
 

Nyhedsbrev januar 2020 
 
Hot Spot 
Husk tilmelding til vores Hot Spot møde 
den 28. januar på Morsø Landbrugsskole 
til vkj@svxp.dk senest den 24. januar. 
Programmet i år ser ud som følger: 
 
Lige store ugehold – 

Brunstsynkronisering Deluxe 

v. Henrik Bech Pedersen, CEVA Animal 

Health A/S 

 

Induct new employees to motivate 

them to stay 

v. Pernille Sloth Christensen, 

SvineXperten 

 

Sådan forvaltes den gode indtjening 

v. Jørgen Cæsar, AgriNord 

 

Smittebeskyttelse samt økonomiske 

og produktionsmæssige overvejelser 

på baggrund af svinepesttruslen 

v. Anders Christensen, SvineXperten 

 

Sammenligning og vurdering af 

egenskaber hos avlsdyr fra DanBred 

og Topigs Norsvin 

v. Mogens Bækgaard, SvineXperten 

 
Mødet starter kl. 19.00 og afsluttes kl. 
22.00 og det er gratis at deltage. 
 
 

Nye regler vedr. bad 
Pr. 1. januar 2020 trådte en række 
ændringer i bekendtgørelsen 
”Sundhedsrådgivningsaftaler for 
svinebesætninger” i kraft. 
Bekendtgørelsen har til formål at 
forebygge at husdyr MRSA spredes fra 
svinebesætninger til det omgivende 
samfund. 

Det drejer sig om følgende: 

• Alle besøgende (som opholder sig 
i stalden kortvarigt), skal bære 
støvmasker. Der skal således 
være støvmasker, der dækker 
næse og mund (såkaldte P2-
masker) til rådighed, i alle stalde 
der har en sundhedsaftale. 

• Personalet skal gå i bad efter 
arbejdsdagens ophør. Senest pr. 
1. juli 2020, skal der således være 
adgang til bad i forbindelse med 
stalden. Der vil senere komme 
forslag til hvordan forrum, og 
dertilhørende bad kan indrettes. 

 
 

Online kursus 
SEGES har udviklet et onlinekursus om 
dansk svineproduktion, der retter sig mod 
udenlandske medarbejdere.  
Kurset giver en bedre forståelse for dansk 
svineproduktion og forståelsen for sikring 
af smittebeskyttelse. 
Det giver bl.a. kendskab til 
medicinhåndtering, grisenes cyklus, 
kastration, samt flytning af grise. 
Kurset findes på fire forskellige sprog, 
dansk, engelsk, ukrainsk og rumænsk. 
Det er gratis og kan findes her: 
https://www.seges.dk/akademi/onlinekurs
er/grise/dansk 
 
 

Nye regler ved salg af smågrise 
Den 14. december 2019 trådte en ny 
bekendtgørelse vedr. medicin til dyr i 
kraft. Med denne er det nu blevet et krav, 
at sælger af smågrise, der er blevet 
behandlet med medicin, skal oplyse 
modtager om at dyrene er omfattet af en 
tilbageholdelsestid. Denne oplysning kan 
gives som en standardoplysning i sine 
fakturaer, eller i kontrakten. 
Der er ikke nogen formkrav til, hvordan 
oplysningerne om tilbageholdelsestid skal 
overleveres, det skal blot kunne 
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dokumenteres, at informationen er 
overleveret. 
Oplysningerne kan evt. overleveres som 
flg.: 

• Sende en kopi eller et foto 
af dyrlægens anvisning, 
samt den 
besætningsansvarliges 
optegnelser via mail til 
modtager, eller 

• At indskrive oplysningen om 
tilbageholdelsestid, samt 
dato for udløb, i kontrakten, 
eller på fakturaen for købet. 
Det er desuden tilladt for 
landmanden at oplyse en 
tilbageholdelsestid for 
dyrene, som er længere end 
den fastsat af dyrlægen.  

 
 

DanBred sætter øget fokus på 
kuldtilvækst 
I løbet af 2020 vil SEGES 
Svineproduktion, Avl og Genetik finde de 
søer, der giver den største kuldtilvækst 
hos deres afkom. Formålet med dette er, 
at få kuldtilvækst med i DanBreds 
avlsmål. 
I takt med at kuldene er blevet større har 
der, fra so-holdernes side, været et ønske 
om flere patter. Men flere patter er ikke 
nødvendigvis løsningen på problemet, det 
menes det derimod at øget kuldtilvækst 
er.  
Konkret drejer det sig om et projekt, hvor 
3.000 kuld i avls- og 
opformeringsbesætninger bliver vejet 
efter kuldudjævning, efter en uge og igen 
efter tre uger. Med disse data, er det 
forhåbningen at det bliver muligt at 
udvælge de søer, som giver kuldene 
størst tilvækst. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 


