
VELKOMMEN TIL
ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 2020



Dagsorden

• Beretninger 

• Behøver du gøre alting selv? 

• Pause

• SPOR 1: Sohold og smågrise 

• SPOR 2: Grise i vækst

• SPOR 3: Økonomi og virksomhedsledelse

• Middag

• Årets højdespringer. Smågriseproducent/slagtesvineproducent

• Dansk Svineproduktion – hvor er vi på vej hen?

• Landbrug & Fødevarer – og de sociale medier

• De sociale medier er min ven 



Tillykke med den høje notering 
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En ekstra pattegris ved 750 
søer = 245.000 kr. Et ekstra kg kød ved 7.200 

slagtesvin = 65.000 kr. 

En ekstra rådgivningstime = 
1.095 kr. 
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2020 !

• Afvikle gæld (øget frihed)

• Udvikle staldanlægget (sænke fremstillingsprisen på sigt)

• Afvikle nedslidte anlæg 

• Generationsskifte

• Læg din egen strategi
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Resultat sohold
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Resultat Slagtesvin
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Afrikansk Svinepest – skal opdateres !
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• Hegn

• Grænsevask



Hygiejnekursus

Skal tages af alle der arbejder fuldtids med grise. 

8

Du skal bruge NEMID og MAILADRESSE og INTERNET – tager ca. 1½-2 timer



Eksporten

• Ingen panik

• Reaktion fra Tyskland ?

• Stadig eksport til Polen

• Lav en nødplan
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Antibiotika - stramning
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Kilde: New York Times 

• Antibiotika minus 2% pr. år
• Udfasning af Zink



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Antibiotika
kampagne



Zink Summit
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Dyrevelfærd –seges?

• Dan Jørgensen

• Mål 1 gris pr. kuld

• Ønske 1 gris pr. årsso

• Pattegriseliv 2.0

• 10 % løse søer i farestalden i 2020 (3%)
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Aktioner mod vores svineproduktion

Sørg for at holde orden i eget hus og lås Jeres døre

Sørg for at kontakt Landbrug og Fødevarer eller VKST 
Svinerådgivning for hjælp til kommunikation
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Rekruttering
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Arbejdsgivere: Husk personalepleje



LD tilskud til nye slagtesvinestalde i 2020

Konklusion:

Det er kun ”gylleforsuring” som tilskudsmæssigt er rentabel i stalde 
større end ca. 3.000 stipl. set over staldens levetid

• Gylleforsuring er ikke et muligt teknologivalg, hvis gylle leveres til bioforgasning 

Vælges én af de 29 låste teknologikombinationer, så vil det koste mellem 
11 og op til 90 kr. per slagtegris i staldens levetid

• man langt bedre stillet ved at bygge en stald uden tilskud, hvor han kan vælge 
en indretning blandt de mest omkostningseffektive miljøløsninger iht. BAT krav

Vi arbejder hårdt i maskinrummet – åbning 5/3??
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Landbrug og fødevare, Svin

Alle skal bidrage til interessefællesskabet
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Fremtidens rådgivning - Hvad ønsker I og hvad kan VI levere
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Det er Jer der sætter dagsordenen
• Vi arbejder ud fra Jeres ønsker  og behov
• Kunderne ønsker værdiskabende rådgivning, der inddrager hele virksomheden og målrettes 

herefter. 

✓ Integreret rådgivning i tæt samarbejde med Jeres øvrige rådgivere indenfor økonomi, miljø, byg 
og planteavl. Det sikrer en rød tråd i hele Jeres virksomhed

✓ Handlingsplaner i samarbejde med Jer og jeres øvrige rådgivere og ikke mindst i henhold til 
budgettet

✓ I samarbejde følge tingene til dørs og nå de mål der opsættes

Svinerådgivningen de sidste 20 år
- Svinerådgivningen Øst for Storebælt blev sammenlagt for ca. 20 år siden
- Rådgivningssamarbejdet på Landsplan blev dannet for ca. 20 år siden
- 6 svinerådgivninger tilbage på landsplan i meget tæt fagligt samarbejde
- Det har vi gjort for at stå fagligt stærkt



Områdegennemsnit
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Udvikling i områdegennemsnit 2018-2019

2018 Frav/årsso Levende
fødte

Totaldøde 
%

Frav/kuld Farings
procent

Sodødelighed
%

Gns. 33,9 17,4 23,3 14,8 88 10

33 % bedste 36,4 18,2 19,5 15,6 92 6

Landsgns. 
2018

33,0 17,2 22,5 14,7 88 13
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Søer - 146 besætninger

2019 Frav/årsso Levende
fødte

Totaldøde 
%

Frav/kuld Farings
procent

Sodødelighed
%

Gns. 34,5 17,8 23,4 15,1 89 12

33 % bedste 37,1 18,7 19,4 16,0 93 7



Udvikling i områdegennemsnit 2018-2019

2018 Indgangsvægt Reference 
Daglig tilvækst

Reference 
FE/ kg tilvækst

Dødelighed %

Gennemsnit 6,7 459 1,87 3,1

33 % bedste 7,7 519 1,71 1,7

Landsgns. 
2018

6,8 456 1,86 3,2
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Smågrise – 130 besætninger

2019 Indgangsvægt Reference 
Daglig tilvækst

Reference 
FE/ kg tilvækst

Dødelighed %

Gennemsnit 6,5 450 1,83 3,3

33 % bedste 7,4 507 1,65 1,6



Udvikling i områdegennemsnit 2018-2019

2018 Kødprocent Reference 
Daglig tilvækst

Reference 
FE/ kg tilvækst

Døde+kass. %

Gennemsnit 61,5 965 2,70 3,4

33 % bedste 62,6 1059 2,49 1,9

Landsgns. 
2018

60,9 965 2,63 3,7
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Slagtesvin – 193 besætninger 
2019 Kødprocent Reference 

Daglig tilvækst
Reference 
FE/ kg tilvækst

Døde+kass. %

Gennemsnit 61,8 971 2,65 3,5

33 % bedste 62,9 1062 2,44 2,0



Fagligt
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Høj notering og lav foderpris

Spar ikke på:

• Gode råvarer

• Øgede næringsstoffer

• Fiber

• Hjælpestoffer

• Nye anbefalinger til sofodring

• Zink-fokusgruppe – kontakt Kim Kofoed
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Normer og anbefalinger ændrer sig og påvirkes af sundhed, effektivitet og staldforhold



Slagtesvin og fuldstændig fulde stalde

Husk:

- Ny miljøgodkendelse, der er godkendt på areal og ikke på dyr og vægt

- De store slagtesvin kræver ekstra plads

- Flere producenter sætter produktionen i system og opnår foderforbrug på under 2,50 FE/kg

- Produktionskoncept slagtesvin: 94 % af deltagerne positiv forskel
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Produktionsoverblik for søer og smågrise
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✓ Et redskab til at holde budget og målsætninger
✓ Det giver hele tiden et overblik over udviklingen og man har mulighed for 

at tage alle negative udsving i opløbet
✓ Tæt opfølgning fra rådgivningen

Normalpris: 1500 kr./måned for smågrise og 2000 for både søer og smågrise 
RABAT 20 % hvis man tilmelder sig inden 1. april

Hvornår får jeg 
noget andet foder



Produktionsoverblik smågrise – foderforbrug pr. måned

29



Produktionsoverblik smågrise – solgte grise/måned
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PattegriseLIV 2.0

• Et projekt der er startet hos den lokale rådgivning og laves i samarbejde med SEGES 

• 57 besætninger på landsplan - 10 i VKST. 

• Kombineret staldskole og intensivt rådgivningsforløb med tæt opfølgning i stalden.
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Vi starter ny runde i august så 
meld Jer til Bettina eller Keld

Meld også ind hvis I ønsker 
andre forløb i andre staldafsnit



DB-tjek – Et absolut MUST HAVE
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Her styres i samarbejde med ejer og medarbejder efter bundlinjen fremfor 
produktionsresultater og potentialer, mål og handlingsplaner samles i et hæfte



Den skæve vinkel – vagabonderende strøm
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Tiltrække, fastholde og udvikle 
medarbejdere

Rekrutteringskoncept
• Match og forventningsafstemning

Onboardingkoncept
• En god opstart tager 3 måneder

Kompetenceudvikling
• Faglige kurser/ ERFA grupper

• Gårdkurser i Ledelse og samarbejde

• Dansk kurser

Lej en HR medarbejder 
• Alt fra personalejura til personalemøder

• 4000 kr. + kørsel



Arbejdsulykker
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Sikkerheds-abonnement (5.000 kr./år) 
indeholdende:
- APV-besøg med APV-rapport og 

beredskabsplan (hvert 3. år)
- Sikkerhedsdrøftelse med 

medarbejderne (årlig)
- Opfølgende telefonsamtale (årlig)
- Opstart af kemisk risikovurdering (årlig)
- Kørsel
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Nyt fra Byggeri

- Byggeri samspil mellem byg, svin, miljø og økonomi

- Miljøteknologi – Regn det til ende
- Brug vores teknologispecialist Keld Sommer
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Nye krav til store husdyrbrug – del af miljømappen
2000 stipladser slagtesvin og 750 søer

Krav om årlig indberetning senest 31.03.20 med dokumentation for bl.a.:

- Miljøledelsessystem

- Oplæringsmateriale for medarbejdere

- Kontrol, reparation og vedligehold af udstyr og inventar

- Beredskabsplan 

- Dokumentation for fasefodring og fytasetilsætning

- Reduktion af støv

- Udskiftning til energibesparende belysning

Miljørådgivningen tilbyder en udvidet miljømappe indeholdende alt materiale, 
der skal være i orden i din stald samt den årlige indberetning
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Ny dyrevelfærdslov træder i kraft 1. januar 2021

Formål: loven skal fremme god dyrevelfærd, beskytte dyr og 
fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener 
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Pakke: Velfærdstjek – pris 4.000 + kørsel
- Irene er i stalden en hel dag
- Stalden gennemgås om formiddagen
- Efter frokost udarbejdes rapport med 

indsatsområder
- Rapporten gennemgås med medarbejder og ejer 

samme dag
- Eventuelle tvivlsspørgsmål afklares efterfølgende

- Efter 1 måned er der telefonisk opfølgning.



16 anbefalinger fra VKST til 2020
1. Glæde mig over en høj notering 
2. Prøve at huske hvad jeg har lovet medarbejderne
3. Produktionsovervågning og produktionskoncept slagtesvin
4. DB-tjek med handlingsplan og mål
5. Målrettede rådgivningsforløb omkring management
6. Fodergennemgang fra A-Z med opfølgningspakke
7. Velfærdstjek
8. Vedligeholdelsesplaner
9. Indret ordentlige bade- og indgangsforhold
10. Trivsel på arbejdspladsen 
11. Få lavet en ny miljøgodkendelse
12. Sikkerhedsgennemgang og APV
13. Udvidet miljømappe for større svineproducenter
14. Diverse tjek som fx fodertjek, ventilationstjek og kapacitetstjek, strømtjek mv.
15. Lav et grundigt tværfagligt budget og budgetopfølgning i samarbejde med dine fagkonsulenter

16. Synliggør og brand din virksomhed som en samlet enhed
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Tak til sponsorer   
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Outsourcing – Brug tiden korrekt
Outsourcing, udskillelse af en funktion eller aktivitet fra en virksomhed til en 
underleverandør. En aktivitet outsources ofte for at reducere omkostningerne og/eller gøre 
det bedre ud fra den betragtning, at virksomheder, som har netop den aktivitet som 
kernekompetence, kan udføre arbejdet mere rationelt og dermed billigere og/eller bedre. 

VKST svinerådgivning oplever at flere af Jer outsourcer opgaver til os:
- Produktionskontrol
- Produktionsoverblik
- Driftsledelse
- Staldmøder med medarbejderne
- Oplæring af medarbejdere
- Rekruttering
- Dyrevelfærd
- Diverse papirarbejde
- …og meget mere
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