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Griseringsaftaler 
v. Svinekonsulent Bjarke Lassesen



Griseringsaftaler



Mit formål med indlægget i dag er fokusere på det gode samarbejde til fordel for 
begge parter.

at slagtegriseproducenten undgår at tabe rigtig mange penge.

Jeg deltog i et Seges-møde hvor der var inviteret 6 slagtegriseproducenter 
(10.000 – 20.000 stk) for at høre hvad deres bud var på, at optimere deres 
produktion og økonomi

Alle 6 havde oplevet at få grise i stalden (via grisering) som enten ikke fungerede 
eller fik sygdom som gjorde at de ikke fungerede. Alle kunne vise at udgiften 
indtil de skiftede smågriseleverandør eller fik styr på grisene havde kostet 
minimum én mio kr!

Alle havde en oplevelse af at når smågrisene var i orden kunne topresultater 
opnås.

Baggrund



Gør kagen større - økonomisk

Forebyg suboptimering

Glæd dig over samarbejde

Praktisk vedr reklamation og øremærker

Indledning: Derfor en griseringsaftale



Kendt kvalitet

Kendt pris

Tryghed

Rytme

Man ved hvad man får og har!

Berettiget håb om forandring hvis man sammen ønsker det

Enkelt i dagligdagen

Fleksibilitet

Fordele ved en griseringsaftale



Skal mødet være fysisk eller ordner Omsætter/konsulent aftalen?

Er der flere aftagere?

Er det totale antal grise realistisk?

I et griseringsmøde er min erfaring, at 90% af tiden bruges på at tale om alt andet 
end pris, mens prisen betyder 90% af udbyttet af mødet.

Vend dagsorden for mødet om, og start med ”Jeg ønsker denne pris for grisen 
fordi…”

Mange anprisninger og hensigter for god kvalitet og gode grise. Disse er ofte 
svære at håndtere i standardbetingelserne. Kræver tillæg i aftalen.

Er aftalen en 3- eller 2-parts aftale

Tillid er godt men ….. Smitterisiko

Betaling, sikkerhed, vægt mm.

Udbytte af griseringsmøde



Vægt  (30 kg +/- 3, 5 kg eller 7 kg)

Antal  (xxx stk +/- 5 stk eller 50 stk)

Brok  (tæl op frem til levering)

Kvalitetsvurdering (1-2 uger efter indsættelse)

C

C

C

C

C

Mærk ”pluk-grise” op så de kan placeres sammen

c

Fokus på fakta



Grundpris - beregnet notering - vigtig

Beregnet SPF+Myc og SPF fjernes fra 1/7

Herefter er der kun Beregnet Basisnotering

SPF retter automatisk deres aftaler med ”sundhedstillæg” +5 hhv +9 kr

Hvilken notering benyttes ved Ukendt status hhv SPF+Ap2+PRRSX el. andre

Hvor meget skal Puljepris inddrages i prisen?

Reguleres for efterbetaling?

Basispris





SPF-Sundhed

Vacciner

Specialsæd

Avlstillæg

Smågriseindex

Salmonella

Tillæg for specialproduktion

Øvrig sundhed

”Efterspørgselsestillæg” / eksport

Tillæg



Højt tillæg = kort kontrakt

Højt tillæg = flere reklamationer

Eksportpris skal typisk være +10 kr for at matche DK-grisering

Gennemsnitligt tillæg flytter sig op/ned over tid

Højt tillæg kan være psykologisk ifht bank, netværk, gårdråd, ægtefælle ….

Tillæg



Fælles dyrlæge/konsulent ?

Ændringer i forudsætninger – smitte, sanering, salg, ophør mv

Reklamation – hvordan

Løbende opfølgning

Genforhandling af aftale

Særlige forhold for 7-kg produktion

Tvister

Afslutning




