30 kg beregnet pr. stk.           kr. 489 

   30 pulje pr. stk.       kr.  440 

       

 2.kvt. 2023  

   Slagtesvin pr. kg                   kr. 14,00 

   7 kg beregnet pr. stk.             kr. 293   

   30 kg beregnet pr. stk.           kr. 530 

   30 pulje pr. stk.       kr.  550 

 

  3.kvt. 2023  

   Slagtesvin pr. kg                   kr. 13,50 

   7 kg beregnet pr. stk.             kr. 290   

   30 kg beregnet pr. stk.           kr. 521 

   30 pulje pr. stk.       kr.  520 

       

   4.kvt. 2023 

   Slagtesvin pr. kg                   kr. 12,50 

   7 kg beregnet pr. stk.             kr. 259   

   30 kg beregnet pr. stk.           kr. 475 

   30 pulje pr. stk.       kr.  480 

 

   Korn ventes at falde 15-20 kr./hkg fra høst    

    2023. 

 

 

 

 



 

Hyppig gylleudslusning i 

slagtesvinestalde 

 
Fra nytår bliver det sandsynligvis et 

lovkrav, at gylle i alle nye grisestalde samt 

eksisterende slagtegrisestalde skal lukkes 

ud ugentligt. Formålet er at reducere 

landbrugets udledning af klimagasser. Selv 

om lovgivningen endnu ikke er helt på 

plads, er den klare forventning, at den vil 

træde i kraft pr 1/1 2023. 
Det er ikke alle eksisterende gylleanlæg, 

som er lige velegnet til hyppig udslusning. 

Derfor vil det være en god ide allerede nu 

at overveje hvordan det nemmest kan løses 

hos jer. Er det helt håbløst, kommer der 

måske en dispensations mulighed, men det 

bliver KUN i specielle tilfælde, og ikke 

noget vi kan bruge som ”sovepude”.  

I forbindelse med hyppig udslusning, er det 

vigtigt at være opmærksom på risikoen for 

svovlbrinte. Vi vil derfor opfordre til at I 

går jeres APV igennem. Ring til Mogens 

Bækgaard på tlf.: 40884890. 

Hot Spot november 2022 

 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets 

Hot Spot møde, som bliver afholdt den 22. 

november i Aalborg samt den 23. november 

på Mors. Program kommer senere. 


