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MRSA HYGIEJNEKURSUS
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AMBITIONEN 

(NY LF SVINEPRODUKTION STRATEGI) 

3..

Vi vil selv sætte retningen, flytte os og holde orden i egne rækker 

Øget slagtesvineproduktion

Øget samfundsaccept

Øget andel specialproduktioner

Standardgrisen er ”worldclass” med højt niveau af dyrevelfærd

Certificeret for:
Fødevaresikkerhed
Sporbarhed
Bæredygtighed
Dyrevelfærd 
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Produktion Slagtesvin

prognose-produktion Prognose -slagtesvin

Mio. stk. 

SENESTE LFS PROGNOSE FOR 

PRODUKTIONSUDVIKLINGEN I DANMARK 



LANDBRUG & FØDEVARER SVINEPRODUKTION 

NY STRATEGI BALANCEN SKAL HOLDES  

License to 

operate

Drift-

økonomi



7 KERNEINDSIGTER FOR FORRETNINGSUDVIKLING 

1. Vinderformlen er eksport til højværdimarkeder

2. Vi skal satse på flere slagtninger og mere forædling i Danmark, da det 

bliver svært at konkurrere på produktionsomkostninger. 

3. Fundamentet for branchen er ”Danish Quality - den danske specialgris” til 

eksport. Grisen er verdensførende indenfor sporbarhed, fødevaresikkerhed, 

ensartethed og bæredygtighed

4. Alternative produktioner og nicheproduktioner vil hele tiden blive større og 

kan sikre license to produce

5. Kravene til dyrevelfærd og miljø vil kun blive højere 

6. Vi skal tiltrække arbejdskraft ved at gøre det muligt at gøre karriere indenfor 

erhvervet fordi produktionerne er større

7. Vi skal være på forkant med efterspørgslen fra ind- og udland og være klar 

med produktet så snart markedet efterspørger det  



DYREVELFÆRD - STØRSTE UDFORDRINGER  

Prioritering Gennemsnitlig score

1. Kastration 3

2. Hele haler 3,15

3. Dødelighed, pattegrise 3,75

4. Farestier til løsgående søer 5,2

6. Mavesår søer 6,1

7. Mavesår slagtesvin 6,2

8. Brokgrise 6,4

9. Holdbarhed søer 7

10. Løsgående søer i løbeafdeling 7,15

11. Halm i slagtesvinestalde 8,8

12. Sygestier og aflivning 9,25

Seminar og spørgeundersøgelse



SÅ DET MELDTE VI OGSÅ UD I HERNING



ANNONCEKAMPAGNE 

og samarbejde med 

Landsforeningen af danske 

svineproducenter om 

omdømmekampagne ”Ny 

dagsorden”



INDSATSER

Bedre kommunikation til omverdenen 

Viden i arbejde 

Styrke DANISH-konceptet 

Innovation: 

a. Bundlinje
Avlsarbejdet - fuld turbo 
Produktionskoncepter og overvågning (slagtesvin) 
Foder, sundhed mv. 

b.     License to produce:

Hele haler – fremtidens smågrise og   slagtesvinestald ?
Løsgående diegivende søer
Hangriseproduktion
Pattegriseoverlevelse
Zink- / antibiotikareduktion  



FØDEVARESTYRELSENS KONTROL MED 

DYREVELFÆRD
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307 svinebesætninger blev udpeget til 

kontrol i 2016. Besætningerne blev udpeget 

på baggrund af udvalgte risikoparametre.

I 2016 fik 31 procent af besætningerne

enten en indskærpelse, et påbud og/eller en 

politianmeldelse. 

Esben Lunde Larsen: ”Det er mildest talt ikke tilfredsstillende. Tallet ligger på 
samme niveau som 2015, og det er ikke godt nok. Det skal gøres bedre”



DET GÅR I DEN RIGTIGE RETNING
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I 2015:

 284 besætninger kontrolleret, hvoraf de fleste var tilfældigt udvalgt blandt landets 
besætninger.

 37 procent af besætningerne fik enten en indskærpelse, et påbud og/eller en 
politianmeldelse.

De hyppigste problemer:

a: Baseret på 284 svinebesætninger udvalgt tilfældigt

b: Baseret på 307 svinebesætninger udvalgt på baggrund af risikoparametre

Overtrædelse Indskærpelse Påbud Politianmeldelse

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Syge og tilskadekomne dyr får 

ikke fornøden pleje/behandling 16.5 % 8.5 % 1.4 % 0.3 % 1.8 % 0.7 %

Ikke permanent adgang til 

beskæftigelse- og/eller 

rodemateriale

16.9 % 12 % 0 % 0.3 % 0 % 0 %



VETERINÆRFORLIG III
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Bred politisk aftale med alle folketingets 

partier

• 2018 – 2021

• 302,6 mio. kr.



VETERINÆRFORLIG III
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• Bred indsats for sunde husdyr, og forebyggelse af 

sygdomme

• Udmøntning af MRSA-ekspertgruppens anbefalinger

- Reduktionsmål for antibiotikaforbrug udskudt til 2018

• Nedsættelse af et uvildigt veterinærmedicinsk 

ekspertråd

• Elitebedriftsordning

• Fokus på Flokmedicinering og fravænningsalder



VETERINÆRFORLIG III - RÅDGIVNINGSBESØG 
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• Kategorierne skærpet rådgivning og ekstra rådgivning afskaffes

• Kun krav om 9 årlige rådgivnings-besøg (tidligere 12 i skærpet 

rådgivning og ekstra rådgivning)

• For rene slagtesvinebesætninger er kravet 4 årlige rådgivningsbesøg 

(mod tidligere 6 besøg skærpet rådgivning og ekstra rådgivning)

• Ved flokbehandling bortfalder kravet om kortere ordineringsperioder og 

dermed flere dyrlægebesøg (35 dage) 

• Ændringen kræver ny bekendtgørelse, der burde kunne laves pr 1.juli 

2018.
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HVAD ER LOVET?

15 procent reduktion af 2014 forbruget ved udgangen af 2018

Forbrug 2014 = 86.0 tons aktivt stof

Mål 2018 = 73,1 tons aktivt stof

50 procent reduktion af 2014 niveau tetracyklin forbruget

Forbrug 2014 = 26,9 tons aktivt stof

Mål = 13,4 tons aktivt stof



ANTIBIOTIKAFORBRUG, SVIN

17..



KONKLUSIONER
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• Målsætning om 15 procent reduktion tæt på opnået

• Målsætning om tetracyklin ikke opnået

• Stor spredning på forbrug på besætningsniveau



UDFASNING AF ZINK
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• Vil det medføre et stigende antibiotikaforbrug?
• Ja, hvis udfasningen sker nu

• Ja, der er plads i Gult kort regnskabet hos mange smågrisebesætninger

• Tilladelser tilbagekaldes om maksimalt 4,5 år (juni 2022)
OG måske før hvis:

• Ny viden om miljøpåvirkning

• Ny viden om resistensforhold

• En brugbart alternativ til Zink bliver identificeret.

Massiv forskningsindsats i gang



KASTRATION

EU - kastration slut 1/1 2018 

Frivillig aftale – brancher m.fl.

DK - kastration uden bedøvelse 
slut 31/12 2018



BEDØVELSEN SKAL VIRKE 3 STEDER SAMTIDIG
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Hud

Testikel

Sædstreng
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HELE HALER – STATUS OG VEJEN FREM



DK-LOVGIVNING
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At svin ikke må halekuperes rutinemæssigt, men kun når der på bedriften er sket 
skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget. Halen skal kuperes mindst 
muligt, og der må højst kuperes op til halvdelen af den, 

at der inden halekupering foretages, skal være forsøgt foranstaltninger for at forhindre 
halebidning under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden,

at utilstrækkelige staldforhold eller driftssystemer skal ændres, og 

at der ud over de foranstaltninger, der normalt træffes for at forhindre halebidning og 
andre uvaner, samt for at svinenes adfærdsmæssige behov skal kunne tilfredsstilles, 
skal alle svin have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet 
manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og 
rodemateriale. 



FÆRRE PATTEGRISE SKAL HALEKUPERES

– Andelen af halekuperede smågrise skal nedbringes markant

(Storskalaforsøg med stop for halekupering planlægges)
Handlingsplan for bedre 

dyrevelfærd for svin. 2014



Brødtekst starter uden bullets 

Hvis du vil have bullets brug 

‘Forøge / Formindske indryk’ for 

RISIKOFAKTORER – OG FORSKNING

01-03-201826

Risikofaktor

God 

videnskabelig 

evidens

Epidemiologisk 

evidens
Usikker evidens

Begrænset 

undersøgt

Beskæftigelsesmat. 

Adgang til foder – ad lib. 

Nærmiljø i stien 

Årstid 

Belægningsgrad 

Gruppestørrelse 

Fodringsprincip 

Fodersammensætning 

Sundhed/sygdom 

Avl/ race 

(D’Eath et al. 2014)



SVENSK VS DANSK

1. marts 2018

DK

• 15 grise pr. sti

• 0.77 m2 pr. gris

• 0.25 m2 fast gulv pr. gris

• Halmhæk

SE

• 12 grise pr. sti

• 0.9 m2 pr. gris

• 0.6 m2 fast gulv pr. sti

• Halm på gulv

Frv. i farestien, 7-25 kg

25-110 kg



1- HJERTE BESÆTNING

● Haleskader på 5803 grise

● ~ 90 kg Ingen 

 

Mild 

   

Moderat 

    

Svært 

    

 



SLAGTERIBEMÆRKNING - HALEBID

Efterår- vinter 2016

Halekuperet

Forår- sommer 2017

Hele haler

DK 2016*

Halekuperet

0,21 % 0,81 % 0,52 %

*Kilde: Danish Crown



Interventioner

TIDLIG INTERVENTION

• Metode 

• Tre ugentlige haletilsyn fra gangen! 

• Interventionstidspunkt

• En hængende hale med en sort halespids eller et frisk sår

Halm på gulv (ca. 200 g/ sti)Wrap i en kugleReb m. sød sliksten

Interventioner

Kontrol



Betydning af væsentligste risikofaktorer

• Adgang til ressourcer vs. belægningsgrad
• Foder

• Beskæftigelses- og Rodematerialer

• Hvad er tilstrækkeligt?

• Mængde, tildelingshyppighed mv.

Outcome

• Mere robuste anbefalinger

FORSKNING & UDVIKLING
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PRODUKTION AF GRISE MED HELE HALER – ALL IN 

Frembringe viden og erfaringer til indretning og drift 

6 – 8 bedrifter, eksisterende og nye stalde

Understøttes med:
● Besætningsgennemgang mhp optimering af risikofaktorer

● Alt tilgængelig viden og rådgivning

● Oplæring af staldmedarbejdere

● Deltagelse i ERFA-gruppe

Er du parat til udfordringen, 

så kontakt SEGES, Svineproduktion 

32 01-03-2018

Er du parat til udfordringen – så kontakt SEGES Svineproduktion



LØSE SØER I FARESTALDEN



STATUS
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• Beslutning 2011 – 10 procent i 2021

• 2017: Etableret og/eller aftale om i alt ca. 5.900 farestier til løse søer ~ 2 

procent

• Heraf ca. 3.800 er solgt i perioden 2012-2017

• Samtidig solgt ca. 13.000 kassestier i Danmark (2012-2017)

• Næste og forventet sidste tilskudsrunde

• Juni-august 2018

• Afsætning

• Bedre Dyrevelfærd

• Eksport?



FARESTALDE – STANDARDPRISER FOR 

MODERNISERING

01-03-2018 2016000835...|

Projekttype Standardomkostning Tilskud

Etablere farestier i nye stalde (20 %) → 39.400 kr./faresti 20 % = 7.880 kr.

Etablere farestier – ombygning af gl. stalde (40 %) → 14.500 kr./faresti 40 % = 5.800 kr.

Grundlag ifølge bekendtgørelse:  
o 18 mio. kr. i ansøgningspulje (14 mio. kr. til nye stalde og 4 mio. kr. til ombygning)

o Der kan indsendes én ansøgning per CVR nr. per indsatsområde  

o Ikke krav om modenhed ved ansøgning – i form af f.eks. miljøgodkendelse mv.

o Det samlede tilskudsbeløb kan maksimalt være 3,7 mio. kr. per ansøgning 

o Alle ansøgte farestier i staldanlægget skal være mindst 5,2 m2 pr. so (midt-midt sti-mål)

Ansøgningsfrist: 15. juni – 30. august 2018



FARESTALDE: 

POINTSYSTEM TIL BRUG FOR PRIORITERING
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Høringsudkast (midt-midt sti-mål) Point 

Point tildeles efter størrelse af farestier:

5,2-5,4 m2 1

5,5-5,7 m2 2

> 5,7 m2 3

Andel fast gulv, med op til 5 % dræn

≥40 pct. i samtlige ansøgte farestier 0,5

<40 pct. i samtlige ansøgte farestier 0

Mindst 1,5 point for at være tilskudsberettiget

Midt-midt mål



STIER TIL LØSE DIEGIVENDE SØER
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• Status på antal stier

• Kun 2 procent (og ikke 10 procent), men ca. 23 procent  af stier etableret i 2012-2017

• Største udfordringer og muligheder for indsats

• Produktivitet

• Boks i to-fire dage

• Højere mælkeproduktion

• Gulv

• Udfordret af at so og grise opholder sig på samme gulv

• Management

• Behov for øget forskningsindsats for at sikre høj stabil kvalitet i pasning

• ”Manglende” byggeri 

• Kan vi reducere usikkerhed – pege på stier, som kan fungere sammen med 

kassestier

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeuqHc3rjWAhVCJFAKHaCkAboQjRwIBw&url=https://www.pinterest.de/explore/smileys/&psig=AFQjCNFkjzZ1O0ZA3OFaoZ1ehiElYaSxPg&ust=1506167876931148
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeuqHc3rjWAhVCJFAKHaCkAboQjRwIBw&url=https://www.pinterest.de/explore/smileys/&psig=AFQjCNFkjzZ1O0ZA3OFaoZ1ehiElYaSxPg&ust=1506167876931148
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2018

(januar)
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Tak for 

opmærksomheden
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Der er etableret et DanAvl selskab med følgende ejer struktur:

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion :                                             51,0 %

Danish Agro:                                                                                           24,5 %

DanBred International (Holdingselskab)                                                 24,5 % 

SELSKABSSTRUKTUREN
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L&F SVINEPRODUKTIONS ROLLE 

• Fastsætter avlsmål for DanAvl-avlssystemet

• Fastlægger principperne for afprøvninger og selektion samt drift og 

udvikling i øvrigt af avlssystemet.

• Modtager fortsat genafgifterne + overskud fra selskabet

• Svineproducenternes penge i L&F er sikret gennem aftale med L&F



NYT DANAVL - KONSEKVENSER
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• Dyr solgt fra ophørende A&O efter den 1.1.2018, er ikke DanAvl dyr 

og har ikke index

• Nye avlere er fundet – velkommen til dem! 

• Lille fald i avlsfremgang, men fuld genomisk selektion giver fremgang

• Hatting og MORS konkurrerer fortsat frit

• Kortvarig mangel på Duroc orner  gør fortynding i 2-3 uger

• Hjemmeavlsaftaler for alle der selv producerer polte. 

• Fri handel med polte    


