
 

Nyhedsbrev maj 2020 
 
Tilskud til slagtesvinestalde 2020 
Der er afsat 85 mio. kr. til modernisering 
af nye slagtesvinestalde, og puljen kan 
række til etablering af op til 90.000 nye 
stipladser. Der ydes ikke tilskud til 
renovering af stalde. 
 
Fordeling af de 85 mio. kr., tilskudssats 
mv.: 

 Nybyggeri (barmarksprojekter): 51 mio. 
kr. 

 Tilbygningsprojekter: 34 mio. kr. 
 Ansøgningsperiode: 5. maj til 6. 

august 2020 
 Tilskudssats: 25 % af samlet 

standardomkostning 
 Grænse på 35 mio. i maks. 

beregningsgrundlag = et maksimalt 
samlet tilskud på op til 8,75 mio. 

 Projektperiode: 2 år fra 
ansøgningstidspunkt. Det er muligt at 
ansøge om forlængelse. 

 Staldprojekt skal være afsluttet senest 
31. december 2023 (indsendt 
udbetalingsanmodning) 

 Der kan kun indsendes 
ændringsanmodning 2 gange. En 
ansøgning om projektforlængelse tæller 
ikke med som en ansøgning om 
projektændring. 

 Der skal være 100 % 
overensstemmelse mellem det ansøgte 
og det etablerede staldprojekt 

 Der er ikke krav om miljøgodkendelse 
på ansøgningspunktet, men SEGES 
opfordrer til, at man kun søger til 
projekter, der realistisk har mulighed for 
at blive færdige inden udgangen af 2023. 

 I det ansøgte CVR nr. skal være mindst 
830 landbrugstimer. Det er det samme 
CVR-nummer, der skal være ansvarlig for 
projektet fra ansøgning til opretholdelse, 
ellers skal Landbrugsstyrelsen godkende 
en overdragelse af tilsagnet til et andet 
CVR-nummer. 
 

 Prioritering: Valg af teknologiløsning ift. 
ammoniak (mest omkostningseffektiv) 
i ansøgningsfasen 

 

Kontakt Mogens Bækgaard, mobil 4088 

4890 

 
 

Influenza i farestalden 
Et nyligt afsluttet ph.d.-projekt viser, at 
pattegrise helt ned til tre dages alderen, 
rammes af influenza. Den mest effektive 
måde at undgå sygdommen i farestalden 
er at opdele grisene efter alder, fremfor 
vægt. 
 
Influenzasymptomer (væsentlige) 

• Høj feber, 41+41,5 C 

• Nysen 

• Hoste 

• Lungebetændelse (i komplicerede 
tilfælde) 

• Mistanken om influenza styrkes, 
når lidelsen pludseligt opstår og 
udbredes hurtigt i besætningen 

Yderligere symptomer 

• Manglende ædelyst 

• Dyrene klumper sig sammen og 
bevæger sig nødigt 

• Anstrengt vejrtrækning med øget 
hastighed og tydelig brug af 
bugmuskulaturen 

• Øget tåreflåd og flåd fra trynen 

• Muskelsvaghed og generel ømhed 

• Tydeligt vægttab efter de tre til 
seks dage, som sygdommen typisk 
varer, hos det enkelte dyr. 

I soholdet kan desuden ses flg. 
symptomer 

• Omløbninger, både regel, - og 
uregelmæssige 

• Aborter 

• Dødfødte eller svagfødte grise 

• Små kuld 
 
 
 



 

Håndtering af influenza 

• Vigtigt med karantæneforhold for 
polte 

• Vaccination af polte inden de 
introduceres i soholdet 

• Masse-so-vaccination stimulerer 
dannelsen af influenzaantistoffer 
og kan forsinke smittetidspunktet, 
samt reducere virusudskillelsen 
hos pattegrisene ved optagelse af 
råmælk 
 

Anbefalinger til management-
procedure 

• Sektionering mellem aldersgrupper 

• Grisene bør grupperes efter alder 
fremfor vægt 

• Ingen tilbageførsel af grise i 
systemet 

• Alt ind/alt ud ved fravænning 

• Minimér kuldudjævning 

• Undgå brug af sygestier i separate 
sygesektioner, da det er svært at 
få grisene tilbage i ugeholdet 

• Håndvask/desinfektion/skift af 
støvler mellem håndtering af 
ugehold 

• Ingen personale med 
influenzasymptomer i besætningen 

• Influenzavaccination til personalet 
 
 

Slagtesvineprojekt 
Vi tilbyder nu en rådgivningspakke 
vedrørende slagtesvineproduktion. 
Pakken omfatter en grundig gennemgang 
af produktionsanlægget og opfølgende 
besøg over de kommende to år. 
Derudover arrangeres sparring med 
andre deltagere for at opnå optimalt 
udbytte. 
 
Arbejds Plads Vurdering 
Arbejdstilsynet har ekstra fokus på 
landbrug i 2020. 
Alle virksomheder med ansatte, herunder 
også landbrug, skal udarbejde en 
arbejdspladsvurdering (APV). Det er 

arbejdsgiverens ansvar, at den bliver 
lavet, og de ansatte skal inddrages i 
processen. 
En APV bidrager til et godt arbejdsmiljø i 
virksomheden, og kan have følgende 
fordele: 
 

- Forebygge arbejdsulykker 
 

- Spare omkostninger ved 
ulykker og 
erhvervssygdomme 

 

- Mindre sygefravær 
 

- Mindre udskiftning blandt 
de ansatte 

 

- Større arbejdsglæde, 
motivation og 
produktivitet. 

 
APV`en skal være skriftlig, men formen er 
valgfri. Den kan f.eks. være elektronisk. 
 
APV`en skal være tilgængelig, så både 
arbejdsgiver, de ansatte og 
Arbejdstilsynet kan læse den. 
 
APV`en skal ajourføres, når der sker 
ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og -
processer. Dog mindst hvert tredje år! 
 
Så hvis din APV ikke er blevet 
ajourført inden for de seneste tre år, 
skal det gøres snarest! 
 
I SvineXperten tilbyder vi at udarbejde 
APV. Kontakt Mogens Bækgaard på tlf. 
4088 4890 eller e-mail: mgb@svxp.dk 
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