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Varðar: Framhaldsumsögn Svínaræktarfélags íslands um frumvarp til Iaga um
velferð dýra (heíídarlög), þskf. 316 - 283. mál.

Svínaræktarfélag íslands vísar til fundar sem atvinnuveganefnd Alþingis átti með fulltrúum  
Svínaræl<tarfélags fslands og Bændasam taka íslands, fim mtudaginn 29. nóvem ber 2012, um 
frum varp til íaga um velferð dýra (heildaríög), þskj. 316 - 283. mál, sem nefndin hefur nú til 
m eðferðar.

Á fundinum  áttu  sé r m.a. stað um ræ ður um 15. gr. frum varpsins sem varða aðgerðir og 
m eðhöndlun á dýrum, s.s. hvernig standa skuli að geldingum grísa yngri en vikugamalla, sam fara 
verkjastillandi lyfjagjöf. í 4. mgr, 15. gr. frv. kem ur fram að dýralæknum  sé einum  heim ilt að 
m eðhöndla og fram kvæm a skurð- og læknisaðgerðir á dýrum, en þó sé öðrum  heim ilt að 
fram kvæm a aðgerðir og m eðhöndlun, sem tilgreíndar eru í stafíiðum a. -  e., að fengnu leyfí til 
þess sam kvæ m t lögum um dýralækna og heiíbrigðisþjónustu við dýr.

Er frumvarpsálcvæðið í sam ræ m i við ákvæði 2. mgr. 13. gr. núgildandi laga, nr. 15 /1994, um 
dýravernd, og ákvæði 3. mgr. 12. gr. reglugerðar, nr. 353 /2011 , um aðbúnað og heilbrigði svína, 
sbr. 1. gr. reglugerðar, nr. 518 /2012 , um breytíngu á reglugerð nr. 353 /2011 , um aðbúnað og 
heilbrigði svína og núverandí fram kvæm d laga- og reglugerðarákvæ ðanna.

Svínaræktarfélag fslands hefur list yfir stuðningi við efni frum varpsins eins og það er lagt fram. í 
kjölfar þeirra um ræ ðna sem áttu  sér stað á fundi atvinnuveganefndar vill félagið leggja sérstaka 
áherslu á að ákvæði 15. gr. verði lögfest óbreytt, ekki síst töluliður d. þar sem fjallað er um 
geldingar á grísum.

Á undanförnum  m isserum  hefur náðst mikill árangur í sv ínaræ kt á íslandi, ekki síst hvað varðar 
m eðhöndlun og velferð dýra. Hafa laga- og reglugerðarákvæ ði tekið nokkrum  breytingum  og 
þokast í þá á tt sem þekkist í Danmörku. Hefur sú þróun verið til mikilla bóta.

Svínaræktarfélag íslands bendir á að sam kvæ m t núgildandi reglum hafa sv ínabæ ndur haft 
heim ildir til að nota verkjastillandi lyf á búum  sínum. Telur félagíð mjög m ikilvægt m.t.t. 
dýravelferðar að notkun verkjastillandi lyfja, sem einnig eru bólgueyðandi og hitalækkandi, 
verði áfram  heimiluð með þeim  hæ tti sem verið hefur, og að svínabæ ndum  verði áfram  heimilað 
að fram kvæm a geldingar á grísum, yngri en vikugamalla, sam fara verkjastillandí lyfjagjöf, að 
höfðu sam ráði við þjónustudýralæ kna búanna.

Bendir Svínaræktarfélag Islands á að fram til þessa hafa ekki verið fundnar deyfingaraðferðir 
eða leiðir sem  teljast öruggari og betri fyrir dýr og hafa jákvæðari áhrif á velferð grísanna en 
sam kvæ m t núverandi fyrirkomulagi.



Vísar Svínaræktarfélag íslands í því sam bandi til þess að nýverið var gefin ú t slíýrsla í Ðanmörku 
um málefni svínaræ ktarinnar, þ.e. Ársberetning 2012, 1. útgáfa, október 2012, sem gefin er ú t af 
Þekkingarm iðstöð danskra svínabæ nda (d. Videncenter fo r  Svineproduktion, Landbrug & 
F0devarer). í umfjöllun um geldingar á grísum  (d. kastration) kem ur fram (bls. 37) að annarra  
leiða hafi verið leitað, en án árangurs. Á m eðan slíkar leiðir hafa ekki verið fundnar te lu r 
Svínaræktarfélag íslands að ekki sé skynsam legt að haga fyrirkomulagi þessara mála með öðrum 
hæ tti þar til öruggari og betri leiðir hafa verið þróaðar og að sýnt hafi verið fram á með 
óyggjandi hæ tti að þæ r leiði til aukinnar velferðar dýranna. Varðandi umfjöllun um m arkm ið 
varðandi velferð dýra, vísast jafnfram t til bls. 38-39 í skýrslunni.

Svínaræktarfélag Ísíands leggur áherslu á að ákvæði íslenskra laga sem mæla fyrir um aðgerðir á 
dýrum  og m eðhöndlun þeirra að öðru leyti séu sam bæ rileg þeim  lagaákvæðum  sem gilda í 
Danmörku.

Óum deilt er að Danmörk er leiðandi þjóð á sviði sv ínaræ ktar í heim inum . Þá reynslu og 
þekkingu sem byggst hefur upp í Danmörku um áratugaskeið á að mati Svínaræktarfélags 
íslands að leggja til grundvallar lagasetningar á íslandi um aðbúnað og velferð svína. Varar 
Svínaræktarfélag íslands við því að lögfest séu álívæði á íslandi um aðgerðir á dýrum  og 
m eðhöndlun þeirra, sem eru frábrugðin þeim  lagaálcvæðum sem  gilda um sam a efni hjá þeirri 
þjóð sem  er leiðandi á þessu sviði landbúnaðar,

Með því að fara aðrar leiðir í íslenskri sv ínaræ kt en danskri er hæ tt við að þeir sem við greinina 
starfa verði fyrir tjóni, velferð dýranna sé teflt í tvísýnu auk þess sem sam keppnishæ fni íslenskra 
fram leiðenda verði skert gagnvart erlendum  fram leiðendum .

Að öðru leyti ítrekar Svínaræktarfélag íslands þau sjónarm ið sem fulltrúar þess færðu fram á 
fundi sínum með atvinnuveganefnd Alþingis hinn 29. nóvem ber 2012.

Virðingarfyllst, 
f.h. Svínaræktarfélags íslands,

Hörður Harðarson, 
formaður.

Hjálagt: Á rsberetning 2012, V idencenter for Svineproduktion, Landbrug & F^devarer, 1.
Udgave, oktober 2012.
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Hoje og svirtgende foderpriser
Aret har været præget af uventede store 
stigninger pa soj a og korn.

Oet bekræfter tendensen fra de senere ár 
med voldsomme udsving pa foderpriser- 
ne, mens svinekedspriserne er forholdsvis 
stabile med en opadgáende trend.

Er man svineproducent med íntegreret 
produktion og egen jord til foderproduk- 
tion, ser situationen generelt godt ud,
Og for den gruppe der lígger í top med 
produktiviteten, er der tale om en god 
akonomi.

Men for smágriseproducenter med 
indkobt foder er situationen langt mere 
ustabil. De svingende foder- og smágrise- 
priser sætter okonomien og ikke mindst 
likviditeten under betydeíigt pres.

Fald i slagtesvineproduktionen
Siden den ekonomiske krise startede i 
2008 har der været stilstand i investe- 
ringerne.

især i slagtesvineholdet bliver det stadig 
tydeligere, at der ikke bygges nye mo- 
derne anlæg som erstatning for de mange 
smá og nedslidte siagtesvinestalde, der 
tages ud af produktion.

Resultatet er oget eksport af smágrise. 
Dermed korer en negatív spiral, der sætter 
slagteriernes kapadtetsudnyttelse og 
dermed noteringen under pres.

Det er en uheldig udvikling for samfunds- 
okonomien og for svinesektoren.

For a t vende udvikiingen er det afgerende, 
at der bliver mulighed for at etablere store 
effektive siagtesvinestalde.

Det kræver tre ting:
•  En miljoregulering, som ikke biokerer 

og fordyrer síagtesvineproduktionen.
•  Adgang til kapital, som er tii at skaffe.
•  En notering, som er pá hajde med de 

tyske slagteriers.

Falder det pá plads, sá kommer slagtesvi- 
nestaldene ogsá.

For dansk svineproduktion kan godt 
konkurrere pá effektiv ite tog omkostnin- 
ger. Det viser de seneste sammentigninger 
mellem europæiske lande.

Soholderne k la rtil 2013
Den seneste rundsporge fra sommeren
2012 viste, at over 80 %  af soerne gár lose 
i drægtighedsstaídene. De seneste meldin- 
ger er, at de sidste arbejder pá hajtryk for 
at blive klar.

Fremtidig miljoregulering
Selvom anmeldeordningen harvæ ret et 
skridt i den rigtige retning, er der mulighed 
for yderligere forbedring og afbureaukrati- 
sering af miljagodkendeiserne.
En svineproduktion bar reguleres ud fra 
dets pávírkning af omgíveiserne og ikke 
ud fra, hvor mange dyr der bííver solgt fra 
staldene.

Det princip indgar i de ferste udmeldínger 
fra Natur- og Landbrugskommissionen 
og felger politíkerne anbefalingerne i 
den endelige udformning af regler for 
miljogodkendelser og kvælstofregulering 
serdet positivt ud.

Dyrevelfærd i spil
Pá dyrevelfærdsomrádet er der over- 
ordnet set en positiv udvikítng. Det er 
dokumenteret i ra pporten ’Dyrevelfærd i 
Svinesektoren 2011'.

Men der er stadig udfordringer:
DANISH kontrollen viser at brug af syge- 
stier og beskæftigelses- og rodematerialer 
endnu ikke er helt pá plads,

Den offentlige velfærdskontrol giver 
stadig anledning til en række sager med 
krydsoverensstemmelse. VSP arbejder for 
mere fairness i kontrolien med bagatel- 
grænser og starre vægt pá helhedsind- 
trykket.

0nsketfra detdanske Folketing om oph©r 
med kastration i 201/-i synes efterhán- 
den ureaiistisk. Pa europæisk plan er der

ganske enkelt ikke pálidelige sorterings- 
metoden og derfor eryderligere forskning 
n®dvendig. Her má og kan Danmark ikke 
gá enegang,

Antibiotikaforbrug
Anvendelsen af antibiotika i dansk svine- 
produktion fremstár som inspirationskilde 
i resten af verden.

Generelt er antibiotikaforbruget faldet 
20 %, og det frivillige stop for brugen af 
cephaiosporiner er lykkedes. Derfor er det 
helt uforstáeligt, at Fodevareministeren 
nu harstram m etop pá ’Gult kort'-ordnin- 
gen.

Antibiotika skal anvendes restriktivt, men 
ogsá i de mængder der er nodvendige,

Veje til vækst
I ár har Videncenter for Svineproduktion 
valgt at afholde ársmode og kongres 
under sloganet 'Veje til vækst’.

En væsentlig forudsætníng for vækst er 
den lobende adgang til nye forsknings- og 
udviklingsresultater.

DanAvl systemet leverer ikke alene gene- 
tik  i verdensklasse, Genafgifterne sikrer 
i stigende grad finansieringen af VSP’s 
mange aktiviteter, som er beskrevet her i 
beretningen,

God iæselyst og inspiration!

Tak for i ár og tak til alle vores samarbejds- 
partnere. Uden jer var VSP's arbejde íkke 
muligt,

Med venlig hilsen

Lindhart B.NÍelsen/Nicolaj H. N^rgaard 
Videncenter for Svineproduktion
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BUDGET OG AKTIVITETER
STRAT-G

OmVSP
Videncenteríor Svineproduktion (VSP) er 
en integreret del af LandbrugS Fedevarer 

(L&F). ■ ■"■ V : / ' : ■

VSP’s afdelinger med ca, ISS.medarbejde- 
re viderefares söm et samlet vídencenter, 
der skal lofte de svinespecifikke forsknings- 
og udvikllngs opgaver.

Opgaverne og aktivitetsniveauet i VSP 
besluttes af en sektorbestyrelse "L&F 
Svineproduktion", der bestár af 12 svine- 
producenter, der repræsenterer faSgende 
parter:
•  3 udvalgt af Primærbestyrelsen, Land- 

brug&Fodevarer
•  3 udvalgt af Slagteriforum, Landbrug & 

Fodevarer
•  3 udvaígt af de tre regioner for de 

lokale svineproduktionsudvalg
• 3 udvalgt af Landsforeningen af Dan- 

ske Svineproducenter

Budget og indtægtsgrundlag
Aktiviteteme i VSP dækkes af en lang 
række forskellige indtægtskilder.

VSP organiserer og leder avlsarbejdet 
i DanAvl og opkræver i kraft af dette 
genafgifter, der stiger i takt med stigende 
eksport af avjsmateriale.

Eksportandelen udgjorde i 2011 40 % af 
de samíede genafgifter pá 80 mio. kr.

Den faktiske opkrævning af genafgifter i 
Danmark44 mio. kr.,svarende til l rS0 kr. 
pr.smágris.

Eksporten bidrog med 36 mio, kr. sva- 
rende til 1,25 kr, pr. smégrisgris.

De stigende genafgifter har gjort det 
muíigt at nedsætte opkrævningen via 
Svineafgiftsfonden.

Strategi
Den nuværende strategi for VSP er 
fastlagtfor perioden 2008 ” 2013 med 
foígende hovedomráder:
• Konkurrencekraft
•  Milj®
• Dyrevelfærd
• Dyresundhed og fodevaresikkerhed
• Viden i arbejde

Genafgifter 

Svineafgiftsfonden 

Landdistriksmidlgr-1 

Driftsíndtægter mv. 

Indtæ gterialt ■

1 Mm kr ,
79,0 

. . 42,0
1.6,2

113.8
250.9

Nyeaktiviteteri 2013
Bestyrelsen har prioriteret de nye aktivite-
ter, som skai sættes i værk i lebet af 2013:

•  Konceptstaid til akologiske smágrise og 
slagtesvin

•  Ny teknologi til produktionsstyring af 
okotogisk svineproduktion

• Dansk produceret protein
•  Optimal foderproduktion i hele værdi- 

kæden
• Grises metagenom
• 100 kgpá 100 dage
• Normer for protein og aminosyrer til soer
•  Seíektion baseret pa interaktioner mel- 

iem grise i grupper
•  Genomisk selektion, flere dna-tests og 

udnytteise af mindre dna-chip
•  Udvikling af metode til reduktion af or- 

nelugt, baseret pá genomisk selektion
•  Multiplex analyse af mange forskellige 

antistoffer
•  PCR díagnostik af spædgrisediarré
•  Energiovervágningssystem
•  Punktudsugning 2.0
•  Simpel separering af gylle
•  Optimeret indretning af lobestalde til 

losgáende soer
•  Danske kontra hollandske foderblan- 

dingertilsoer
•  Adfærdsregulerende fodring af soer
•  Grise med topmaver
•  Immunitetsstyring og problemfri fra- 

vænning uden zink
•  Immunitetsstyring og problemfri fra- 

vænning uóen zink
•  Viden i arbejde
• Hyo-akademi -  sikring af erhvervets

fremtid
•  Kommunikation via nye rnedier

víí;i í-ofí. sviNCí'iíDDUicnofJ aí^ iííre ; íjsníj ;:or;
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Strukturudvikíing
Der var i 2011 4.500 registrerede svi- 
nebedrifter i Danmark. Heraf var 1.800 
integrerede bedrifter med báde seer og 
slagtesvin. Her var gennemsnitssterrelsen 
255soer.

Der var 600 specialiserede sohold med 
en gennemsnitssterreise pa 950 soer 
og 2.100 specialiserede slagtesvinebe- 
sætninger med et gennemsnit pa 6.800 
producerede slagtesvin pr. ár.

Produktionsomfang
Den totale produktion {slagtning + eks- 
port) i 2012 vii med forventet 29,007 mio. 
stk, iigge 1,6 %  under 2011, hvor produk- 
tionen var 29,465 mio. stk. For 1. halvár 
2013 forventes pá nuværende tidspunkt 
en produktion tæ t pá niveauet áret f®r 
med 28,800 mio. stk.

Det betyden at den danske svinesektor 
samlet set kommer igennem omlægnin- 
gen til lesgaende drægtige soer uden et 
dramatisk faid i produktionen. Den sene- 
ste rundsporge i sommeren 2012 viste, at 
80 % af de drægtige soer var losgáende, 
og det forventes at en meget stor dei af 
manglende besætninger lægges om inden 
2013.

Slagtningerne i 2012 forventes som gen- 
nemsnit for I re t  s t ligge ca. 7 %  under
2011. En reduktionfra 19,4 m io .stkm od
20,9 mio. stk. siagtede i 2011. For 1. haivár 
2013 forventes pá nuværendetidspunkt 
etanta ls lag tn ingertæ tpá niveaueti 1. 
halvár 2012, men udviklingen i stagt- 
ningerne i Danmark vil ogsá fremover i 
haj grad være afhængig af udviklingen i 
eksporten af levende dyr.

De seneste ar har der været en fortsat 
stigende eksportaf smágrise. En eksport 
pá 9,157 mio. stk. mod 8,039 mio. stk. i
2011 svarende til en stigning pá 14 %. 
Eksporten af fravænnede grise (7 kg) er 
stort set

Tabe) 1 - Udvikíing i dansk produktion. slagtninger og eksport af svin

t m m
Í ^ i l I i « | l

2 0 0 6  . ; 2 1 3 .7 0 .4 0 .9  ■; 7 8 9 . 8 1 2  : : ■ l: 'y 3 .5 7 8 .8 9 8 , . : , 2 5 .7 3 9 .1 0 9

2 :ö .0 7 ;;r : . ; 2 1 3 9 8 . 1 5 2 ;  . ■ ■ 1 .1 0 3 .2 6 6  : 3 .8 5 0 .8 4 4  ■■ ; : 2 6 .3 5 2 .2 6 2

2 0 W / \ 1 - W 1 ' " 1 ' { : '1 , , : 2 L 0 6 4 2 1 6 , . ,  1 .0 5 9 .9 9 7 5 .2 8 0 .2 5 8 /  2 7 .4 0 4 .4 7 1

2 0 0 9 : : . 1 9 .2 8 8 .5 9 1  . 1 .2 5 0 .1 7 3 ; ;' ;:/  7 . 0 ^ 3 7 2 Ö ; ; ; 2 7 .5 8 2 .4 8 4

2 0 .2 4 3 .9 9 6 , .: : 6 9 6 1 9 .1 ,. : , ; /  : 7 . 5 1 5 . 0 ^ 7 ; , :t .: . ■ ; , 2 8 .6 5 5 . 2 3 4

'2 0 1 1 : ; 2 a 9 2 5 :.9 2 5  í; i ^ . . 5 0 0 3 9 5  t . 2 9 . 4 6 5 . 4 3 1

( 1 9 . 3 8 1 3 6 5 )  ;;:! : : ( ^ 6 8 .8 3 0 ) .  :V ; : / /  ( 9 , 1 5 7 1 3 3 ) : ; j . ; : ( 2 9 .0 .0 7 3 2 8 )

: : ( 2 8 .8 0 0 .0 0 0 )
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Regnskabsresultater
De sidste 10 árs udvikling i de produktions- 
ökonomiske resultater for heStidsbedrífter 
med svineproduiction er víst i.tabeilen,

Den overste del viser. resultater for pro- 
dul<tions0konomien pé heitidsbrug med 
svineproduktion, mens den nederste def 
viser de ekonomiske nogSetal opdelt. pr. 
produktionsgren.

Antallet af heltidssvinebedrifter med svin 
har igennem de sidste 10 ár været faldende 
med ca. 2,850 (ca. 43 %) mensantalletaf 
árss^er pr. bedrift er steget fra 193 til 273 
(41%).

Producerede slagt.esvin pr. bedrift er steget 
fra 2.777 til 7.073 (155%), det samme 
gæider jordarealet der er steget fra 97 tií 
172 ha (77%).

Dækningsbidrag inkl. marker over de sene- 
ste 10 ár stegetfra ca. 1,5 mio. kr. til ca. 3,5 
mio. kr. I 2011 stegdækningsbidraget pr. ár 
tit 3,5 mio. kr. som f^lge af stigende kornpri- 
serognotering.

0konomi pr. produktionsenhed
Dækningsbidraget pr. ársso har i de seneste 
10 ár været pá 3.575 kr. i gennemsnit, mens 
stagtesvineproducenterne i snitopnáede 
112 kr. i dækningsbidrag pr. produceret 
slagtesvin.

Dækningsbidragetforscerstegi 2011 ti!
4,153 kr. pr. ársso, mens dækningsbidraget 
for slagtesvineproducenterne forblev stort 
set uændret pá 13 2 kr. pr. slagtesvin,

Udvikling i bytteforhoidet
Bytteforholdet, blev med 6,16 i 2011 forvær- 
reti forhotd ti! 2010,hvorbytteforho!detvar 
pá 7,29, Ðet gennemsnitlige bytteforhold 
over de sidste 10 ár har været pá 7,15.

Det er prisstigningerne pá korn ogfoder der 
indtrsf i hosten 2010, der slár igennem for 
2011, hvorfoderpriserne !á pá et hojt niveau 
hele áret Prisen pá svineked har dog ligele- 
desværetstigende i 2011. Bytteforholdet 
har udvist en stigende tendens i farste halvár 
2012 ogvoldsom stigning pá soja i lobetaf 
sommeren.

Figur 1 -10 ars udviklingi svinepi'oduktionen
*) FE tal 2.010 og2011 er beœgnet pé baggrund af P-rapport-tai og regnskabstal.

\ Anta! regnskaber
. Antal bedrifter

Antal árssoer
Anta! producerede; 
siagtesvin
Anta) Ha ’
Totalokonomi
Bruttoudbytte
Daskningsbtdrag ;
Okonomiske : 
nogletal
Dækningsbidrag

■ pr. ársso V
Produceredegrise

■ pr.ársso
Prispr. prod.gris
Dækningsbidrag 
pr. prod- smágris :
Prispr. FE,so-og 
smágrisefoder
Dækningsbidrag 
pr. prod. slagtesvi n
FEpr. kgtilvækst

; Pris pr. kg, ínkl. 
efterbetaling

Pris pr. FE, 
slagtesvinefoder

2.353 2.053 1.935 1,852 1.776 .1.694 1.508 1.660 1.667:

5.926 5.655 ; 4.870 . .4.401 4.176 . 4.210 3.447, 3.154 3.529

193 200 199 223 2SS. 241 267 300 311

2.777! :2.969 3.415 3.397 3.677 4.003.4,713 .4.607 5.180

1.611

3.075

273

7.073

172

2.327 3.207 3.534 3.5S0 4342 4.156 5.416 5.634

1.608 1.471 1.804 1.766 2.321 1.711 2.053 2.211

6.760

3.122

8.489

3.529

3.852 2 ,853 .3 .850 :4033  4.811 1.893 2.828 .3.398 4.077 4153

23,7 23,6 22,6 23,7 24,9 26,1 26,3 26,2 26,6 28,3

3 5 2 . 3 0 9  338 351 368 327 333 354 363 358

163 121 170 170 193 73 108 127 154 147

1,40 1,38 1,38 1,35 1,31 1,63 1,95 . 1,75*. 2,04*

111 79 111 138 149 97 86 83 135 132

2,95 2,90 2,91 : 2,82 2,96 2,96 2,88 2,86 2,87* 2,87*

.9,93 10,79

1,36* 1,71*

9,62 8,34 9,25 9,38 9,83 9,15 9,83 9,41

1,15 1,10 1,13 1.19 1,08 1,30 1,67 .1,34

-......... ' ■ ;... ;■•• V .■ .......  .............   ■ ■

Figur 2 - UdvikSing i bytteforhold 2002-2012 juní
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Stor fremgang i soholdet 2011
Data er leveretaf de lokale rldgivningscen- 
tre. Der indgár 66^ sobesætninger med i 
a!t425.000 arssoer, 574 smágrisebesæt- 
ninger med i alt 9,4 millioner producerede 
smagrise, og 746 slagtesvinebesætninger 
med i alt 4.9 millioner producerede slag- 
tesvin.

Resultaterne er opgjort som gennemsnit 
af besætninger. Der blev opnáetfaigende 
produktivitetsnogleta! med resultatetfra
2010 nævnt i parentes. Sobesætningerne 
havde gennemsnitligt fravænnet 28,8 grise 
pr. ársso, en fremgang pá 0,7 gris pr. ár det 
seneste ar. Den gennemsnitlige besæt- 
ningsstorrelse er nu 640 ársseer. 
Smagrisebesætningerne producerede gen- 
nemsnitligt 15.372 grise pr. ár. Der blev op- 
náet en foderudnyttelse pa 1,95 FEsv pr. kg 
tilvækst, en dagligtilvækst pá 443 g, samt 
en dodeiighed pá 2,9 %  Disse resuítaterer 
næsten identiske med resultaterne i 2010.

Slagtesvinebesætningerne producerede 
6.537 grise árligt Daglig tilvækst var 898 
g,foderudnyttelsen var 2,87 FEsv pr. kgtit- 
vækst. Dode udgjorde 3,5 %  og kasserede 
grise udgjorde 0,2 %

De 25 % bedste
Den bedste fjerdede! af besætningerne i 
soholdet er 4-5 ar foran gennemsnitsbe- 
sætningerne. I smágrise- og stagtesvine- 
produktionen har den bedste fjerdede! af 
besætningerne et produktivitetsniveau 
der svarer ti! ca.10 árs fremgangforgen- 
nemsnitsbesætningerne. Det viser, at det 
gennem en malrettet indsats i smágrise- og 
slagtesvineproduktionen, er muligt at oge 
produktiviteten væsentligt i gennemsnits- 
besætningerne i de kommende ár.

Vii fremgangen fortsætte?
Nár de árlige produktivitetsfremgange 
analyseres, ses der ofte pa fremgangene 
btandtde 25 % bedste besætninger. De 
lá igennemsnítpá 31,5 i 2011. Det kan 
dermed dokumenteres, at der fortsat er et 
stort potentiale, som fíertallet af besæt- 
ninger endnu íkke har udnyttet Der, hvor 
potentiaiet fortsat er stort, er levendefödte 
grise pr, ku!d samt spildfoderdage. Detvil 
sige, at det gennem bedre management 
endnu er muligt at forbedre produktivite- 
tea

Det má forventes, at avlsfremgangen i LG5 
ogsá i de nærmeste ár ager potentiaiet

for flere fravænnede grise pr. kuld, dels 
ved flere levendefadte, dels ved lavere 
dedetighed. 0konomisk bliver værdien af 
en marginalgris ved fravænningdog min- 
dre værd, hvis indsatsen ti! at producere 
grisene oges

Storre kuldsterrelser vit, alt andet lige, 
kræve sge tbrugaf ammesoer, hviiket igen 
medforer oget arbejde og flere farestier.
Pá sigt má det derfor forventes, at værdien 
af en ekstra levendefodt gris vil være 
fa!dende.

Der er ingen tvivl om, at fremgangen i 
fravænnede grise pr, ársso vil fortsætte 
mange ár endnu, men máske bliver den 
árlíge fremgang lidt mindre pá sigt. Hvís 
de meget hoje foderpriser, der ses lige nu, 
holder í fremtiden, vil der blive lagt mere 
vægt pá effektivitet frem for produktivitet 
De hoje foderpriser vil sætte mere fokus pá 
foderudnytteise ogdodelighed. En h®jere 
foderphs vil medfore en hojere notering 
pá slagtesvin, og dermed oget tab pá dode 
grise. De danske svineproducenter har 
aitid vist, at de kan tilpasse sig nye viikár og 
ændre fokus i den retning, der er bedst for 
deres bedrift.

Figur 1 - Udvikííng i levende fodte og fravænnede grise pr. arsso

v id í:n c :í:-:n 'í '1'R k M í í v [N í :P ! ío o ; . : :c í ';o n  a i í s - í í r í I i  n iím '.



KONKURRENCEN OM DE DAMSKE SMÁGRJSE
8X0 VO

Danmark-Tyskiand
Eksporten af smágrise er stigende hvert 
ár; hovedparten eksporteres til Tyskland. 
Ved hjælp af modelberegninger er danske 
slagtesvineproducenters konkurrenceevne 
pá kort og langt sigt blevet sammenlignet 
med detyske slagtesvineproducenter,

Resultater
Pá den íange bane er dansk síagtesvine- 
produktion konkurrencedygtig.
Pá kort sigt viste analysen imidlertid, at de 
tyske slagtesvineproducenter, specieit ved 
et mindre udbud af smágrise og dermed 
stigende smágrisepriser, er mere konkur- 
rencedygtige end de danske siagtesvine- 
producenter. Dermed vit eksporten stige.

Efterspergslen eftersmágrise
Pá kort sigt afhænger eftersporgsien af 
eksisterende staldkapacitet, samt forvent- 
ningen om positivt indtjeningsbidrag ved 
at indsætte smágrise i stalden. 
Indtjeningsbidraget er defineret som 
okonomisk resultat for renter og afskriv- 
ninger pá staldanlægget Hvis afregnings- 
pris, foderpris ogovrtge okonomiske 
omkostninger, f®r renter og afskrivninger, 
for at producere et slagtesvin kendes, kan 
den maksimale betalingsviiiighed for en 
smágris beregnes.

Smágrisemarkedet
Puijeprisen pá en dansk smágris er i hoj 
grad ogsá styret aftyskeftersporgsel efter 
danske smágrise.

Markedsprisen pá en smágris, hvor efter- 
sporgslen overstiger udbuddet, er styret af 
den akkumulerede maksimaie betaiingsvil- 
lighed for alle slagtesvineproducenter i et 
geografisk o mráde. Denne viden er brugt i 
folgende scenarier.

Scenarier
Den forventede "normale” efterspergsei 
eftersmágrise i 2013,forventes atsvare 
tii hhv. 20 mio. danske og 55 mio,tysk pro- 
ducerede slagtesvin. Konsekvenserne for 
dansk slagtesvineproduktion er beregnet 
for en reduktion i udbuddet af smágrise 
pá B eller 5 % i 2013, under folgende pris- 
scenarier

Prisforudsætninger

; Foderpris kr./FEsv: ■ ; : 1,70. 2.15 ;■ 2,15

Sfel'ngp*!? ■ : :n,80- 11,80 U.00

Scenarieresuitater
Resuitaterne fremgár af figuren og gene- 
reitgæ ider det:
•  Hoje foderpriser er til dansk fordel
•  Hoje afregningspriser er til tysk fordel 
En 5 %  reduktion sf smágriseudbuddet 
vil resultere i etsam ietfald pá 3,75 mio, 
færre stagtninger i Danmark & Tyskiand 
tilsammen, faldende til 2,4 miiiioner, hvis 
udbuddetaf smágrise kun reduceres med 
3%.

Seivom dansksiagtesvineproduktion er re- 
lativt mindre end den tyske, vil prisscenarie
0 sammen med en 5 % reduktion i 
med en 5 %  reduktíon i smágriseproduk- 
tionen i Danmark og Tyskland i 2013 
Prisscenarie 0 sammen med 5 %  færre 
smágrise vil resulterer i 2,4 míllioner færre 
siagtninger i Danmark. Altsá storre reduk- 
tion af slagtningerne i D!< end i Tyskland. 
Prisscenarie 1 mindskerfaldeti siagtnin- 
ger i Danmark mens prisscenarie 2 med 
stigende afregningspriser igen trækker 
fiere smágrise til Tyskland. Dette selvom 
foderprisstigningerne ikke afdækkes helt 
af stigende afregningspriser i scenarie 2.

Arsagen til den generelle tyske fordei pá 
kort sigt er at de tyske momsregler for 
iandbrug ”Pauscha!” favoriserer tyske 
slagtesvineproducenter, sá de har rád ti! pá 
kort sigt, a t betale mere for en smágris end 
den danske svineproducent

Konkurrenceevne fremover
Pá iangt sigt er konkurrenceevnen 
forholdet meliem produktionsomkost- 
ningog afregningsprisen i et omráde. 
Danske slagtesvineproducenter har ifolge 
analysen næsten de samme produktíons- 
omkostningersom tyske producenter.
Hvis afregningsprisen er ens, og udbuddet 
af smágrise e r”normatiseret”, kan dansk 
slagtesvineproduktion fortsat matche den 
tyske.

Figur 1 - Scenarie over eksport af smagrise.

pst. Faíd i siagtninger iTyskiand, i mili. stk- 
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Smágriseprisen topper
De tyske siagtesvineproducenfcer indreg- 
ner de normaíe sæsonudsving der er pa 
slagtesvinenoteringen. Det betyder dog 
ikke, at de tyske slagtesvineproducenter 
kan forudsige noteringen pá stagtesvin. 
Det er kun de normale sæsonudsving der 
indregnes i forventningtil slagtesvineno- 
teringen.

Udvíklingen i smágrisepriserne kan derfor 
ikke bruges til at forudsige den fremtidige 
noteríng pa síagtesvín.

De gennemsnitlige sæsonudsving i 
afregningsprisen har i Tyskland været pá 
1,75 kr. pr. kg fra top til bund, mens de i 
Danmark har været pá 1,17 kr, pr, kg. Det 
betyder, at prisen i hojsæsonen i Tyskland 
kan være lidt hojere end den danske, 
uden at gennemsnitsprisen over hele áret 
nodvendigvis bliver hojere i Tyskiand. Se 
figur 1.

Afregningsprisen 2004-2012
De seneste ár er prisen steget fra et favt 
niveau, omkring 9-10 kr. pr, kg,ti! nu at 
ligge over 11 kr, pr. kg. Prisen har de sene- 
ste ár fly tte t sig i korte cyklusser; hvor der 
hver gang er kommet en lidt hejere top 
end den forrige. Se figur 2.

Smágrisemarkedet
Det er normait for 1, halvár, at puljeprisen 
ligger over den beregnede notering, mens 
beregnet notering historisk set har været 
hojere fra forst pa sommeren til sidst pa 
efteráret. i gennemsnit over flere ar er der 
meget HÍSe forske! mellem den beregnede 
notering og puljeprisen. Se figur 3.

0konomi i tysk produktion
Nár slagtesvineproducenterne keber 
smágrise ud fra deres fo iventningtil 
afregningsprisen, pá det tidspunkt de ska! 
sælge slagtesvinet, bliver DB pr. gris mere 
stabiltend forslagtesvineproducenter, der 
kober smágrise ti! beregnet noteríng. Da 
smágrisepriserne set over e t heít ár ikke 
lígger langt fra hinanden, biiver der heller 
ikke den store forskel i det samlede DB for 
et ár. Se figur 4.

Figur 1 -Sæsonudsvíngi afregningspriscr.

Figur 2 - Afregningspris pr. kg. ked.

Figur 3 - Smágrtsemarked og tysk afregning.
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Avlsfremgang
Tabel 1 viser avlsfremgangenpr. egenskab 
for hver af avlssystemets tre racer gennem 
de sidste fire ár samt gen.nemsnittet for et 
D(LY)-slagtesvin:fordenne:péripde. 
Fremgangen pa foderudnyttelse er 0,036 
for e t slagtesvin, hvilket hovedsageiigt er 
cJrevet af fremgang for Duroc,

Produktionsniveau
Der er afprevet 4.672 ornerpa Bagildgárd 
det seneste ár, hvoraf de 2.164 var Duroc- 
orner. I avlsbesætningerne er der afprevet 
mere end 32.000 orner og 43.000 sogrise.
I tabel 2-4 er de gennemsnitlige produkti- 
onsniveauerangivet

Som det fremgár af tabei 5, præsterer 
Yorkshire 12,9 levende grise pá dag 5, hvor 
Landrace præsterer 12,1 grise.Tallene er 
baserel: pá gennemsnittet af renracede 
kuld, som bruges til avl.

Tabei 1 - Avlsfremgang de seneste fire ár for hver egenskab og race samtgennennsnit for et D(LY}- 
slagtesvin.

purocgns, 
Landrace gns. 
Yorkshire gns. 
Gns. tré racer

17,7. -0,0''-) 5 
9,0 -0,029
6,3 -0,024-

12,7 -0,036

0,02
0,24 0,03
0,33 0,06.
0,28 0,03

-1,5. 0,01
-0,5. -0,08 -0,025
-0,6 -0,01 0,023
- 1.0 : - 0.02  - 0,001

Tabel2 - Gennemsnitlíge produktionsresultater opnáetaforneri ðvlsbesætningerne i 2011/12. 
*6emærk, attilvækst (30-100 kg) beregnes pá grundlagaf levendevægt Sáledes er der ikke taget 
h®jde for forskeí t slagtesvind racer ímeitem ved beregningaf tilvækst

Duroc ■: .■-:-; 6.815 394 . ■■ : 1099 ■ 61,1 2,89 ..7,6 95,9

Landrace . ■ 13.219 V 375 ; :■■'■ 991 ; . , 62,2 2,95 8,4 . 93,5

Yorkshire ' 1.2,628 ■ ■ 360 946 61,8 3,11 8.3 : 92,7

l-ált 32.662

Tabel3 -Gennemsnitlige produktionsresultateropnáetaf sogrise i avlsbesætningerne i 2011/12.

Duroc 9.156 396 :: 1060 . 61,3 ' 2,96 7,3 : 95,8

Landrace • 18.876 ''' 382 •943 62,5  ̂ ' ' 3;05 ■ 8,0 93,5

Yorkshire . 15.524 '362 919 . 61.7 : ' 3.17 8.5 92,6

íal't' :'■■■■■■■; 43.556

Tabel 4 - Gennemsnitsresuttaterfor individprövestationen, Bogiídgárd 2011/12.

' Duroc . í:' 2.16^ 1.079 ■ ̂ :■.'/ ■' ' 2,33 : . ■ 60,2 2^,8
Land.race 1.253 ' 1.016 . . .  . 2,A3 :: ( 60,2 .■'-: .- .; ' 25,1
Yorkshire 1.255 937 : 2,39 ' 61,1 25,1
ia it : 4.672 ^  :;■ ';  :'

6.9
7.9
7.9

Tabe! 5 - Kuldstarrelse for renracede avlskuld í 2011/12 (kuld med kode 100).

Duroc
Landrace
Yorkshire

. 9,4

15,3
: 12,1 

12,9 ■

, 67,8 
53,6 
52/i
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KS-omer
Den gennemsnitlige brugstid fo ra íie tre  
racer ligger pá stort set samme niveau 
som áret fsr, Det gennemsnitlige indeksni'- 
veau foraktíve Duroc-ornerer faldetm ed 
0,2 indekspoint, mens indeksniveauet for 
Landrace- og Yorkshire-orner er steget 
med hhv, 2,2 og 3,9 indekspoint

Salgaf sæd
Der er solgt 4.580.000 doser Duroc-sæd i 
Danmark i 2012, hvilket er en lille stigning 
i forhoid ti! Sret for. Se tabel 7. Saíget af 
Duroc-sæd i udlandet er forsat stigende, 
sáiedes er der i 2012 solgt 714000 doser, 
svarende til en stigning pá 8 %  i forhold tií 
éret f0r.

Tabe! 6 - KS-orner med indeksniveau og anvendelsestid.

w m m m  
S P í

2,239. : 111,0 10,7

370 123,9 6 ,4
450 125,1 5,8

DuróC: ; 
Landrace 
Yorkshire

Tabel 7-Salgafavlsmaterialefra DanAvífor 2011 og 2012 i Danmark ogudlandet 
a Prisáret er omiagttil kalenderár, derfor er talíene for 2011 baseret pa de sídste 3 kvartaier af 2011. 
b Tailene for 2012 er fremskrevet pa basis af 1. halváraf 2012.
c Salget af sæddoser opgives tkke i udiandet, men i antaí produktionssoer som anvender sæd fra 

DanAvl-orner.

Med hensyn til de hvide racer er salget Renracede hundyr, stk. .: . 4640 . .22.007 ' 3.432 : : 22.592
opgjort i antal produktionsseer, som an- . Krydsningshundyr,stk. 236.121 : 271.144 241.004 318.358
vender sæd fra DanAvl orner. Netop dette DD- ogXX-orner,stk. ■ : . ■: 1.093 1.780 . 872 1.730
segment har været stærkt stigende gen- LL- og YY-ornei; stk. ■■ 5' 997 24 942
nem de seneste ár, og i 2012 holdt danske DD-ogXX-sæd,doser 4.568.000 . 657.000 4.580.000 714.000
Landrace- ogYorkshire-orner 250.000 LL-ogYY-sæd,doser . : ■ 242.817 : : ; ■ 234.676 . ' -

soer ved iíge i udiandet Hjemmeavlssoer i udlandet, ■ 220.000 250.000

Avlsdyrsalg
Salget af krydsningshundyr er stigende i 
báde Danmark og udiandet. Eksporten af 
krydsningspolte er steget 17 %, sáledes 
eksporten af krydsningspolte nu udgor 
mereend 50% afdetsam ledesalg. Se 
figur 1.

Afgifter
Den samiede indtæ gtfra genafgifter 
beteber sig i ojebíikkettil 83 mio.kr./ar. 
Genafgifterne dækker en stor del af det 
faglige arbejde i VSP.

Pá nuværende tidspunkt stammer næ- 
sten 50 %  af indtægterne fra genafgifter 
fra udiandet, og ait tyder pá a t dette ikke 
bliver mindre. Med andre ord finansieres 
forskningsarbejdet og driften af avlssyste- 
m et i h0j grad af udeniandske iandmænd. 
Se tabel 7.

stlcc

Figur 1 - Salgaf krydsningdyr fra danske opformeringsbesætninger i Danmark og til eksport, samt fra 
udeniandske opformeringsbesætninger i perioden 2009-2012.

Udland

* Prisaret er amlagt t il kalenderor
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Avlsmálet
Seneste revision afavlsmálet forDuroc, 
Landrace og.Yorkshire var i marts 2011. 
Her blevde egenskaber, som indgár i 
avlsmélet og der.es vægtning vurderet Oe 
nuværende egenskaber í aylsméíet ses pá 
figur 2 og 3.

Figur 2 - Sammensætningfor Landrace og 
Vorkshire - ©konomisk birag. ;

Figur 3 - Sammensætning for Duroc - okono- 
misk bidrag.

Svind DGL0-30

Foderuíinyt:
51%

Cenomiskseiektion
Genomisk seiektion gor det muíigt at ®ge 
avlsfremgangen for alie egenskaber - sam- 
tidig med at indavlen mindskes. I praksis 
betyder genomisk selektion, a t man 
ved hjælp af en dna-test kan bestemme 
avlslondidaters avlsindeks med hojere 
sikkerhed end tidligere.
Genomisk selektion i DanAvl har udviklet 
sig meget de seneste ár. Da vi startede 
med Duroc i 2010, varvi de ferste i verden 
inden for svineavl. I 2011 fikvi ogsá

Udtagning o f hðrpwver t i l  genomisk test.

Landrace og Yorkshire med, og vi gik over 
ti! en ny beregningsmetode, som er ud- 
viklet í Forskningscenter Fouium, Aarhus 
Universitet

Arbejdet med at fá mest muiigt ud af 
genomisk selektion fortsætter. VI arbejder 
især pá at dna-teste sa mange dyr som 
muiigt inden for de ©konomíske ram- 
mer, samtidig med at de rigtige dyr skal 
udvælges.

Effekten af genomisk selektion 
Som med alíe prognoser, er det svært at 
vurdere effekten af genomisk seiektion 
pá avlsfremgangen. Vores nyeste simule- 
ringer tyder pá, a t effekten er storst for 
Landrace og Yorkshire, hvor vi forventer 
20-25 %  storre avlsfremgang i forhold til 
tradítionelle avlsmetoder. For Durocfor- 
venter vi 10-15 % mere avísfremgang. For 
alle racerreduceres indavien som falge af 
genomisk seiektion.

Den 0gede avlsfremgang stammer fra 
en forbedring i de fleste egenskaber. For 
landrace og Yorkshire er det især LG5 og 
dagiig tilvækst, der forbedres af genomisk 
selektion, hvor det for Duroc især er daglig 
tiívækst og foderforbrug.
Vi opnár endnu ikke det fulde potentiale 
af genomiskselektion, da detvil kræve

at mindst 40 %  af avlskandidaterne dna- 
testes, hvor vi i dag tester 10 %. Men vi 
arbejder konstant pá at opná mere af det 
fulde potentiale -  blandt andet gennem 
et nyt projekt som skal give os flere dna- 
tests til den samme pris.

Fremtidige tiltag
Genomisk selektion har i DanAvl hidtil 
baseret sig pá en chip, der ser pá 60.000 
punkter pá dna-strengen for grisene. Vi 
arbejder nu pá a t kunne bruge mindre og 
biiiigere chip, der kun ser pá 7.000 punkter 
pá dna-strengen, og herefter bruge disse' 
punkter til at udregne, hvad der ligger pá 
de manglende punkter. Det giver mutig- 
hed for at dna-teste flere dyr -  stort set 
uden a ttabe sikkerhed pá avlsværdierne.

Genomisk selektion giver bedre mulighed 
for avi pá egenskaber, det tidligere har 
væ retvanskeligtat avle for. Detgælder 
blandt andet bedre holdbarhed hos soer 
og bedre moderegenskaber. For at disse 
egenskaber kan inddrages i avlen, skal 
egenskaberne dog kunne máles -  enten 
i avlsbesætninger eller produktionsbe- 
sætninger. Med henbiik pá atforbedre 
so-egenskaberne er VSP i gang med at 
opsamie data fra store produktionsbesæt- 
ninger med LY-seer. Vi regner med at eva- 
luere pá værdien af at bruge data fra pro-
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duktionsbesætnínger i læbet af vinteren 
2012/2013. Alt i alt er vi kommet rigtigt 
iangt med genomísk seiektion, og resuita- 
te t vil inden for en kort árrække kunne ses 
pá staldgangene. Men ví arbejder stadig 
pa at optimere og fínde nye veje tii a t iave 
endnu bedre avlsavlskandidater.

Avi mod ornelugt
Fra 20 18 e rd e ri Europaindgáefcenfriviliig 
erklæring om at stoppe brugen af ka- 
stration for at forbedre grisenes veifærd. 
Derfor undersoges mulighederne for at 
reducere forekomsten af ornetugt i danske 
svin eracer via avi og genetik. Ornelugt er 
hovedsageligt karakteriseret ved de ke- 
miske forbindelser androstenon og skatoi, 
mens stoffet indoi er af sekundær be- 
tydning. Det er bevist, at en andei af den 
danske svinepopulatíon bærer gener, som 
forer tii udvikiíngen af iugt fra kedet hos 
slagtede hangrise. Aivbarheden for skatoi 
i de danske populationer variererfra 0,19 
tií 0,33 pa tværs af racer og er bestemt i 
flere studier. To danske undersegelser har 
bestemt arvbarheden for androstenon 
i den danske Landracepopuiation, hvor 
værdierne varierer fra 0,54 til 0,59. Det er 
i denne forbindelse vigtigt at understrege, 
at avi er den eneste muiighed for at 
opná en generei reduktion af androste- 
nonniveauet og derved en reduktion af 
orneiugten,

Et 3-árigt udviklingsprojekter netop 
iværksat for at kortiægge de genetiske 
korrelationer mellem ornelugtsegenska- 
berne ogde vigtige okonomiske egenska- 
ber som índgár i de nuværende avismál. 
Forelobige resultater fra Landracepopula- 
tionen viser, at de genetiske korreiationer 
meiiem orneiugt og produktionsegen- 
skaberne er svage eller svagt favorabie, 
hvilket ogsá er vist i udeniandske under- 
sogeiser. Det er essentíeit at have speciei 
fokus pá ornens frugtbarhed, hvis der 
selekteres for at reducere forekomsten 
af orneiugt, hvorfor der er iværksat en 
systematisk dataopsamling fra landets KS- 
stationer. Genomiske selektionsmetoder 
indgár ogsá som en hjornesten i nærvæ- 
rende pro jekt E tfrem tidigt avlsindeks for 
ornelugt vil blive beregnet med genomisk 
information ved hjæip af metoden, som

allerede er implementeret i DanAvls 
avlsværdivurdering. Metoden har den 
fordei, a t fænotypisk data fra genotypede 
og ikke-genotypede dyr kan hándteres i 
samme analyse. Herudover sigter projek- 
tetogsá imod detekteringaf sjældne gen- 
varianter. Det forventes, a t disse gener 
eiier SNP’ere, som har en storre effekt 
pá orneiugt, víi forbedre forudsigelsen af 
ornens genetiske værdi gennem en hojere 
nejagtighed pá tværs af racer.

VSP viser en bæredygtig og dyrevelfærds- 
mæssigvej for svineproduktionen.da 
kirurgisk kastration af hangrise pé sigt kan 
undgás, sáfremt de genetiske sammen- 
hænge til frugtbarhedsegenskaberne ikke 
er stærkt negative. Ssmmenfattende kan 
det siges, a t projektet sigter imod produk- 
tion af hangriseköd som er fri for ornelugt, 
sáledes at forbrugerne fortsat opiever en 
lugtfri frikadelle.

Projektet gennemfores med stette 
fra Hejteknologifonden og i samar- 
bejde med gruppen for kvantitatsv- og 
systemgenetik under det Sundheds- 
videnskabelige Fakuftetved Keben- 
havns Universítet.

EVA
Avisfremgang fw e r  uleseligt sammen 
med indavi. Men hvis indavlen ikke 
begrænses, förer det pá sigt til lavere 
avlsfremgang og storre risiko for genetiske 
sygdomme og defekter, Alle avlsselska- 
ber har derfor metoder til at minimere 
indavlsstigningen.

DanAvl harfor Duroci 2012 implemente- 
ret et nyt redskab, EVA (en ny metode til 
indavtsstyring) til at minimere indavlsstig- 
ningen. EVA gsr det muligt at opná den 
samme avlsfremgang her og nu, samtidíg 
med atindavlsstigningen minimeres. Den 
mindre indavl giver os til gengæld mere 
avlsfremgang pá sigt EVA fungerer altsá 
som en fremtidsforsikring der sikrer, at vi 
kan fortsætte den store avlsfremgang i 
mangeárendnu,

Udfordringen med at implementere 
EVA, er at fá teori og praksis tit at passe 
sammen. VSP har, sammen med Forsk- 
ningscenter Foulum, Aarhus Universitet, 
undersogt hvordan vi kan tiípasse EVA til 
virkeiigheden ogstadig opná den fulde 
gevinst af EVA. Resultaterne har vist, at 
vi kan lave mange tilpasningeraf EVA, 
uden det gar ud over evnen til at reducere 
indavl.

Landracc; ungdyr.
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EVA er ímplementeret.forssgsmæssigt 
i Duroci 2012,ogefter'en evalueringi
2013 ska) EVA ogsá implementeres'for 
Landrace og Yorkshire. . / :

Avlen forbedrer foderudnyttelsen
En netop afsíuttet úndersogelse viser, 
at avlen forbedrer fodérúdhyttelsen.
; Omkostningerne til foder reduceres árSigt 
med 3,10 kr. per slagtesvin. Samtidig redu- 
ceres pávirkningen af miljo og klima.

Foderforbruget har altid været en vígtig 
egenskab i den danske svineavl, og sub~ 
indekset for foderforbrug vægter derfor 
h'ojt i det samlede avkindeks. Málet er at 
forbedre foderudnyttelsen ved at redu- 
cere den mængde foder, som et slagtesvin 
i gennemsnit æder. Dermed reduceres de 
okonomiske omkostninger og miijomæs- 
síge konsekvenser ved produktionen af 
siagtesvin.

Avl for foderudnyttelse 
I avlssystemet máles foderforbruget 
individuelt pá aíle renracede forsogsdyr, 
der individpreves pá forsogsstationen 
Bogildgárd. Her máles foderoptageisen 
med fodermaskiner; som kan registrere 
individue! foderoptagelse pá de enkeite 
dyr i en sti. Foderforbruget registreres 
derimod ikke i den hjemmeafpravning, 
som foregár i avlsbesætningerne.

Ved hjemmeafprevningen registreres 
kun tiivækst, kedindhold ogdyrenes 
eksteriar, Ti! gengæfd kender vi sammen- 
hængen mellem foderforbrug, tilvækst 
og kedíndhold i data fra B^giidgárd - og 
ved hjælp af disse sammenhænge kan ví 
bestemme det forventede foderforbrug 
hos dyr fra hjemmeafprovningen, Pá den 
máde indgáralle data fra báde Bogildgárd 
og hjemmeafprevningen i beregningen af 
avlsindekset. Dermed opnár vi den sterste 
genetiske reduktion af foderforbruget i 
forhoid til, hvis data fra hjemmeafprov- 
ningen ikke var blevetanvendt sammen 
med B0giidgárd-data tii bestemmelse af 
avlsindekset.

Den áriige avisfremgang for foderforbru- 
get i avissystemet har i mange ár ligget 
omkring 0,03 FEsv/kgtiivækst.

Fodermaskine.

Projektets gennemfsrelse 
Formálet med undersogeisen har været 
at underssge, om avlsfremgangen for 
reduceretfoderforbrug kan genfindes i 
en besætning, hvor foderforbruget máles 
pá flokniveau i stier med 20 orner per 
sti. Over de godt to ár, hvor forsoget blev 
gennemfort, faidt det observerede gen- 
nemsnitiige foderforbrug for de 20 gríse 
i en dobbeitsti med 0,2 FEsv/kg, fra etgen- 
nemsnitpá 2,5 til etgennem snitpá 2,3 
FEsv/kg. Faldet i foderforbrug skyides en 
kombination af management, genetik og 
tilfældighed. Den genetiske kom ponentaf 
det samlede fald b!ev bestemt ud fra det 
genetiske fa!d i subindekset for foderfor- 
brug hos beslægtede dyr i avlssystemet,

Resuitater
Undersogelsen viste, at 93 %  af avlsfrem- 
gangen for foderforbrug kunne genfindes 
i besætningen. Dermed ergennemsiaget 
for foderforbrug bestemt til 0,93, hviiket 
ikke er signifikant forskellig fra 1, som er 
fuldt gennemsfag af avlsfremgangen for 
foderforbrug. Stier med dyr, som i gen- 
nemsnít havde et lavt subindeks for foder- 
forbrug, havde et iavere foderforbrug end 
stiermed dyr, hvor detgennemsnitlige 
subindeks for foderforbrug var hejt. Hvis 
forskelien i detgennemsnitlige subindeks

meiiem to stier af 20 grise er 0,1 subín- 
deks-point, da vil forskellen i foderforbrug 
være 0,093 FEsv per kgtilvækst. Ví kan 
derfor konkludere, at subindekset for 
foderforbrug, der er baseret pa málinger 
pá enkeitdyrsniveau pá Etegildgárd, kan 
genfindes ved málinger pá foderforbruget 
máit pá stiniveau i en besætning.

Sociale interaktioner
En he ltny seiektionsmetode kan gore det 
muligt at avle for mere "sodale" gríse. Det 
vil sige grise, som pávirker deres stifæller 
positiv t- eiler i hvert faid ikke negativt. 
Eksempeivis i kraft af deres adfærds- og 
sygdomsresistensegenskaber. Det kunne 
f.eks. være grise, der ikke konkurrerer 
om foderet eller ikke er smittebærere. 
Herigennem vil metoden kunne skabe 
yderiigere fremgang i produktionsegen- 
skaberne.

VSP har i 2011 pábegyndt et nyt pro- 
jekt, derskal kiarlægge, hvorvidtden 
nye metode kan anvendes pá DanAvls 
avisgrise. Vi vi! altsá undersoge, om vi kan 
oge fremgangen for blandt andet tilvækst 
og máske som sidegevinst gore vores grise 
mindre aggressive og haiebidningslystne.

Den nye seiektionsmetode er potentielt 
revolutionerende,fordi den ikke kræver 
rutinemæssige registreringer af yderli- 
gere egenskaber, sá som adfærds- elier 
sygdomsresistensegenskaber. I stedet kan 
man ved hjælp af statistik og registrerin- 
ger af, hviíke grise der præcist gár i hver sti, 
udnytte at den tilvækst, som grisene har 
i en gruppejkke kun er e tu d tryk fo rden  
enkeite gris' anlæg for tilvækst. Derimod 
er den ogsá et udtryk for stifællernes 
"sociale" anlæg Hvis en gris har en dárlig 
tilvækst, kan det a!tsá f.eks. skyides, at den 
har nogle stifæíier, der er meget aggressive 
over for den eller er smittebærere, hvor- 
ved grisen máske spiser mindre elier bliver 
syg og dermed vokser iangsommere.

Projektetfortsættes som minimum frem 
til ogm ed 2015, ogi iobe ta f 201A háber 
vi pá at kunne demonstrere, hvor meget vi 
kan oge fremgangen for tilvækst, og hvilke 
velfærdsreiaterede sidegevinster vi kan 
forvente.
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Sædsalget
Sædsalget fra DanAvls KS-stationer er 
steget med 0,4 %  iforhold tii 2011.
Samlet biev der soJgt 5,4 mio. sæddoser, 
hviiket svarer til, at círka 95 % af samtlíge 
lobnínger i Danmsrk blev gennemfort 
med indkobtsæd.

Kvalitetskontrol
Sædens frugtbarhed sikres gennem en 
kvalitetskontrol af bade sæd og mate- 
rialer. Hver enkelt ejakuiatfra ornerne 
kvalitetskontroileres pá KS-stationerne 
ved sædopsamlingen. Derudover gen- 
nemfores kvalitetskontrol for:
•  om sæddoser indeholder det korrekte 

antal sædceller.
• om materialer anvendt pá KS-statio- 

nen ersædvenlige.
•  om sædkvalitet fra Landrace- og 

Yorkshire-orner er i orden pa 3. dagen 
efter sædopsamling.

Kontrollen af Landrace- og Yorkshire-orner 
samt materialerforegár nu ved anven- 
delse af computeranalyser af sædcellers 
bevægelighed (CASA). Viden fra disse 
computeranalyser anvendes nu til at 
udsætte de 5 %  Yorkshire-orner, som har 
ringestsædkvalitet og derved stor rísiko 
for reduceret frugtbarhed. Vi er ved at 
indsamie data til at beregne, om dette 
ogsá skal igangsættes for Landrace.

Kontrol af KS-stationer
VSP gennemforer en række uanmeldte 
kontroíler pá KS-statíonerne. Kontroilen

skal sikre, a t KS-stationerne overhoider 
reglerne for antal sædceller pr. sæddose. 
Den uanmeldte kontrol er beskrevet i 
"Regler for Aví, Drift og Smittebeskyttelse 
pá KS-stationer".

1 december 2011 blevdergennem forten 
uanmeldt kontrol af Hatting-KS afdeling 
Ringsted, Ministergárden, Billund og 
Horsens.

i marts 2012 blevder gennemforten 
uanmeldt kontrol af Hatting-KS afdeling 
Ringsted, Ministergárden, Viborg, Alborg 
og Horsens samt Ornestation Mors 1,2 og 
Vestsjælland.

Der biev ligeledes ijuni 2012 gennemfort 
en uanmeldt kontrol af Hatting-KS afde- 
ling Ministergárden, Viborg og ödense 
samt Ornestation Mors 1 og2.

Aíle ovenstaende kontroiler viste, at ornesta- 
tionerne overholdtde foreskrevne regler.

Málingaf sædkvalitet
MáSing af sædkvalitet er et indsatsomrá- 
de, som spænder fra máfing af sædcellers 
defekter og bevægelighed til avancerede 
analyser af biokemiske markorer pá sæd- 
ceiien, Formalet er at kunne 
forudsige frugtbarheden af sæden bedre 
ved hjælp af objektive metoder -  ma- 
lemetoder, der ikke afhænger af, at en 
person ska! kigge i et mikroskop, VSP har 
udviklet et instrument, der kan mále, om 
sædcellerne er normale og bevægelige.

instrumentet er under afprovning og 
resuitaterne forventes klar i starten af 
2013. EndviderearbejderVSP sammen 
med Rigshospitalet i et projekt, hvor nye 
metoder til maling af sædens kvaiitet er 
under udvikling. Formálet er at sammen- 
sætte en palette af analyser, som vil kunne 
forudsige frugtbarheden af sæden, for 
sæden sælges til svineproducenterne.

Stimulerlng og brunstkontrol
D eterm ulig t atsparetid  ved lobning. 
Tidligere har VSP vist, at det ikke er nod- 
vendigt at stimuiere soen under insemine- 
ring. Det afproves nu, om det er muligt at 
reducere tiden, som bruges pá stimulering 
inden inseminering.

Soerne i kontrolgruppen stimuleres og 
brunstkontrolleres ved hjælp af 5-punkts- 
planen af 1 minuts varighed og efterfol- 
gende stimulering, ved at inseminoren 
sidder pa soen under insemineringen. I 
fors^gsgruppen pábegyndes stimulerin- 
gen ved hjælp af 5-punkts-planen, men in- 
seminoren má afbryde denne lige sá snart 
det erkendes, at soen er i stáende brunst. 
Det forventes, at der foreíigger resultater 
fra denne afprovning ultimo 2012.

Alle aktiviteter er medfinansieret af 
DanAvls KS-stationer. Derudover har 
projekterne fáet titskud fra EU og Fode- 
vareministeriets Landdistriktsprogram 
underj.nr. 3663-D-10-00461
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MÁNEÐENS BLANDING

Nyt optimeringsværktoj
Et nyt værktoj til optimering af foder til 
slagtesvin. ■; .
Projekt "Máriedehs.blandingvsom ví 
gennemferer, har v.ist, at den billigste 
normblanding ikke nedvendígvis er den 
■okonomisk optimale.Foderpriser samt no- 
teringen pavirker det ékonomisk optimale 
aminosyreniveau til slagtesvin.

Pé baggrund af en række fors0g med 
fosfor, aminosyre- og raproteinniveau har 
vt udiedt dosís-responsfunktioner. Ud 
fra disse er det muligt, at estimere den 
gennemsnitlige daglige tilvækst, foder- 
udnyttelse og kodprocent for slagtesvin 
afhængigt af indholdet af aminosyrer, fos- 
for og ráprotein. Det er m uligt at beregne 
dækningsbidraget pr. gris, stiplads og 
dyreenhed under forskellige afregnings- 
masker for kodprocent Ved at kombinere 
denne viden med e t foderoptimeringspro- 
gram, kan foderetoptimeres til maksimalt 
dækningsbidrag pr, stiplads i stedet for 
blot iaveste pris pr. FEsv.

Afregningsmasken er afgorende
Dosisresponsfunktionerne viser, at et tavt 
proteín- og aminosyreindhold giver en 
dárligere kcdprocent. En billig foderblan- 
ding, med et lavt protein- ogaminosyre- 
indhold, kan dog i nogle tilfælde medf®re 
en besparelse, der er stor nok til at betale 
for en dárligere afregning pá kedprocen- 
ten. Dette afhænger dog i hoj grad af, 
hviiken afregningsmaske, der bruges.

En lav ksdprocent koster et storre fradrag 
pá afregningen hos Tican og ved Danish 
Crowns UK-afregningsmaske end ved den 
almindelige afregníngsmaske hos Danish 
Crown (DC). Dette betyder, at detsjæ ldent 
kan betale sig for ieverandorer hos Tican 
og "UK-producenter" at fodre under ami- 

; . nosyre- og ráprotein normen.
: Optimeringer med aktuelle priser og note- 

ringer foraugust 2012 viser.atleverands- 
rer til DC kan spare ca, 1 kr. pr. stiplads ved 
at fodre med 7,2 gram s t ford. lysin/FEsv 
(se figur 1), mens leverandarer til Tican 
skal fodre med 7,6 gram lysin.

Forholdet mellem priser pá korn, pro- 
tein og noteríngen pávirker Isbende det 
okonomisk optimale aminosyreniveau, og 
det er netop nu, med meget heje prote- 
inprsser, at der kan være en besparelse at 
hente (se figur 2).

God okonomi i normen
i den ferste del af 2012 steg priserne pá 
korn i perioder relativt mere end soja. Det 
kunne derfor í en længere periode betale 
sig, at "fodre over" normen (7,6 gram tysin).

Ser man pá gennemsnittetaf priser og 
noteringfra uge 1 til uge 34 for 2012, 
viser det sig ogsá, at der er bedst eko- 
nomi i a t fodre over normen, Med de 
seneste máneders voldsomme udvikling 
i proteinpriserne ser det dog ud til, at det 
gennemsnitlige okonomisk optimale ami- 
nosyre- og proteinniveau er meget tæ t pá 
den anbefalede norm.

Systemet provekores forst hos interessere- 
de rádgivere i 2012/13, herefter tilpasses 
brugerfladen, ogde tv il blive tilgængeligt 
via www.vsp.lf.dk

Figur 1 - DB/Stiplads pr.árved forskeliige iysinniveauer.

Fjgur 2 - Prisudvikling i procent af primo 2012 (prisudvikling).

Prisudvikiingkom, soja og notering
■ Korn ^

: V :■■■ SOjÁSí<RA,&fska :

" Notering,s!agt'esvin
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Oen vode h&st í 2011 gav altsagenerelt probiemer med Im jt indbold a f ochratoksin A.

VSP har lobende fokus þ'a.'foderkvalitet

•  revidering af næ ringsstofnorme r :
•  opdateringaf anaiysetai for ravare.r.
•  opfolghing pá fodervurderihgssyste-

•  screeningforindholdaftoksineri 
korn.

Nye normer
Normerne for aminosyrer til smágrise er 
ændret i april 2012 (notat nr, 1207). De 
nye normer er fastiagt ud fra et ekono- 
misk optimum og ud fra et onske om at 
reducere diarrébehandlinger som felge 
af et hojt proteinindhoid i foderet. Der er 
báde ændret pá lysin og pá profiíen for 
idealprotein. Udover aminosyre-/protein- 
normerne er foigende ændret:
•  Vægtintervalier for smágrise
• Fasefodringsnormer til slagtesvin er 

justeret
• Normen for vitamin E angives i interna- 

tionale enheder (iU),

Det reviderede normsæt finder du pá 
vores hjemmeside under www,vsp,lf.dl</ 
viden/Foder/Næringsstoffer

Fytase
Der er gennemfort forsog sammen med 
Aarhus Universitet med stigende dosering 
af tre fytaseprodukter for at finde ud af, 
hvor' mange fytaseenheder af et givet 
produkt, der skai til for at give ens effekt 
Forsoget viste, at der skulle 500 enheder 
Phyzyme XPfytase eller 1.250 enheder 
af Ronozyme-NP fytase til at erstatte 
500 enheder Natuphos fytase -  og disse 
doseringer er defineret som '100 procent 
dosis". Forsoget viste endvidere, at man 
kan forvente samme respons pá ændring 
af dosis, f.eks. vií det give samme effekt a t 
fordoble dosis for disse tre fytaser.

l-faktor/ EFOSi
Der er gennemfert en stor ringanaiyse 
vedr. energibestemmelse i foder pá fire 
laboratoríer, Samtidigt blev additiviteten 
{beregningaf energi i færdigbiandíng ud 
fra rávareanalyser sat i forhold tii analyser 
af energi i færdigblanding) undersogt. Der

var god additivitet for FEsv i færdi gíoder 
pá tværs af laboratorier.

Pá baggrund af mange analyser af rava- 
rernes EFOS- og EFOSi-niveau kan man 
for rávarer og færdigfoder beregne den 
sakaldte i-faktor, som er forholdet mellem 
EFOSi og EFOS (l-faktor -  EFOSi * 100 /  
EFOS). Det er vedtaget at bruge i-faktor 
frem for analyse af EFOSi i Foderstofkon- 
trollen, Der opnás samme analysesikker- 
hed for energiindhoid ved de to  metoder. 
Til kontrol af deklarerede i-faktoreri 
færdigblandinger anbefales det at bruge 
fodermiddeítabelten pé vores hjemme- 
side (vsp.lf.dk/Viden/Foder/Raavarer)

Projektet har fáet tilskud fra EU og 
Fodevareministeriets Landdistriktspro- 
gram under j.nr. 366B-D-09-00B54,

Energi i færdigfoder
i 59 proveraf færdigfoderfra 4 storre 
foderieverandorer har Videncenter for 
Svineproduktion undersogt, om dervar 
overensstemmetse meftem detdekfare- 
rede og analyserede indhold af foderen- 
heder (FE). Det anatyserede indhold af FE 
iá i gennemsnit tæ t pá det dekiarerede.

Proverne fra ATR, Danish Agro og HEDE- 
CAARD agro varierede med báde over- og 
underindhold i forhold tii det dekiarerede 
indhold, hvorimod DLG havde fiest prover

med underindhold af FE i forhoíd til dekla- 
rationen. Der var et statistisk si kkert iavere 
indhold af analyserede FE í praverne fra DLG 
i forhold til dekiareret De storste afvigeiser i 
energi, báde i positiv og negativ retning blev 
fundet i proverne fra Danish Agro. Underso- 
geisen er en stikprave, der ikke nadvendigvis 
er repræsentativ for firmaernes resultater 
over en længere periode.

Projektet har fáet tiiskud fra EU og 
Fod eva re m i n isteriets Lan dd istri ktspro- 
gram under j.nr. 3663-D-10-00460.

Ochratoksin
Hosten 2011 var megetvád. Derer 
indsamletprover hos producenter,som 
hostede vádt korn, og som selv havde kor- 
net opfagret ti) foderbrug. Der biev fundet 
meget iav forekomst af toksinet ochra- 
toksin A, Proverne biev udtaget i marts/ 
april 2012. Vandindholdet var i nogie af 
proverne over 16 %. Det betyder, at korn 
ikke er iagerfast, medmindre der holdes 
godt oje med korntemperaturen og kor- 
net beluftes herefter.

Siagteridata f®r og efter hosten 2011 viser 
ingen stigning i forekomsten af mugnyrer, 
som skyldes foder med hojt tndhold af 
ochratoksin A. Forekomsten af mugnyrer 
ligger pá et stabiit og meget lavt niveau, 
Dette stemmer godt overens med de lave 
fund i korn.

ViDiirJCirfjrcR r-Gíí svir!i:?ííO!^.i!;i !Ou aíjsíí  ̂í;í im k !:



HjEMMEBLANDiNG
Í-RNÆRÍNG

Et nyt managementværktQj.ti! hjem- 
meblsndere er údvíldetafVSP ogde 
lokale svinerádgivninger i Udviklings- . 
samarbejdet.

Hjemmeblandermanagement
Hjemmeblandermanagement er et værk- 
te>j til a t sjkre drift og optimeríng af hjem- 
meblandingsanlæggetVærktojet bestar 
af 2 5 hándbogsblade, som beskríver de 
vigtigste arbejdsprocesser i foderproduk- 
tionen -  fra rávare til færdigfoder. Dertil 
kommer en række tjekiister og arbejdspla- 
ner, som kan tilpasses den enkelte bedrift 
og medvirke til at systematisere arbejdet 
Hjemmeblandermanagement tages bedst 
i brugsammen med en rádgiver, der er 
ekspert pá omrádet

Hjemmeblander-
management

■otoa . — -ÖÖ
Nyt værktvj t il hjemmebhnderen skal sikre 
processen fra  rávare t i l færdigfoder,

kg hvede, mens de i gennemsnit brugte 
1,53 kWh pr. 100 kg byg. Det koster altsé 
ca. 50 %  mere energi atform ale byg frem 
for hvede, Mellernes kapacitet ved fin 
formaling var i gennemsnit 2.600 kg/time 
for hvede og 1.800 kg/time for byg.

Ved de tre formaíinger af byg var hhv.
56 %, 63 %  og 84 %  af de formalede 
partikler under en partikelstorrelse pá 1 
mm, Energiforbruget steg i gennemsnít 
0,2^ kWh pr. 100 kg byg nár andelen af 
partikler under 1 mm i den formalede 
vare blev oget med 10 procentenheder. 
Samtidig faldt kapadteten pá mellerne 
med 400 kg pr. time, hvilket yderligere 
0gede detsamlede energiforbrug, da 
snegíerendei; elevatorer, kornrenser og 
blander titsvarende skal kore i længere tid
i foderladen.

Der er dannet en ekspertgruppe bestá- 
ende af 8 iokale rádgivere og 3 af VSP’s 
ðnsatte. Ekspertgruppen skal stkre, at 
der ydes en kvalificeret og málrettet 
rádgivningtil svineproducenterne samt 
videreudvikling af fagomrádet.

I sannarbejde med firmaer (Big Dutchman, 
SKIOLD ogACO Funki), der ieverer hjemme- 
blandingsanlæg, er der udarbejdet minimð- 
nualertii de mest gængse fodercomputere.
I minimanualen beskrivesde 6-7 funktioner, 
som anvendes hyppigst i dagligdagen.

Frem ti! april 2013 bliver hjemmeblander- 
management testet af ekspeitgruppen i 
samarbejde med 11 svineproducenter fra 
hele landet.

Aíle meller blev testet med lagerfast byg 
og hvede. Byg biev testet báde ved grov, 
mellem og fin formalíng mens hvede kun 
blev testet ved fin formaiíng. Firmaerne 
opstiiiede nye rroller, der var monteret 
med en 22 kW motor.

Alle de testede meller kunne opfylde kra- 
vene til at formale kornet fínt, og der var 
smá forskelle i energiforbrug og kapacitet 
imellem hammermoilerne. Energiforbru- 
get var lavest for SKiOLDs skivemolle ved 
den fine formaling, mens det lá pá niveau 
med hammermoliernes ved grov og mel- 
íem form aiingaf byg.

Ved den fine formaling brugte hammer- 
moiierne i gennemsnit 1,03 kWh pr, 100

Udgiften til det ogede energiforbrug ved 
at formale kornet finere, vurderes ud fra 
dette kun at udgare cirka 10 % af bespa- 
relsen i foderforbruget Den ideelle foder- 
struktur for hjemmeblandere er derfor 
fortsat, at formalingen skal være tiistræk- 
kelig fin tii, at der opnás en god foderud- 
nyttelse, samtidig med, at komet ikke er sá 
fínt formalet, at det giver et uacceptabelt 
hojt niveau af maveforandringer.

Projektet har fáet tilskud fra EU og 
Fodevareministeriets Landdistriktspro- 
gram underj.nr, 32101-U-l 2-00195.

Projektet harfáettilskud fra EU og 
Fedevaremínisteriets Landdistriktspro- 
gram under j.nr. 3663-D-l 1-00509.

Formalingaf korn
! samarbejde med EnergiMidt A/S og Ener- 
giNord A/S har VSP gennemfert en testa f 
seks fodermoiier tii hjemmeblandere. Der 
blev testet hammermeiier fra firmaerne: 
SKIOLD, President, Moderne Kornbehand- 
ling, Ogendahl og Big Dutchman, samt en 
skivemolle fra SKIOLD. Test viste smð forskelle i enc.rgiforbruget imellem nmlleme.
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Fermenteretraps
Formaiet med at fermentere raps var at 
foroge fordojeíígheden af protein og re- 
ducere indhoidet af skadelige stoffer, Den 
fermenterede raps blev fremstíliet af 
Fermentationsexperts A/S.

Fermenteret ra ps gav 7-9 % iavere pro- 
duktionsværdi end fodring med sojaskrá 
(15 %) elier rapskage (11 %) til smágrise 
(9-30 kg). Grise, der fik fermenteret raps, 
havde en ringere foderudnyttelse og 
lavere tilvækst, og der var ingen effekt pá 
sundhed. Der var ikke forskel i produkti- 
onsværdien mellem kontroigruppen og 
gruppen, der fik rapskage i foderet.

For at kunne betale for nedgangen i pro- 
duktivitetved brug af fermenteretraps i 
foderet skal foderbiandingen være 11 kr. 
billigere pr. 100 FEsv.

Der kan være fSere forklaringer pá den 
ringere produktivitet ved at anvende 
fermenteret raps, f.eks.:
* Dererblevetdannetnedbrydnings- 

produkter fra glucosinolater i rapsen, 
cler har haft negativ effekt pá grisenes 
vækst

•  Den af producenten oplyste ford®- 
jeiighed af ráprotein pá 85 % for det 
fermenterede rapsprodukt var sat for 
hojt, hvorfor grisene bliver underforsy- 
net med protein, Normait regnes med 
en fordojelighed i rapskage, der er 76 
%  (9 procentenheder lavere).

Projektet er stotte t af ínnovationsloven 
sammen med AA, KU, Scanola, Den lo- 
kale Andel underj.nr. 3412-07-01960,

Afpravningaf firmablandinger
Der er blevet gennemfort en afprevning 
af kommercielie smágrisebiandinger 
(2011/2012) indkobt i Midt- og 0stjyiiand. 
Folgende firmaer deltog med det opná- 
ede indeks for produktionsværdi angivet i 
parentes:
•  DLG(IOS)
• Danish Agro (100)
•  VestjyllandsAndei (112)
• Hornsyld Kobmandsgárd (104)

Foder fra Vestjyliands Ande!gav iwjest produktivitet.

Bfandingerne, der blev testet, var índstil- 
lede af firmaerne. Der var en fravæn- 
nings- og en smágriseblanding fra hvert 
firma. Aile de testede blandinger var 
optimerede efter de daværende skánean- 
befalinger (2011),

Blandingerne fra Vestjyllands Andel gav 
en signifikant bedre produktionsværdi 
sammeniignet med de andre biandinger. 
Biandingerne fra DLGgaven produktíons- 
værdi, der var signifikant bedre t sammen- 
ligning med blandingerne fra Danish Agro,

Anvender en svineproducent blandin- 
gerne fra Vestjyllands Andel, mé de være 
hhv. 30, 54 og 35 kr, dyrere pr. 100 kg end 
foderet fra DLG, Danish Agro og Hornsyld 
Kobmandsgárd for at opná samme pro- 
duktionsværdi.

Projektet er s tette t af Svineafgiftsfon- 
den samt EU og Fodevareministeriets 
Landdistriktsprogram under j.nr,: 3663- 
D 10-00460.

Formaling og xylanaser
VSP har unders®gt effekten formalings- 
grad af korn og tilsætning af to  xylanaser 
pá smágrises produktivitet. Der blev 
undersogtto formaiingsgrader (hhv. 70 
% og 50 % partikier under 1 mm) og to 
xyianaser (kulhydratspaltende enzymer)

fra Danisco, hhv, BS3 Xylanase og Porzyme 
9302. Smagrisene fik melfoder i vækstpe- 
rioden fra 8-30kg,

Produktionsværdien var signifikant hojere 
for grise, der fik fin tform a let (indeks 100) 
sammenlignet med groft formalet (indeks 
94) foder. Der var en ca. 3 % hojere 
tiivækst og en ca. 3 % bedre foderudnyt- 
teise.

Groft formalet foder resuiterede i færrest 
behandíinger for diarré. Modsat var der 
flere udtagne grise ved den grove forma- 
ling, hvilket kan skyldes, a t der her var fiere 
smá grise, som blev taget ud af stien.

BS3 Xylanase havde en signifíkant positiv 
effekt pá 2-3 %  pa grisenes tilvækst og 
foderudnytteise. Det medforte en hojere 
produktionsværdi end for grise, der fik 
foder uden xylanase tilsa t Omkostningen 
ved at anvende BS3 Xyianase kunne fuidt 
ud betales af den forbedrede produktivi- 
tet, Der var ingen statistisk sikker effekt af 
tiideling af Porzyme 9302, Tilsætning af 
xylanase havde samme effekt pá produk- 
tiviteten uansetfoderets formalingsgrad.

Projektet er sto tte t af Svineafgiftsfon- 
den samt Fodevareministeriets GUDP- 
program underj.nr.: 3405-10-0098.
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FODRÍNG AF SLAGTESVIN

Vðdfoder ag tm foder sanvvenlignes i de samme besælninger.

Tabel 1 - Produktíonsresuítatet fra de to farste besætninger.

pagligtiivækst,g ■ .; 900 ■ ■ 932 919 1005
FEsvpr.dag ■ ' 2A9 2,73 , 2,37. ' \ v  2,74
FEsvpr.kgtilvækst "  ' Í7 T  \ \ i : . ■ 2,93 2,59 v  '2,73
Kedprocent 61,0 ■■ 60,3. 61.6 60,3

Begrænset ad libitum fodring
Vedad libitum taríodring af siagtesvin er 
der specieit ved rerfodringsautomater 
risiko for en sá haj foderoptagelse sidst i 
vækstperioden, at især galtgrise aflejrer 
fedt i stedet for protein. Dette kan for- 
ringe foderudnyitélsen og kedprocenten. 
Vi har uridersagt effekten a fa t begrænse 
foderoptagelsen sidst i vækstperioden i 
to  besætninger, der fodrer med terfoder i 
r^rfodringsautomater.

Begrænsetad libítum fodringogede 
kedprocenten, hvorimod foderudnyt- 
telsen ikke bley forbedre t Ðen becire 
kedprocent blev modsvaret af en lavere 
tilvækst. Effekten pá produktivitet i de to 
besætninger ved at begrænse foderopta- 
gelsen var:
• Kodprocent: steg med 0,4-0,6 procent- 

enheder
• Tilvækst: fa ld tm ed 35 - 7 5  gpr. dag
•  Foderudnyttelse: forringet med maks. 

0,03 FEsv/kg

Det kan ud fra dette forsog ikke anbefales 
at anvende begrænset ad libitum fodring i 
rerfodringsautomater for hverken so- eiler 
galtgrise sidst i slagtesvíneperioden, med- 
míndre man ©nsker atoptim ere pá 
kedprocenten og samtidig har mulighed 
fo ra t have grisene længere tid i stalden, 
for a t opna en optima! siagtevægt.

Vád- eller torfodring
Slagtesvin fodret med restriktiv vádfod- 
ring sammenlignes p t  med slagtesvin 
fodret med torfoder efter ædelyst. Sam- 
menligningen foretages i tre besætninger, 
hvor begge fodersystemer er opsat i sek- 
tionerne. Afprovningerne er nu afsluttet i 
to a f besætningerne.

! begge besætninger har foderudnyttelsen 
og kodprocenten været bedre hos grisene 
fra stierne med vádfoder, men til gengæld 
har tilvæksten været lavere (se tabel 1).

1 begge besætninger blevder produceret 
so- og galtgrise. Konnene blev blandede
1 stierne i besætning 1, mens de var 
konsvist opdelt i besætning 2.! besætning
2 var der starst forskel pa galtgrisenes 
produktivítet imellem de to fodersyste- 
mei; hvílket skyides, at gaítgrísene optog 
meget foder pr. dag i den sidste del af 
vækstperioden ved fodring med t^rfoder 
efter ædelyst Galtgrise kvitterede altsá 
mest for den restriktive fodring,

Nár produktionsokonomien ved vádfoder 
og tarfoder skal sammenlignes, skal ogsá 
investeringsomkostninger og driftsom- 
kostninger medtages. Stipladsen i stalde 
med vádfoder er st^rre og dermed dyrere 
pga. krybben,ogdriftsomkostningen er 
iigeledes hajere til bla. opvarmning af 
stald, vedligeholdelse og ekstra aminosy- 
rer i foderet. Disse meromkostninger skal 
modregnes gevinsten fra produktivitets- 
forbedringen.

Besætning 3 bliver gennemfort med so- 
og hangrise. Her viser de forelobige tat, at 
sogrisenes produktionsresultater er bedst 
pá védfoder, mens hangrisenes resultater 
er bedst pá torfoder.

Projekterne har fáet tiiskud fra EU og 
Fodevareministeriets Landdistriktspro- 
gram underj.nr. 3663-D-09-00354.

Rug
Vi underssger p t  effekten af stigende 
mængder rug i foder til slagtesvin. Ef- 
fekten af rug underseges med og uden 
tiisæ tningaf kulhydratspaltende enzymer.

De forelsbige resultater viser, at 40 % 
rug i slagtesvinefoder forringer foderop- 
tagelsen. Dermed opnas en lavere daglig 
tiivækst, men hajere kodprocent. Foder- 
udnyttelsen er der, ud fra de forelobige tal, 
ikke m arkanteffekt pá ved hoj iblanding 
af rug. Tilsætning af kulhydratspaltende 
enzymer til en rugbaseret bianding for- 
bedrer tilsyneladende heller ikke foder- 
væ rdienaf rug.

Projektet er sto tte t af Grant Udviklings- 
og Demonstrationsprogram (GLJDP) 
underj.nr. 3405-10-0098.
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Benzoesyre
Det er tidiigere vist, at benzoesyre kan for- 
bedre produktiviteten hos slagtesvin, nár 
det iblandes med 1 %  i foderet. Udgiften 
til produktet er ímidiertid sá Hqj, at den 
forbedrede produktivitet ikke har kunnet 
betale benzoesyren.

Der er derfor blevet gennemfært yderli- 
gere en undersegelse, hvor slagtesvine- 
foder bíev tilsat forskellige ibianding er af 
benzoesyre (meddelelse nr. 947). Der blev 
tilsat henholdsvis 0,5 %, 1 % ogen fase- 
fodring med 1 % op til 70 kg og derefter
0,5 %  frem til siagtníng.

Afprovningen viste, at tiisætning af 0,5 
% benzoesyre gav iige sá stor produkti- 
vitetsforbedring som tilsæ tningaf 1 % 
benzoesyre. Gruppen derfik  fasefoder 
havde figeledes samme produktivitet (se 
tabel 2).

Tabel 2 - Benzoesyres effekt pá produktiviteten,

Som det fremgar af tabellen, gav ben- 
zoesyre báde en forbedrettilvæ kst ogen 
forbedretfoderudnyttelse, men reduce- 
rede samtidig kodprocenten.

Nár prisen for benzoesyre bfev indregnet 
i produktionsekonomien, gav tilsætnin- 
gen af benzoesyre kun overskud ved 
tilsætning af 0,5 % benzoesyre og en del 
af overskuddet kom fra den forbedrede 
tiivækst Det er derfor vigtigt at man som 
svineproducent kan udnytte den ekstra 
tilvækst til en sterre produktion i staidene, 
enten i form af hejere slagtevægt, eller i 
form af fiere producerede grise pr. ár.

Afprevningen víste endvidere, at den 
storste effekt pá produktiviteten var i den 
forste hatvdef af grisenes vækstperiode. 
Da grisene samtidig optager den mindste 
mængde foder i denne periode vil der 
være bedst ©konomi i kun attiísæ tte 0,5

% benzoesyre i forbindefse med fasefod- 
ring i vækstperioden frem til ca. 70 kg.

f en anden afprsvning b!ev benzoesyrens 
effekt pá fugt- ogammoniakemission under- 
sagt, Denne afpravning er omtalt pa side 27.

Projektet har fáet tilskud fra EU og 
Fadevareministeriets Landdistriktspro- 
gram underj.nr. 3663-D-09-00365.

CLA
CLA (konjugeret linolsyre) findes naturligt 
i mælkeprodukter og kod, og har i flere 
forsQg med grise vist positiv effekt pá 
tiivækst, foderudnytteise og kadprocent. 
Effekten af stigende dosis af CLA (Luta- 
iinTM med 60 % CLA) har vi testet i foder 
til slagtesvin.
Slagtesvinene fik titdelt CLA fra en gen- 
nemsnitlig vægt pá 62 kg. Der biev testet 
fem doser af CLA fra 0 tíl 0,5 %  CLA. 
Derudover blev 0,5 %  CLA ogsá testetfra 
en gennemsnitligvægtpá 83 kg.

Sfagtesvin, der fik tilsat CLA i foderet fra 
cirka 62 kg og indtil slagtning ved cirlo 111 
kg, opnáede en forogelse af kedprocenten 
og effekten steg ved stigende dosis (fra 0 til
0,5 %), Der var ligeledes en positiv effekt pá 
kodprocenten, uanset om grisene fik tiidelt
0,5 %  CLA fra en gennemsnitlig vægt pá 
62 eiler 83 kg. Foderudnytteisen var den 
samme uansetdosisogvarighed fortilsæt- 
ningen. Den bedre kodprocent ved CLA i 
foder blev modsvaret af en ríngere tilvælcst. 
Der var dermed ikke en akonomisk gevinst 
ved tilsætning af CLA i foder uanset dosis 
ogvarighed fortiisætningen.

Konklusionen pá afprovningen er; at det 
med den nuværende afregníng for kod- 
procent ikke kan betaie sig at tilsætte CLA 
til siagtesvínefoder.

Projektet har fáet tilskud fra EU og 
Fodevareministeriets Landdistriktspro- 
gram underj.nr. 3663-D-09-00354

f-'orehbige resultater viser, a t 40% rug ifocler tilslogtesvin giver ringere foderapíogetse og til- 
vækst (Fotograf: Morten Haastrup, Vídenscenter fo r  Landbrug)

V I0 l; M a:N  iT '* f 0 !A ÍVIM'tPRODl.sKTfOK Ái'fSííf'!'(: 1 1 ■; f!'-! C; / ! ! ; /



RÍNG AF S0ER
ERi'vÆ.mNG

Ekstra foder | sen drægtighed
Fostrenevober.mesti öe sidsteugerfor, .  
faring, ogderfpr s.tiger s^ernes energibehpv 
ogsa sidst i drægtighedsperioden. VSP har, 
gennemforten afpr0vningi to besætningei; 
hvor soerne blev tildelt 2,5; 3,5 elier 4,5 
FEso pr. dag i de sidste fire uger f®r faring. 
Aiie grise blev vejet ved fedsei og deres 
overlevelse tii dag syv blev regístreret

Hvis soerne kun fik 2.5 FEso pr. dag de 
sidstefire uger f^r.faring, sá vejede kuldet 
ststistísk sikkert mindre ved fodsel, end 
hvis soerne fik 3,5 eííer 4,5 FEso pr. dag.

Ud fra denne undersogeíse anbefales 
det ajt tildéle seerne 3,5 FEso pr. dag i de 
sidste fire uger f®r faring for at optimere 
kuldets fodselsvægt., Da 4,5 FEso ikke 
ogede overlevelsen efter syv dage eller 
f®dselsvægten statistisk sikkert anbefales 
det ikke at anvende dette niveau, da det 
medferer et 0get foderforbrug.

Ideeit foder tíl seer faring
! de kommende ár arbejder VSP med 
fasefodringaf diegivende s@er.

Formálet med dette projekt er a t reduce- 
re d^deiigheden biandt de nyfedte grise 
ved at anvende et nyt foderkoncept tii 
soerne i sen drægtighed ogden ferste uge 
efter faring. Foderkonceptetforventes 
baseret pa forskellige fiber- og fedtkiider i 
sofoderet, og málet e ra t forbedre produk- 
tionen af ramæik.

Desuden ska! projektet skabe mere viden 
omkring proteinforsyning samtfoder- 
styrke lige omkring faring. Dette projekt 
afsiuttes i 2015.

VSP har fulgt otte besætningers foder- 
forbrug. Besætningerne var udvalgt,
■efter a t deres forbrug lá forhoidsvist ho jt 
indledningsvis blev foderforbruget i hvert 
staldafsnit opgjort præcist og produktivi- 
■teten blev registreret.

Derefter er der gennemfart en række 
faglige tiltag for at reducere foderforbru- 
get Efter en periode, hvor tiitagene biev 
implementerede, blev foderforbruget igen 
registreret

Tabel 1 viser udviklingen i produktivi- 
teten, samt hvor meget foderforbruget 
blev reduceret i de seks besætninger, 
hvor unders^gelsen er afsluttet Da de 
fleste besætninger generelt fik trim m et 
rutinerne, steg produktiviteten samtidig 
med, at foderforbruget blev reduceret i de 
fleste besætninger.

Folgende anbefaiinger blev biandt andet 
brugt i de deltagende besætninger:
* Huidvurdering ved lebning, efter ca.

60 dages drægtighed samt tre uger fer 
faring.

•  Brug af forskeilige foderkurver til gylte 
og hhv, tynde, normale og fede soer.

•  Aitid 3-4 daglige udfodringer i farestalden.
* Brug af foderkurver i farestalden, sá det 

sikres, at energibehovet til mælkeydei- 
se dækkes.

* Foderjustering ca. lA  time efter ud- 
fodring, for at sikre at der tíideles den 
rigtige mængde foder.

•  Lade seerne passe sá mange af egne 
grise som muiigt og dermed reducere 
antaiiet af ammesoer

*  Temperaturen i farestalden bor ilcke 
kommer over 18-20 °C

♦ Mavesár kontrolleres jævnligt ved USK. 
Niveauet holdes lavt ved, at foderet er 
meilemgroftformaiet, eller at pelieteret 
foderertilsat 10-15 %  korn udenom, 
eller der alternativ anvendes ekspandat

•  Fokus pá effektiv brunst- og drægtig- 
hedskontro! for at reducere antallet af 
spiidfoderdage

* En bevidst strategi for brunststyring af 
polte som sikrer, at poltene lobes i 2. 
brunst.

I alie besætninger blev soernes vægt regi- 
streret ved faring og ved fravænning. Det 
víste síg í fiere besætninger, at en effektiv 
huidstyringogefterf^lgende fokus pá fo- 
derjustering i diegivningsperioden kunne 
mindske soernes huldtab i diegívningspe- 
rioden. De opnáede ændringer for en af 
de deltagende besætninger ses i figur 1.

Dansk kontra hollandsk foder
VSP skal unders^ge, om soernes produk- 
tíon,foderforbrug og holdbarhed pávirkes, 
nár soerne fodres efter hhv. hollandske

Figur 1 - Soernes vægttab (i kg) fra indsættelse i farestalden til fravænning (korrigeret for kuldets 
fodselsvægt).

Projektet sker i samarbejde med DLC 
og Aarhus Universitet under erhvervs- 
stetteordningen Grent Udviklings og 
Demonstrations Program under j.nr. 
3405-11-00342

Foderforbrug i sohold
Prisen pá foder er steget markant i de 
senere án sá foder nu udgor 65 %  af om- 
kostningerne ved at producere smágrise.

'JírjlM'JC.n-J ! irlí i-O fí SVfNír'F-'HOI^OK'f'iO'N Í>.íí5li!-S:l:'i'S \ H C ,



SIDE 23FOÐRiNG AF Si
ERNÆRíNG

eifer danske anbefalinger. D®deligheden 
blandtsoerne i Hoíland ligger pá et lavere 
niveauend i Danmark, hv ilke tgorde tin te- 
ressant at se nærmere pa de hollandske 
anbefalinger.

De hoiiandske anbefalinger bygger pa 
en anden sammensætning af mineraler 
t foderet samt et íiojere indhold af fíbre 
i báde drægtigheds- ogdiegivningsfo- 
deret. Derudover indgar máiing af soens 
rygspæk som et centralt styringsværktðj 
for seernes foderkurver i de holiandske 
anbefalinger.

Projektet gennemf^res over en periode 
pá 18 máneder i to danske svinebesæb 
ninger, og projektet afsluttes i 2014

Proteinbehov ti) soer
Flere internationale fors®g viser, at soens 
mælkeydelse er begrænsende for patte- 
grisenes tiivækst efter ferste diegivnings- 
uge. I Danmark har kuidst©rreisen været 
stigende. Derfor er der ogsá et krav om 
0get mælkeydelse. I den forbindelse er 
der behov for at fá afklaret, om de danske 
normer for protein og aminosyrer til saer 
dækker behovet til báde fosterproduktíon 
og den efterfolgende mælkeydelse. 
Normerne for protein og lysin tii diegi- 
vende seer er ikke revideret de seneste 10 
ár, og revisionen tog ikke hejde for soens 
foderoptagelse og so^ps vægtændringer 
gennem diegivningsperioden.

Formálet med atgennemfsre nye norm- 
forsog er sáledes at sikre h0j mælkeydeise 
og ernæringsmæssig balance hos soen, og 
dermed 0ge soens holdbarhed, sá den kan 
passe sine egne grise frem til fravænníng.

I projektet indgárto deiprojekter:
1. Bestemmelse af protein- ogaminosyre- 

normer til diegivende seer
2. Bestemmelse af norm for protein til 

drægtige soer de sidste 2-4 uger for 
faring, og om denne pávirker soens ef- 
terfolgende malkeevne, pattegrisenes 
fodselsvægt og efterfolgende overie- 
velse.

Projektetforventes afsluttet i 2015.

Ketose er ikke et problem
Stofskiftesygdommen ketose er primært 
kendtfra kvægproduktionen.Da symp- 
tomerne hos nogie S0er minder om keer 
med ketose, er sygdommen nu ogsá 
bievet unders0gt nærmere hos s©er,

Der er to ting, som kan udi©se ketose: 
Negativ energibalance (primær ketose) 
eiier anden sygdom, som fjerner lysten til 
foder (sekundær ketose).

I etforsegved Detjordbrugsvidenska- 
beiige Fakultet/Aarhus Universitet blev 
det forscgt at fremprovokere ketose hos 
S0er ved at anvende et meget hajt niveau 
af fedt i foderblandíngen til farende og 
diegivende s^er.

Seiv anvendelse af 4,5 %  fedt i diegiv- 
ningsfoderet udlaste ikke ketose. Forat 
0ge belastningen af soerne biev én af 
forsegsgrupperne fodret med oktansyre, 
dereren mellemkædetfedtsyre, I denne 
gruppe dannedesoerne lídtflere keton- 
stoffer end sserne i de 0vrige grupper, 
men det kunne ikke karakteriseres som 
ketose, dð soernes blodsukker rkke var 
pávirket

Sekundær ketose ses hos soer
Under det foregaende forseg btev en 
af seerne syg og ád ikke. Som hos aiie 
fastende dyr steg ketonstofniveauet i 
blodet pá denne so. Men soen var ikke sá 
belastet, at blodsukkeret biev pávirket, 
og soen kunne derfor heiler ikke karakte- 
riseres som ramt af ketose, Soen havde 
med stor sandsyniighed en infektion, 
idet behandling med antíbiotika fik dens

Et hyppigt indsatsonirðde. i projekie.l "Foder- 

forbrug i Sohold" vor tilposningen a fru tiner 

omkring justeringen afsoens foderstyrke i 

diegívníngspetioden.

kropstemperatur tii at blive normal índen- 
for ca. 10 timer. Da soen begyndte at æde 
ígen, biev blodets indhold af ketonstoffer 
normait i lobet af to  timer.

Pá baggrund af denne nye viden vurderer 
VSR at ketose ikke kan opfattes som en 
produktionssygdom hos soer.

Projekterne har modtaget stette fra 
EU og Födevareministeriets Landdi- 
striktsprogram, under j.nr. 3663-U-011- 
00183.

Tabef 1 - Effekt af soens foderstyrke de sidste 4 uger af drægtigheden pá pattegrisenes fedselsvægt 
ogoverleveíse de farste 7 dagn efter faring.

Génnemsnitiigt kuidnurrimer . 
Ántal fodte kuld 
Totalfsdte grise pr. kuid, stk. 

;;:.Levehdefo3te gr i se p r. ku I d, s t k 
Vasgt pr.íevendefadt gris; kg 
Dbdfódte grise pr. kuidj stk 
Vægt pr. dedfedt gris, kg ..
Antal dode'grise dag 7,stk 

a,b;p<0,005

3,80 A0Ö..
379 374

17,80 18,00
16,20 16,30

1,343 l,36b
1.60 1,70
1,03 1,05
1.60 1,60

A10 
385 

18,00 
16,40 
l,37b 

: 1,60 
1,02 

1.60
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Anmeldeordninger
, í foraret 2011 blevder indfárt en . 
anmeldeordning, so.m gjorde det muligt 
a t tiipasse mindre ændringer' af bygning 
og dyrehold ude'n at slculle 'gennem en 
fuid miljogodkendelse. Ordníngenbruges 
flittig t i situationer med uændret eliér 
reduceret dyrehold, og der erhurtig  og 
smidigsagsbehandling, nar de opstilíede 
regler og kríterier er overholdt. .

For visse forhold opieves mere restriktive 
'krav, end hvad der eventueltstiDes viikár 
om ved en fuld miljiagodkendelse, Det skyí- 
des, a td e t i en anmeldélse ikke er muligt at 
tilpasse sigmed indíviduelle krav. Alternati- 
vet er altid ehfuld miljagodkendelse.

Der krævesfortsatfuld miljogodken- 
delseved udvidelse af etdyrehold 
sam tved nyetableringelier ved gen- 
nemgribende renovering af en stald.

Far m ilj0godkendeiser givt?,t efier 2007 bíiver det if&íge ’fu ide staide 2" muiigt a t aumelde udvi- 
delse pa ap t il 8-10 % af sit smagrise- og slagtesvinehold

I 2011 blev indsendt 1.185 anmeídelser 
forhenholdsvis:
* 2013 krav ttl sohold
* justeret sammensætning af dyætype
* gyílebeholder/ensilageplads
* fulde slagtesvinestalde med muiighed 

for at producere flere svin i en uændret 
stald

Nye anmeldespor pá vej
I efteraret 2012 udvidesantalletsf anmei- 
despor med:
* skift fra konventionei til ©kologisk 

svinehold
* afgræsning af naturarealer
* test af miljeteknoiogi
* etablering af foderlagre
* justering af "fulde stalde"

* Fra konventionel til okologi
Det er muligt at omlægge fra konven- 
tionei tíl akologisk svinehold. Halveres 
antaliet af dyreenheder i forhold 
til oprindelig tiliadetse, er det ikke 
nodvendigt at overholde en række 
skrappe afstandskrav til visse natur- 
typer. Det forventes, at traditíoneiie 
slagtesvinestalde kan tilpasses regierne 
svarende til en verandastald, som 
overholder ©kologireglerne. Er der pá 
bedriften areaier i fosforkiasse 1-3, er 
der en række begrænsninger i, hvordan 
husdyrgadningen má udbringes.

• Afgræsningaf naturarealer
Der bliver to anmeldespor. Den ene 
ordning omhandler etabiering af 
dyrehold, der er opstaidet inde en del 
af áret Her má der fra 1. oktober tíl 30.

apríl maksimalt være en godnings pro- 
duktion svarende til 15 dyreenheder. 
Den anden ordning er rettet mod dyre- 
hold, der gár ude hele áret. Her tillades 
etabieringaf dyrehoid svarendetil 250 
dyreenheder.

• Testaf miljoteknologi
Der kan anmeldes opsætning af 
milj0teknoiogif som onskes testet i 
eksisterende husdyrbrug. Det biiver 
nu nemmere at teste ny miijatekno- 
logi i fuidskaia, uden forst at skal have 
opnáet en míijagodkendelse.

* Etableringaf foderlagre
Det bliver ydermere mulígt a t anmelde 
etabiering af foderlagre, hvor det i dag 
kun er mufigt at anmelde opsætning af 
kornsiloer.

Tabel 1 - i 2011 modtog kommunerne 1.185 anmeldelser om tilpasninger. 94 % af sagerne blev i den kommunale sagsbehandiingafgjort inden for 2 mdr. 
fristen, hvilket er at opfatte som en succes.

1.185 " 104' 1 5 0  21A ' 452 • . 208 1.001 ' . 936
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0n sker man at udvide i ei omrðde med stigende husdyrtryk, ma tab afkvæ lstof ikke være sterre. 
end hos en landmand, som alene hor planteproduktion og samtidig kun bruger hondelsgedning

• Justeringaf "fulde stalde”
Nuværende ordning for fuide stalde 
om fatter alene tilladelser givet fer
1. januar 2007. Der kan anmeldes 
en udvidelse svarende ti! ca. 10 %  af 
produktionen. Det forudsættes at man 
kan overholde de beskrevne regler. 
Ordningen udlaber egentíig B1/12
2012, men forventes forlænget tii 
udgangen af 20L4 Samtidiger deren 
sterre fleksibiiitet i hándtering af krav 
til arealer i fosforklasse 2 og 3. Denne 
ordning om fatter kun siagtesvin sterre 
end 25 kg.

• "Fuldestalde T
Samtidig kommer en ny og mere 
generei ordning "fulde staíde 2" for 
tiliadelsergivet efter l.januar 2007.

Siden grundlaget for beregning af én 
dyreenhed senest blevjusteret i 2009, 
er udsktííeisen af kvælstof faidet 8-10 
% i bade smágrise- og slagtesvine- 
holdet, Det er muligt at udvide báde 
smágrise- og slagtesvinehold, hvis 
udskillelsen af kvælstof og fosfor íkke 
overstiger den oprindeiige godken-

delse. Der er dog samtidig krav om, at 
der maksimalt kanjusteres svarende 
tii faidet i kvælstof fra normtallene fra 
2008/09 til ans0gningsáret

Ved anvendelse af de nyeste normtal 
fra 2012/13 som ansogningsgrundiag 
er det muiigt a t udvide produktionen 
med op tii 8-10 %, hvis den oprínde- 
iige miljsgodkendeise er fra perioden 
2007-2009.

Der kan accepteres oget udskiiielse af 
fosfor, nár BAT kravet for fosfor er over- 
hoídt inklusiv overholdelse af en række 
begrænsningerpá udbringntngaf 
husdyrgedning pá arealer i fosforklasse 
1-3. Ordningen udlöber med udgangen 
af 2017.

Natur- og Miljoklagenævn
Klagesager indsendti 2011 havde igen- 
nemsnit en sagsbehandlingstid pa 70 
dage. l.januar 2011 ændrede klagenæv- 
net praksis, hvor indkommende sager blev 
kategoriseret til, om der var grundlag for 
en hurtigtafgorelse ellerom sagen var 
kompleks og dermed kræverede mere

udredningfor end atsagen kunne afgores. 
Máiet er at en klagesag afsluttes inden 
for 12 máneder. Fra Laugust 2012 skal 
kiagenævnet som udgangspunkt alene 
fokusere pá det paklagede. Det forenkler 
sagsbehandiingen yderligere.

l.januar 2011 varder i næ vnetophobet 
818 husdyrsager indsendt fer 2011. En 
"task force" gruppe er godt pá vej med at 
afgore sagspuklen 1. januar 2012 havde 
kiagenævnetafgjort AIA af de 816sager, 
ogde resterende sager forventes afgjort 
senest31.marts2013.

Husdyrtryk
Natur- og Miljokiagenævnet fastsiog i
2011, at hvis en landmand vil have flere 
dyr og bor i et opland med et stigende an- 
tal husdyr i forhold tit referenceáret 2007, 
sá má hans tab af kvælstof ikke være 
storre end hos en landmand, som alene 
har planteproduktion og samtidig kun 
bruger handelsgodning. Det er bedriftens 
samtlige arealer som skal ned pá plante- 
avlsniveau og ikke kun de ekstra areaier til 
udvidelsen. Det vil typisk kræve 14-15 % 
ekstra efterafgrode at neutralisere husdyr- 
gedningens andel af mitjopávirkningen.

Pá det grundiag er 5 3 % af husdyrholdet i 
2012 om fa tte ta f detskærpede krav. Det 
skrappe kravfármange landmænd i be- 
r^rte landsdele tii aivorligt at overveje, om 
det nu ogsa er klogt at udvide elier ændre 
deres produktion, Konsekvensen bliver 
faldende produktion samt tab af báde 
arbejdspladserogeksportværdi. Oveni er 
míljoeffekten minimal.

Forat fastholde samme svineproduktion i 
Danmark, ska! der árlígt soges om udvidel- 
se svarende tii 4-5 %  af produktionen for 
at opfange den andei som ophorer med 
at have husdyr. Faider antallet af ansogte 
udvideiser med fx IV 2 %  af produktionen, 
svarer det til et fald i produktionen med
400.000 slagtesvin alene det forste ár.
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IVI i I j 0 te ícrt o I og itil staldanlæg
Aktiviteterne indenformiljoteknologi tii 
staldanlæg vedrarer báde udvikiing af nye 
teknologier, og aípravninger af salgsklare 
produkter. Aktiviteterne foregár bade i 
produktionsbesætninger i samarbejde 
med firmaer ogsvineproducenter,;og 
pá forsogsstatiöh Grenhaj, hvor der er 
opbygget gode forsogsfaci.liteter til mere 
forsknings-.og udviklingsorienterede 
aktiviteter.

I de t felgende præsenteres farst: afpráv- 
ninger áf færdigudviklede téknologier, og 
derefter forsknings- og udviklingsprojekter, 
som endnu ikke er salgsmodne produkter.

SKOV A/S biologisk luftrenser
En afprevning af SKOV A/S' Farm AirClean 
BiO Flex 3-trins luftrenser viste, at íuft- 
renseren over áret reducerede ammonía- 
kemisstonen med 94 %. Lugtkoncentra- 
tionen blev reduceret med i alt 80 %  om 
sommeren og med 84 %  om vinteren, nár 
Iug1:pr0verne blev analyseret pá et tysk 
laboratorium.

De samíede dríftsomkostninger, inklu- 
siv forbrugsomkostninger og filterskift, 
udgjorde 35 kr. pr, produceretgris, Heraf 
udgjorde forbrugsomkostningerne 7,40 kr. 
pr. produceretgris. Der blevgennemsnitlig 
anvendt 17 min. hver uge til tilsyn med 
driften af luftrenseren.

VERA-protokoller
Miljamyndighederne i Danmark, Hol- 
land ogTyskiahd har i samarbejdé fáét 
udarbejdet VERA-mál6protokolíer;til. . 
brugvedtestafm iljo teknoJpgiertil . 
landbruget. Protokojierne ánviser báde. 
hvor mange málinger der skal foreta- 
ges, ogm ed hviíke metpder. Herméd 
stkres at afpréýninger udfert efter 
protokollerne kan bruges til godken- 
delse a.f mi.ljotekhologi.er i de tre lande.. . 
I Videnceriterf.orSvinepróduktipns test ' 
af miljoteknologi apvendes VERA-pro-. . 
tokoiierne.tirtestaf.hhv. staldsystemer 
eller luftrensningsanlæg.

Tiisvarende resultatervar opnáetved 
■afprovning af 3-trins luftrenseren i Tysk- 
land. Med gennemforelsen af to test kan 
SKOV A/S fá udstedt et certifikat pá, at 
de gennemferte tes ta f deres bíologiske 
luftrenser íever op til VERA-máleproto- 
kolen, SKOV's anlæg er dermed det ferste 
tii at opná denne certificering efterde nye 
testforskrifter.

Munters kemisk luftrenser
En kemísk iuftrenser fra Munters er under 
afprevning, med detform ál at blive 
optaget pa Teknoiogílisten. Luftrenseren 
skai ifeige VERA-protokollen testes pá to  
iokaliteter med siagtesvin, Resultatet af 
den forste test var en ammontakreduk- 
tion pá 90 %, og luftrenseæn er i somme- 
ren 2012 blevet optaget m idiertidigt pá 
Teknologilisten.

De forelöbige resultater pá 2. lokalitet vi- 
ser en reduktion af ammoniakemissionen 
pá tilsvarende 90 %. Denne test forventes 
afsiuttet i siutntngen af 2012, hvorefter 
Munters vil soge om en permanent opta- 
gelse pá Teknologlisten.

Dorset biologisk luftrenser
Tidligere har VSP mélt en lugtreduktion 
pá op til 40 %  ved test af en biologisk luft- 
renserfra holiandske Dorset. Luftrenseren 
forhandles i Danmark af Rotor A/S.

Nye málinger, hvor preverne biev analy- 
seret af et tysk laboratorium viste dog, at 
iugtreduktionen var 73 %, Derarbejdes 
nu pa, at iuftrenseren optages pá Tekno- 
logilisten med den nye, hajere effekt mod 
lugt.

Forsaringanlæg fra  j.H, Staldservice A/S

j.H. Staldservice A/S
Forsuríng af gylle én gangdagiigt, i et 
forsuringsanlæg fra jergen Hyldgaard 
Staldservice, reducerede ammoniakemis- 
sionen fra en slagtesvinestaid med 71 % 
over áret. Lugtemissionen fra stalden blev 
reduceret med 32% , mens emissionen af 
svovlbrinte blev reduceret med 70 %, 

Forbruget af svovisyre udgjorde gennem- 
snitlig 7,1 kg pr, produceret slagtesvin, I 
afpravningsperioden var der generelt kun 
fá driftsstop pá forsuringsaniægget. Med 
henbitk pá at opná et VERA- certifikat pá 
aniæggets miljoeffekt, gennemfores i skri- 
vende stund en test af anlægget i endnu 
en besætning.

EPI
Fældning af stov vha. elektronisk parti- 
kelioniseringsudstyr (EPI) b levteste ti en 
smágrisestald for at undersege effekten 
pá luftkvalitet og produktionsresultater. 
Brugen af EPI resulterede i en halvering 
af koncentrationen af inhalérbart st®v i 
staidene. Den reducerede st^vkoncen- 
tration gav ikke en malbar forbedring af 
produktionsresultaterne. Der biev heller 
ikke fundet en statistisk sikker effekt pá 
emissionen af NH3 fra stalden.

Der er samtidig iværksat en undersogelse 
af effekten af elektrostatislc partikelionise- 
ring pá iuftkvaliteten i smá sektioner med 
slagtesvin pá Forsogsstation Gronhej.

Teknologilisten
: Milj0StyrelsensTeknologiliste arigiver 
de miljateknoiogier som kan anvendes 
tii at reducere udiedningen af am- 

. moniak cg lugtfra iandbruget. For 
: svinestaide kan fodring med lavere 

proteinniveau, forsuring af gylle, kaling 
af gylle ogiuftrensning med syre effekt 
pá ammoniak, mens st^rre andel fast 
gulv og bioiogisk iuftrensning har effekt 
pá báde ammoniak og lugtTeknologi- 
listen er under revision, idet dokumen- 

: tationen for miljOteknolpgiernes effekt

] ::!• =-0 !í ;j ~ Ú O U K ;'lG 'J  R(:'í‘N -N [j -
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Hyppíg gylleudslusníng
Lugtemissionen fra en slagtesvinesektion 
maltdagen efter gyíleudslusning bíev hal- 
veret, nsr gyílen blev sluset ud hver uge i 
forhold til en sektion med udslusningefter 
behov, dvs. 6 uger mellem hver udslusning.

isommeren 2011 blevdergennem fart 
yderlígere afprevning af ugentlig gylleud- 
slusningfra slagtesvinestalde, ídet 0get 
frekvens af udslusning ville være en billig 
og driftsikker teknik til reduktion af lugte- 
missionen. Afprovningerne blev gennem- 
fe rt bade i en produktionsbesætning med 
4 50 stipladser pr, sektion, og i klimakamre 
pá Fors0gsstation Gronhoj.

Ved afpravningerne i 2011 blev der mod 
forventning ikke observeret en statistisk 
sikker forskel pá lugtemissionen fra 
sektioner med ugentlig gylieudslusning og 
udslusning hver 6. uge nár der blev brugt 
et tysk laboratorium til lugtanaiyserne.

Udviklingsprojekter
Med henbiík pá at sikre den fortsatte 
udvikling af effektive og driftsikre miljetek- 
noiogier foretages en række forsknings- og 
udviklingsprojekter i mindre skala, med 
henblik pá at undersoge om teknoiogí- 
erne senere kan opskaleres til fuld skaia i 
produktionsbesætninger.

Leca® til luftrensning
i et samarbejdsprojekt med Saint-Gobain 
Weber er der udviklet et luftrensnings- 
modul med Leca® som fíltermateriale. 
Luftrensningsmoduiet reducerede ammo- 
niakkoncentrationen i luften fra stalden 
med 96 %, iugtkoncentrationen med 78 
% ogsvovlbrintekoncentrationen med 26 
%. Indsættelsen af e t stovrensningsfilter 
f®r Leca® letklinkerne gjorde det muligt 
at forlænge filtermoduiets levetid, idet 
tilstopning af luftrenseren med stsv blev 
begrænset. Projektet var stette t af Mini- 
steriet for Fedevarer, Landbrug og Fiskeri 
under Innovationsioven.

Luftrensning med base
Tidligere undersogelser har vist atsvovl- 
holdige lugtstoffer kan reduceres ved brug 
af en basísk væske i en luftrenser.

L uftœnsn ingsm o c! u! er med Leca® som filter- 
materiale.

\ samarbejde med Munters er VSP derfor 
i gang med at unders^ge, om der ved 
brug af base og syre i kombínation, kan 
udvikies en kemisk luftrenser som kan re- 
ducere béde ammoniak og lugt. Samtidig 
undersages forbruget af syre og base i et 
kombineretanlæg. Forsogene udferes i 
2012 pé Forsegsstation Grsnhej.

Separation af forsuret gylíe
Firmaet Infarm A/S producerer gyllefor- 
suringsanlægget NH4+ der er godkendt 
til 70 %  ammoniakreduktion. For ogsa 
at kunne opná lugtreduktion, arbejder 
firmaet pá a t indarbejde separation af 
gylíen, som led i den daglige behandling 
med svovlsyre.
Pá Forsogsstation Grenhöj gennemferes i
2012 málinger med henblik pa a t under- 
s^ge om den kombinerede behandling 
med separation og forsuríng reducerer 
emissionen af lugt og drivhusgasser

Anden behandiing af gylle
Pá forsegsstation Grenhoj er der í som- 
meren 2012 gennemfort en række forsog 
med behandlingafgyiien í stalden mhp. 
at opnár miljeeffekter i form af reduceret 
udledning af ammoniak og lugt.

Produkterne der testes er gylletilsætnings- 
midlerne Active-NS og Viscolight samt 
”gy!iestave” fra Re2vit.

OL í fugtreduktion
Sammen med Aarhus UniversitetogSKOV 
A/S udforer VSP et tre-árigt GUDP-projekt 
med titien "Oifaktometri og kemiske ana- 
iysertil videreudvikiing af miij^teknoiogi’’ 
forkortet "OL t lugtreduktion".

SIDE 27

Formálet med projektet er at udvikle 
en modei, der pá baggrund af kemiske 
analyser kan beskrive og dokumentere 
milj0tekno!ogiers effekt pá lugtfra svine- 
produktion.

PTR-MSsom máler ved afprevnmg

For en virksomhed som SKOV A/S, der 
producerer luftrensere, vil mindre forbed- 
ringer af deres miljeteknoiogier kunne do- 
kumenteres uden, at der skal iværksættes 
store og dyre máleprogrammer. For VSP 
vi! udviklingen af en sádan model kunne 
reducere udgifterne ved testa f miljatek- 
nologier, báde i form af tid og udgifter til 
lugtiaboratorier.

V lD ílN CEfJrCR  fOR SVim iPHODUKTiÚN ARSBKRf: l'NK'JG ,'i; i



Punktudsugning Granhoj
Pá Forsogsstation Granhej er'de.r gennem- 
fort et udvikiingsprojekt, hvpr.málet var 
atudvikle en effektiv punktudsugning i 
slagtesvinestalde med fuld.drænede guive. 
Med punktudsugníng kan hovedparten 
af den forurenecle staidluftsamles i en 
lille luftmængde med henblikpa efterfol- 
gende luftrensning. ;

Pa grund af ventilationsluftens bevæ- 
gelse i staldene er koncentrationerne 
af ammoniak, svovlbrinte og íugt st®rst 
i godningskanalen under eller tæ t 'pé 
dyrenes lejeareal, ogde t er netop her, 
udsugningspunktet ved punktudsugning 
skal placeres.

Punktudsugning
Máiingerne pá Gronhej dokumentere-: 
de, at mindst 70 %  af ammoniakemis- 
sionen, 50 %  af lugtemissionen og 90 
% af svovlbrinteemissionen fra stalden 
.bievsamlet i en luftmængde.svarende ' 
tii 10 %  af.ventiiationskapaciteten.
Den resterende del a f staldens ventíia- 
tionsluft blev ledt ud pá traditione.l vis 
via udsugningsenheder placeret i.lo fte t

Fuldskala
Pa nuværendetidspunkt harVSP 
etabieret punktudsugning i syv forskel- 
lige besætninger: tre slagtesvinestalde, 
to drægtighedsstalde og í to farestalde. 
Formalet med fuidskalaafprevningerne er 
at undersoge, hvoriedes punktudsugning 
kan etabieres i de forskellige staldtyper, og 
om der kan opnás samme samlingsgrad 
af staldens ammoniak- og iugtemissioner, 
som opnáet i kiimakamrene pá Gronhej.

Resultater fra den ene slagtesvinestaid 
viste, at det var muiigt at samle 80 %  af 
ammoniakemissionen og 50 % af lugte- 
missionen i staldluften, som ledes ud via 
punktudsugningen.Ventiiationsydeisen 
pá punktudsugningsanlægget var i denne 
afprovning indstiliet tilca. 20 mVtime pr. 
gris.

Pá nuværende tidspunkt afproves ef- 
fekten af at lede 10 mVtime pr. gris ud via

punktudsugningsanlægget i afprovnings- 
besætningerne for at kunne eftervise 
resultaterne fra Forsogsstation Gronhoj.

Punktudsugningsaniægget i slagtesvine- 
staldene er etabieret i en stald med 25 % 
fast gulv og i to stalde med hhv. 33 %  og 
50 % drænetguiv. I drægtighedsstaldene 
er punktudsugningen etableret i hhv. en 
stald, hvor soerne er opstaldede i stier 
med elektronisk sofodring og i en stald 
med én boks pr, so. De to farestaide er 
índrettede med hhv, kassestier og med 
bsgáende diegivende soer.

Rensning af punktudsugníngsíuft
VSP har igangsat en afprevning, hvor 
formálet er at undersage lugt- og am- 
moniakreduktionen for hhv, en biobgisk 
og en kernlsk luftrenser tilkoblet punktud- 
sugningsaniægget i en slagtesvinestald 
og i en drægtighedsstald. Forventningen 
er, at luftrenserne vii reducere lugt- og 
ammon'íakkoncentrationen pá samme 
niveau som i de afpravninger, der iigger 
til grund for teknologiernes optagelse 
pá Miljgministeriets Teknoiogiiiste. Det 
er imidlertid uvíst, hvordan luftrenserne 
vil fungere driftsmæssigt, nár de tilkob- 
les punktudsugningsanlægget, hvor de 
belastes med en hoj iuftydelse áret rundt, 
og hvor koncentrationerne af lugt og am- 
moniak er væsentlig hejere end i stalde 
med tradítionelle ventiiationsanlæg,

I en drægiighedsstald med én boks pr. so er 
sugepunkteme jæ vnt fo rde lt under dei: del- 
vistfaste gulv í hver baksrække.

Afpævningskol vise potentia let fo r  luftrens- 
n in g i kombination med punktudsugning.
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Vejíedning
Nyeste normta! for husdyrg®dning indgár 
i beregningsgrundlaget, nár man laver en 
mt!j0ans0gning, Normtaiíene stammer fra 
landsgennemsnit t effektivitetskontroilen 
og for foderets sammensætning ifolge 
Fodevarestyreisens kontrol af færdigfoder, 
Ved en miijoansogning vil der ikke blive 
stíllet specifikke vilkar tii foderet hvis man 
kan leve op til de sákaldte BAT-krav uden 
at bruge egne tal for foderets indhold af 
protein ogfosfor.

De seneste ár er der sket en stor redukti- 
on i foderets indhold af ráprotein. Det lave 
kvælstofindhold, ifalge normtallene for 
husdyrgadning, reducerer kravet tii eícstra 
miljateknoiogi, nar man laver en miljean- 
s®gning. Vælger man mere end 50 % fast 
gulv ti! smágrise og slagtesvin, íever man 
op til BAT-kravene, nár beregningsgrund- 
iaget er de nyeste normtal, og man ikke 
udvider mere end 300 DE. Ved nybygning 
eiler udvidelse vii der for alle andre svine- 
stalde være krav om suppierende teknik 
ti! at reducere ammoniakfordampningen.

For fosfor svinger indholdet i godntngen 
fra ár tit ár typisk lige omkring BAT- 
niveauet, som er udtrykt som kg fosfor 
pr. DE. I de ar, hvor normtallene er under 
BAT-kravet skal derved miljeansogninger 
ikke stilles krav til foderet, mens der bliver 
stillet "fodervilkár" for fosfor i de ár, hvor 
normtallene er over BAT-grænsen. Det vil 
derfor være en storfordel ved udvideíser 
og renoveringer, hvis svineproducenterne 
som helhed keber foder, som iever op til 
BAT for fosfor. Det samme gælder, hvis 
man skal udnytte de nye anmeideordnin- 
ger, der giver mulighed for at producere 
fiere svin i eksisterende stalde.

i tabeiien ses indhoidetaf fosfor pr, DE 
ifoige normtailene i forhold tii de BAT-krav, 
som har væretgæidende siden 2010. Det 
fremgár af tabelien, at soer og siagtesvin 
lige netop ikke iever op til BAT-kravene i 
de nyeste normtal. Det betyder, a t der stil- 
les krav om dokumentation af fosforind- 
hold i foderet ved en ny miljoans^gning.

Benzoesyre
VSP har netop afsluttet en undersogelse 
om benzoesyres effekt pá lugt- og am- 
moniakemissionen.

Benzoesyres kemiske struktur.

Unders0ge!sen viste, at tilsætning af 1 % 
benzoesyre tii foderet reducerede lug- 
temissionen statistisksikkertmed 17 % 
(meddeieise nr. 948). Undersogelsen for- 
stærker dermed resultatetfra en tidligere 
undersogelse, hvor der blev fundet en 
tendens tíí íugtreduktion ved attilsæ tte 1 
%  benzoesyre tíi foderet. Denne tendens 
var iigeledes pá 17 %  iugtreduktion.

Det biev samtidig undersegt, om tiisæt- 
ning af 1 % benzoesyre í kombination 
med et reduceret svovlindhold i foderet 
kunne forstærke benzoesyrens effekt pá 
íugtemissionen. Men her biev der ikke

BAT-krav tii fosfor pr. dyreenhed og indhoid t gedningen ifoige normtai.

BATkrav, kgfosforprDE . .. 23,0- • ■■ 27,8 20,5
Normta! 2007/08. kg P pr DÉ ; 24,3 : ' 30,0 .. . . 20,1
Normta! 2010/11, kg P prDE ' : ' 21,9 . 24,7 18,2
Normtai 2011/12,kgPpr DE '23.6 26.8 ■•' ,20,4

. Norrntai 2012/13, kg P prDE:' ■ ■ 23,2 27,1 .'■ 21,3

SiDE 29

Bensoezyre re.duceæde lugt og ammoniake- 
missíonen fra  stagtesvin.

fundet yderiigere effekt pá trods af, a t der 
blevfundet en mindre svovibrinteemis- 
sion fra stalden, nár foderets svoviindhold 
biev reduceret. Svovibrinte og andre svovi- 
hoidige stoffer forventes at være en dei af 
ársagen tii iugten fra svinestalde.

I undersogelsen blevammoniakemíssio- 
nen pr. gris reduceret med 14 %. En del af 
denne effekt kommer fra den forbedrede 
tilvækst, grisene har, nár foderettiisæ ttes 
benzoesyre (se side 17). Den forbedrede 
tiivækst sparer 3 - 4 foderdage af grisens 
vækstperiode ogden kortere periode 
grisene ophoider sig i staiden reducerer 
ammoniakfordampningen fra stalden 
med 4 - 5 %.

Projektet har fáet tiiskud fra EIJ og 
Fodevareministeríets Landdistriktspro- 
gram underj.nr. 3663-D-09-00365
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Rorfodringsautomater
I en produkttest blevfemforskellige ; : 
rerfodríngsautomatertíl slagtesvin sam- 
menlignet. Testen viste, a tder ikke varsta- 
tistisk sikre forskel.le meilem autómaterne 
med hensyn til de produktionsresultatef; 
der kunne opnas. j afprovníngsperioden 
ophaede griseneen dagiigtilvækst, der 
varierede meiíem 1,040 og 1.094 gram pr, 
dag. Foderudnyttelsen varierede meílem 
2,69 og 2,73 FEsv pr.kg tilvæ kst

Heiler ikke i detsammenvejede funktions- 
indeks bley der fundet forskelle mellem 
automaterné. Alle automater opnáede et 
samletfunktionsindeks pa tre stjerner ud 
af fire mulige.

Spaítelukkere
12013 kommer der krav tii spaiteabninger 
og bjæJkebredder i fuldspaltegulve af be- 
ton. I slagtesvinestalde má derfremover 
m aksim altvæ rel8 mm spatteábning, 
og der ska! mindst være 80 mm bjælke- 
bredde.

Den l.ju lí 2015 bliver futdspaítegulve ti! 
svin i flok forbudt, det betyder at halvde- 
!en af det areal, der kræves i smágrisestier 
skal være fast eller drænet. I slagtesvine- 
stier er det en tredjedel af det krævede 
areai, som skal være fast eller drænetgulv. 
Eksisterende stalde kan ændrestil drænet 
gulv ved at lukke en deí af spaiteábnin- 
gerne. I et drænet gu!v udgor spalteábnin- 
gerne maksimait 10 %  af ábningsarealet.

For at vurdere de produkter der er pá 
markedet til lukning af spalteábninger, 
er der igangsat en test. Produkterne 
vurderes ud fra holdbarbed og reng©- 
ringsvenlighed. Desuden vurderes prisen 
pa materiale og montage i forhoid ti! at 
udskifte gufvet til e t drænet betonguiv.

Tre principper for lukningaf spaiteébnin- 
ger undersoges:
* Plastskinner
* Epoxyprodukter
* Betonprodukter.

De forebbige erfaringer tyder pá en god 
holdbarhed og de fleste produkter er 
relativt nemme at montere og rengore. 
Det anbefales dog at bruge et professio- 
nelt firma til udlægning af epoxyproduk- 
ter, ideten række sikkerhedsforskrifter i 
forhold ti! arbejdsmiljeet skaí overholdes,

Som alternativ til epoxyprodukterne kan 
bruges svumme- eiier tyndtlagsmertel, 
som er '’ger-det-seiv'-produkter, som ikke 
kræver overholdelse af bestemte arbejds- 
miljoforskrifter.

Prisen pá epoxy og betonprodukterne lig- 
ger pá cirka haívdelen af, hvad etab!eríng 
af drænet betonguiv vilíe koste. Materia- 
ieprisen for etablering af et drænet gulv 
med plastskinner er íidt h©jere end prisen 
pá etablering af et drænet betonguiv. Til 
gengæld er montagen af plastskinnerne 
billigere.

En a fd e  ofpr0vede m fodringsautom oter til 
siagtesvin.

Fuldspaltegulvet er ændret til drænetgulv 
ved a t lukkp. halvdelen a f spalteóbningeme 
med en tyndtlagsmQrtel.

Tabeí 1 - Funktionsvurderingaf rerfodingsautomatertil slagtesvin.

Foder/vandspild
justeringsvenlighed
Indlæringsveniighed.
Brodanneise: '
Kagedanneise
Rengaríngsvenlighed

Arbejdsmilje
Holdbarhed ogslid,

Funktionsindeks
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Restgr i se p ro d u kti o n
Al produktion af smagrise ogslagtesvín 
skal ske under ait-índ/ait-ud-forhoid. Nogie 
grise har iav væksthastighed ellerersmá 
ved indsættelse i siagtesvinestalden. Disse 
grise passer ikke tíi ait-ind/alt-ud-driftsfor- 
men, hvis staidene skal drives rationelt og 
med hoj staldudnyttelse. Disse grise skal 
hándteres udenfor hovedproduktionen 
i separate stalde. Ved at udtage en del af 
de storste grise fra smágrisestalden en 
uge tidífgere end hovedtomningen og 
overfore de mindste grise tii restgrise- 
produktionen er der storre mulighed for, 
at hovedproduktionen kan na optimai 
slagtevægt, fordi spredningen i indsæt- 
telsesvægten formindskes. Jo kortere tid 
grisene har til rádighed i stalden, f©r et 
nyt hold skaí indsættes, desto sterre skal 
andeien af frasorterede grise være.

Grundlaget for handtering af restgrise er 
modelberegninger baseret pá data fra 
mere end 2.000 grise, som er vejet tre 
gange i tabet af perioden fra fravænning til 
slagtning. Disse vejninger belyser sprednin- 
gen i vægt og tiívækst indenfor hold af grise, 
og kan benyttes tii at beregne andelen 
af restgrise pá forskellige tidspunkter af 
grisens liv.

Med udgangspunkt i disse data vii der 
være storst udbytte af at frasortere rest- 
grise, hvis rádighedstiden er kort.

Med en radighedstid pa 13 uger og 
en daglig tilvækst pá 950 gram opnás 
det bedste okonomiske resultat ved at 
frasortere de 10 % mindste grise tii en 
restgriseproduktion. Storste forbedring 
í resultatet pr. stíplads opnás, nár der er 
12 uger til rádíghed, men her skal heie 25 
% af grisene tages fra til restgriseproduk- 
tionen. Hvis der er 14 uger til rádighed, 
opnás der ingen gevinst ved at frasortere 
en del af ghsene,

Det er ikke aitid muligt at forudsige grisens 
væksthastighed pá grundlag af indsæt- 
teisesvægten. D e te r ikke aitid de mindste 
grise, som vokser iangsomst. Nogie gange 
ændrer grisene væksthastighed i iobet 
af vækstperiodea Derfor l®ser det ikke 
fuldstændigt problemet med restgrise at 
sortere de mindste grise fra pá indsættei- 
sestidspunktet

Fíytning af grise
i de produktíonsaniæg som bliver bygget 
i fremtiden, vii de interne transportaf- 
stande være iange, og antailet af dyr, som 
skal flyttes ugentligt, vil være stort. Det er 
derfor vigtigt, at flytníngen af sável soer

Bliv pö siden afgrísen -  kryds ikke dens 
midteriínje.

som grise kan ske hurtigt og rationelt, for 
a ttidsforbrugettil arbejdsopgaven ikke 
biíver for stort. Ligeiedes skal arbejdet ske 
pá en máde, sá dyrene ikke lider overiast 
eller belastes unodigt.

For at fá mere viden om, hvordan grise 
fiyttes mest hensigtsmæssigt, er der opta- 
getvideo itre  produktionsbesætninger. 
Her er der fly tte t grise i forskellige alders- 
grupper for at give forslag til, hvordan 
grisenes naturlíge reaktíonsmonster kan 
udnyttes i arbejdet med a tfly tte  grisene. 
Videooptagelserne kan findes pá hjemme- 
siden www.vsp.lf.dk

Figur 1 - Marginðl ændring i resultat/stipiads i forhoid tit 13 uger og 0 % grise til restproduktion

1 1  ugertil hovedprciduktíon 

i.~a ,» l 2 ugGftithovedproduktion 

13 yger tí| hovedproduktion 

* * * * *  1 4 ugert:ilhovedproduktion

%  grise som afgar ti) restprodukiion

Gríse vi! reagere i forudsigelige monstre, 
og hvis vi forstár disse monstre, vil man 
kunne forudsige og bruge det, nár grisene 
skai hándteres.

Noget af det man skal tage hojde for, er:
•  Grísenes flugtzone; hold afstand til 

grisene ~ hvis man kan rore grisene er 
m anfor tæ t pá.

•  Begrænset synsfelt; grísen kan ikke 
se, hvad der foregár iige bag den - bliv 
derfor pá siden af den og kryds ikke 
dens midterlinje.

•  Sammenklumpning; grise kan have 
tendens til at kiumpe sig sammen, hvis 
de presses -  træd derfor lidt tiíbage for 
at iose op for en klump af grise.
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STÆRKE OG HOLDBARE POLTE OG GYLTE
s t a í.d í :

Crundlaget for höldbare soer
Fokus pa poíte og gylte er en vigtíg brik í 
arbejdet for eh iav sodadeiíghed. Poltene 
skal holdes fri fpr skader pá ben og kiove, og 
gyltene introduceres skánsomt til drægtig- 
hedsstalden.
Der gár fortsat alt for mange S0er ud. ðf so-. 
holdet efter blot et enkelt kúid grise, hvilket 
koster pá bundiinjen.

Socialisering af polte
Sociatisering er tiitag, hvor poltene har 
mulighed for a t lære sociale færdigheder, 
som de kan bruge pá etsenere tidspunkt,
I et netop gennemfort forsag fik poltene 
erfaring med at begá sig i en stor flok af 
drægtige soer.

Sociaíiserede poite, der som gylte biev 
opstaldet med æidre soer i losdrift, lá i 
he>jere grad i lejerne end gylte, der ikke var 
blevet socialiserede som polte. Det er et 
udtryk for en hurtigere integration i fiok- 
ken i drægtighedsstalden.

Sociðiisering giver poltene en mere gradvis 
og skánsom introduktion ti! íivet som gylt i 
store grupper af drægtige soer.

At lære grisene sociale færdighederskal 
máirettes og planlægges lige sável som 
praktiske færdigheder, som f.eks. brugaf 
en eieklronisk foderstatíon.

Erfaringerfra praksis
VSP har fuígt syv besætningen som 
har forsogt at socialisere poltene efter 
forskellige principper. i besætningerne var 
poitene opstaldet i mindre stier (5-8 stk. 
pr.sti) i karantænestaiden.Nár poltene 
iblev overfö it til soholdet, blev poite fra 

: flere stier samlet i en storre sti, hvor de 
: f.eks.skulle trænes t brug af ESF. Denne 

sammenblanding resulterede i en del 
konfrontationer meliem poitene, og det 
kunne give en del benskader. Socialiserin- 
gen skulle forberede poitene pá at indgá i 
en ny og st®rre gruppe af poite,

I besætningerne pravede man a t give 
poltene adgang tíi hinsndens stier i nogle 
dage for fiytningen. Det skete ved, at 
lágerne ti) stierne blev ábnet, sá poltene 
kunne besoge hinanden, Dette foregik 
fredeligt, og poltene segte efterfoigende 
tilbage til deres egen sti, sáledes at sociali- 
seringen skete i kendte rammer,

Efter at denne praksis var indfort, var der 
ifeige besætningsejerne meget fa aggres- 
sioner mellem poltene ved efterfoigende 
opstaldning i storre stier.

Det biev ogsá forsegt, at opstalde enkelte 
seer med poite i poitestier inden iobnin- 
gen. Erfaringen viste, at dette fungerer 
fint i store træningsstier tii ESF, Det er

Poltene fik  eifaríng med a t be.ga slg blandt Tre poltestier blev t il étfæ lles omrðde ved
sterre drægtige seer, og havde gavn a f den at öbne Iðgerne ud t i l inspektíonsgangen
som gyli i drægtighedsstalden. Poltene kunne. i  deres eget tempo udforske

det nye omrade ogóe nye stifæller i gruppen. 
Cruppen blev fly tte t samlet til en storrestí 
efter cirka en uge.

tydeiigt, at poitene viger for seerne efter 
de indiedende konfrontationer i de forste 
dage. Det er vigtigt, at stien er stor, og at 
s0erne er egnede til fo rm á le t-d e tv il sige 
yngre robuste drægtige seer, som kan tále 
mange konfrontationer med poltene.

Gor poltestierne bedre
Skridsikre guive er nodvendige for at 
forebygge benskader pá polte. Særiigt 
i stier, hvor poite biandes sammen, og 
rangkampe finder sted, er det vigtigt, at 
godning ikke hober sig op pá guivene. Et 
forseg har vist, at en ændret indretning 
af bestáende stier forte til mere rene og 
skridsikre guive.

To poltestier med 30-50 polte pr, sti fik 
etabieret haimbrædder i lejerne samt sup- 
plerende overbrusning I stierne. Stierne 
biev mere zoneopdeite, sá poltene lá 
mere i iejerne end tidligere, og poltene gik 
i hojere grad væk fra leje- ogædeomrádet 
foratgode.

Læs mere i Erfaring nr. 1208 pá 
vww.vsp.lf.dk.

Projekterne har modtagetstotte fra EU 
og Fðdevareministeriets Landdistriktspro- 
gram, under j.nr.. 3663-D-09-00368

Lejerne blev mere attraktive efter etablering 
a f haímb ræd derne.
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L0BE- OG DRÆGTiGH EDSSTALDE
S T A l D Í:.

LosgáendesQer
Lesgáende s®er i perioden efter fravæn- 
ning er et krav ved UK-produktion. Endvi- 
dere er det VSP's málsætning, at der over 
tid etabieres lesdrift fra fravænning.

Lobeafdelingen

Oet er primært de hBjtrangerende (formo- 
dentlig ældre/store) s&er, der udviser op- 
spring og de rongsvage (formodentlig yngre/ 
sma) $&er, der modtoger opspring.

S®er der opstaldes gruppevis i lobeafde- 
iingen vil, nár de kommer i brunst, udvise 
seksuei adfærd. Denne adfærd ses bl.a. i 
form af opspring pá andre soer.

Spredningen for stáende brunst kan 
betyde, at nogle s@er springes pa, mens 
de ikke selv er brunstige (typisk kommer 
ældre s©er tidligere i brunstend yngre). 
Opspring kan saledes f©re til forringede 
reproduktionsresuitater, eller at soer má 
udtages pga. benproblemer.

Opspring anslás til at udg®re en belast- 
ning (i form af reducerede reprodukti- 
onsresultater og/eíier udtagning pga. 
benproblemer) for 10-20%  afseerne.

Tidiigere forsog med soer har vist:
•  at sortering af seer efter sterrelse i 

lobeafdelingen kan ege det totalfodte 
antal grise pr. kuld for unge seer.

•  at permanent adgang tí! en flugtmulig- 
hed (f.eks, æde-/insemineringsbokse) 
kan öge farringsprocenten og reducere 
fravænning til brunstintervaliet sam- 
menlignetmed gruppeopstaldede soer 
uden adgangtil en fíugtmuíighed.

•  at 2. og 3. kuldssoen der fár 2 timers ro 
efter inseminering har en h0jere far- 
ringsprocent

•  at boksopstaidning fra dag tre efter 
fravænning indtil tre dage efter bbning 
nedsætter andelen af soer, der má 
udtages pga. benprobiemereller 
manglende iobning med 4 %-point 
sammeniignet med s®er, der gruppe- 
opstaldes i hele perioden fra fravæn- 
ning indtil flytning til drægtigheds- 
stalden. Boksopstaldning kan ikke 
praktiseres i UK-besætninger!

Pá nuværende tidspunkt er der sale- 
des flere potentielle muligheder for at 
reducere belastningen af opspring, men 
fremtidige afprsvninger má kiarlægge, 
hviiken kombination af ovenstáende, der 
er mest egnet til at afhjælpe belastningen 
ved gruppeopstaldníng i tebeafdelingen,

Ændringfra boksti! losdrift
i forbíndelse med ændring fra opstaldning 
i boks til issdrift i drægfcighedssta!den er 
der gennemfort et pilotstudie.

Erfaringerne er, at redekasser med lave 
liggevægge (5 cm bredde) fungerer 
tiifredsstillende,
Soerne la op af liggevæggene og dette 
sikrede i hej grad, at lejet var tert.
Sserne havde ingen problemer med at 
træde over liggevæggene.

Love liggevægge der er co. 45 cm. h& jeog l,3  
m lange lokker saerne t il a t benytte lejet.
Det vilsandsynligvis være enfordel, hvis 
liggevæggene er ca. 2 m lange, svarende til 
længden pá en so.

SIDE 33

Fodring i longkrybbe giver konkurrence mel- 
!em s&erne -  ogsó selvom der er plads nok 
ved krybben.

Hvis der etableres to krybber i stien, er det 
en ekst.ro stor udfordring, fo rd i der ikke kan 
fodres samtidig i  krybberne.

Vádfodringi langkrybbe
I en del renoveringssituationer til drægtige 
söer vælges der vádfodring i langkrybbe. 
Det er vigtigt a t sikre, at alle soerne i stien 
fér deres foder sá hurtigt som muligt.

I m inutterne lige for foderet kommer ned 
i krybben, vil alle soer helst stá ved den 
ventil, derferst giver foder (overste bil- 
iede), og ferst nár der fodres ved de andre 
ventiler; begynder soerne at fordele sig. 
Der kommer dog aidrig lige mange s®er 
ved begge krybber (nederste biliede).

0vrigeanbefa!inger:
•  Hver so ska! have min. 0,55 m krybbe- 

piads.
•  Hvis foderrationen fordeles over to 

efterf^lgende tíldelinger. skal kr/bben 
ikke ná at blive tom forfoder efter 
f®rste tildeiing.

•  Det skal tilstræbes, at foderet ikke er 
mere end 3 sekunderom atfordele sig 
i krybben,

•  Hoved'/skulderadskillelser vurderes 
ikke a t have effekt i relation til mere ro 
ved krybben.
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FARESTIER
S 'V 'A l ! ) í :

Nyt deslgn af kassestier
Farestien med so i bol<s er et produkti- 
onssikkert valg. Et projekt i VSP har tii 
formál at forbedœ farestien. D.ette er for 
at optimere báde arbejdsmilj^ og korrekt 
udforte managementrutiner. .

Der er etabieret forsogsstiermed .
•  nemmére adgangind í stien, -
•  halmhækover soens boks,
•  boks-bagíage man ikke steder índ i,
•  krybbe opdeit til foder ogvand ::
•  samt dræn under krybbe til stier med 

fastgulv

Der er tilstræbt teknisk enkle tasninger, som 
ogsá kan tilpasses eksisterende stier. Ikke 
alle tesningerne er klar til markedsf^ring.

benhft". Lðge (&verst) eller lavt trin (nederst) 
kon forhedre arbejdsmilj&et

Málet med en opdelt krybbe er a t mindske 
risíkoen fo r  at foderrester blandes med vand.

Forbedæt boks-bagláge, som ikke rager uden 
fo r  boksen, ogsom kan reguleres uden, o t 
soen kan bakke ud.

Halmbæk mindsker antallei: a ftilde linger og 
&ger nytteværdien a f holmen.

Stier med fastgulv kan være forbundet med 
dárlig hygiejne pga. foder- / vandspild. Dræn 
under krybben afhjælper dette.

Plads tii diegívning

AP Welfare er kendetegnet ved forbedrede 
pladsforhold fo r  den liggende so og de 
diendegrise, ifo rho ld  til en traditionel AP 
fareboks.

En afpravning af AP Weifare fareboks 
(AP Company) viste ikke forsket i hverken 
kuldvægt ved fravænning eller pattegri- 
sedodelighed. Dette var i sammenligning 
med en tradítionel AP fareboks. Publika- 
tion udsendes i efteráret 2012.

Farebokse pá det danske marked er umid 
delbart meget ens, men kan variere med 
hensyn til pladsforhoid ogjusteringsmuiig- 
heder. En iiggende so er < 71 cm fra ryg til 
yver, oggrise pá 4 uger er < 56 cm iange. 
En liggende so er < 47 cm ”h 0j" (skulder- 
bredde). Dimensionerne gælder for 95 % 
af danske krydsningssoer og pattegrise. 
Dimensionerne skal tages i betragtning 
ved udform ningaf fareboksen, sá soen 
kan udnytte en udvidet liggeplads.

Varme bagsoen ved faring
Forelebige resultaterfra en afprevning 
af spaltegulvsvarme bagsoen ved faring 
har ikke vist positiv effekt pá overlevelsen 
blandt grisene. Spaltegulvets overflade- 
temperatur er ca. 28°C.

Projektet har opnaetstotte fra Fodeva- 
reministeriet og EU under j.nr. 3663-U- 
11-00183, og firmaerne Vissing Agro, 
ikadan og AgroElementer deltager i 
projektet.
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FARESTiER
s t a l .d í:.

SIDE 35

Lese soer i farestalden
To typer farestaíde til lase s®er er, hvad 
VSPanbefaler:
• FF: Fri Faring, hvor soen er I0S heí tiden
• SWAP: Sow Welfare And Piglet Pro- 

tection, som er en FF-stí, hvor soens 
bevægelse kan begrænses - f.eks. i de 
farste dage efter faring for at 0ge pat- 
tegriseoverlevelsen

Lose hele tiden (FF)
I de seneste ár har VSP regístreret produk- 
tiv itet i besætninger, som har báde kasse- 
stierog farestier til l®se s®er. Konkíustonen 
er, at en andel af de lose farende soer har 
et produktionsniveau sammeníigneligt 
med soer i kassestier og, at der i mange 
stier er torre faste gulve, hvis stíerne tnd- 
rettes ud fra anbefalingerne, Det viS sige, 
at stidimensioner og indretninger er som 
vist í figur 1 og 2.

FF-stien er dimensioneret saledes, at soen 
uhindret kan vende sig rundt, og gulvpro- 
filen er dimensioneret efter, a t der kan 
opretholdes en god hygiejne.

Lose-m estm uligt
Der er indsamlet erfaringer vedrarende 
seernes brug af stien fra en besætning 
med kombistieraf typen ’Combi-flexfare- 
sti 2011' fra Vissing Agro.

Erfaringsindsamiíngen viste, at soerne, nár 
boksen blev ábnet,'foretrak' at ligge med 
hovedet orienteret mod foderomrádet 
(55 %  af tilfældene), hvorimod de t for- 
bindelse med gsdningsafsætningvendte 
hovedet væk fra foderomrádet (56 %  af 
tilfældene) (se mere i Erfaringnr 1204 pá 
www.vsp.lf.dk)

Resultaterne var ikke sá entydige, at det 
umiddelbart gor det muligt at placere 
f.eks. omráde med fast gulv. Men samtidig 
er der brug for en sti, hvor det er muligt at 
begrænse soens bevægelse for derved at 
®ge pattegriseoverleveisen.

SWAP-stten - vist i figur 3 - forventes 
atopfylde dette.VSPhar ind ledtet 
samarbejde med Kebenhavns Universitet, 
hvor betydningen af opboksning pá soens

velfærd og pattegrisenes overlevefse un- 
derseges. Da seerne kun er i boks i nogle 
fá dage, skal stierne som udgangspunkt 
indrettes som FF-stierne.

Der etableres et storre antal SWAP-stier i 
en produktionsbesætning i 2012, hvor de 
sammenlignes med FF-stier.

Klima ognærmiljo
En besætning med losgáende diegivende 
seer, hvor farestalden er forsynet med 
to kredsleb, et í pattegrisehulen og et i 
stien, hvor der hhv. kan tilsættes varme/ 
kelingfslges. De forelobige resultater viser 
et samlet forbrug pr. ársso pá 269 kWh 
fordelt pá 211 kWh tíl pattegrisehulen,
36 kWh til hhv. varme/koling i stien og 22 
kWh til varmelampen.

Projektet har fáet tilskud fra EU og 
Fedevareministeriets Landdistriktspro- 
gram underj.nr. 3663-D-10-00458
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Figur 1. Principskitse ofFF-sti t il iose farende 
seer (FF~Fri Faring)

Figur2, Foto afFF-sti ti! iase farende saer 
(FF^Fri Foríng).

Figur 3. Principskitse afSWAP-sti, hvorsoens 
bevægelse kan hegrænses i def&rste dage 
efterfaríng
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BESKÆFTíGELSES- OG RODEMATERIALER
STALDf!

Beskæftigelses- og rodematerialer
Med udgangen af 2012 er der ikke 
íængere nogen overgangsordningomfat- 
tende beskæftigelse-og rodematerialer. 
Det betyder, ata lle dyregrupperskal have 
permanent adgang til beskæftigelses- og 
rodematerialer sáledes ogsa.soer i l®be-/ 
kontrolafdelingen ogfarestalden uanset 
staídens alder og indretning.;

Automat
! samárbejde med íkadan System AS er 
der udviklet automater til fintsnittet halm 
og halmpiller málrettet henholdsvis diegi- 
vende soer, inkl. pattegrise og til smagrise.

Automaten til diegivende soer blev 
monteret i fire farestier og fulgt over o lte  
ho!d. Forbrugetvarierede mellem 0,5-3,5 
kg/so med et gennemsnit pá 0,8 kg halm/ 
so. Automaterne blev i snit fyldt to gange 
i diegivningsperioden,men ogsá hervar 
derstorvariatíon,

Automaten til smágrise blev monteret t 
fíre smágrisestier og fulgt over fem ho!d. 
Forbruget i vækstperioden 7-30 kgvar 
i gennemsnít 2,1 kg halmpiller/smágris. 
Automaten blev typisk fyldt 1-2 gange/ 
uge.

Dræ gtig-og lobeafdeiirtg
Kravet om stroeise pá det faste gu!v tií aile 
losgáende drægtige s®er sikrer opfyldelse 
af beskæftigelses- og rodemateriaie i 
dette staidafsnít.

Der er indsamlet erfaringerfra automatisk 
halmtildelingvia ]H Mini-Strefra henholds- 
vis en l0be-/kontrolsta!d med bokse samt 
en drægtighedsstald med redekasserog 
ESF.

Erfaringerne er.at
•  i lobeVkontrolafdeiingen anbefales det 

a ttildele halmen mellem fodringerne.
• i en drægtighedsstald med l©sgáende 

saer og elektronisk ESF, hvor foderd©g- 
net starter ved midnat, kan starstede- 
len af halmen med fordel tildeles om 
eftermiddagen,

• ved store mængder halm i gyllekum- 
merne var det i lebeVkontrolafde- 
lingen nedvendigt at hajtryksrense 
kummerne efter udslusning,

Haimhække tií slagtesvirt og seer
Der er igangsat en undersogelse af 
halmhække i en slagtesvinebesætníng 
med fodring i langkrybbe, hvor halmhæk- 
ken er placeret over vádfoderkrybben. 
Tilsvarende er der monteret en halmhæk t 
hver lilie redekasse i en stald ti! lösgéende 
drægtige soer. Underssgeisen skai kíar- 
iægge funktion og forbrug af halmhække. 
Undersogelsen er ikke afsíuttet

Træ i kæde. der ligger pagutvet, kan opfylde Re.b kan sikre pattegrisene beskæftígelses- og
kravei t il beskæftígelses- og rodemoteriale i rodemateriale.
alle staldafsnit.

Stmnaskínen sikrer straelse til seer i bokse. 
Det anbefales, a t halmen tildeles lige bag 
foderkrybben,

Det er synligt, o t der er tilde lt halm i bok- 
sene.

Soen akíiverer automaten som dosererfint- 
snittet halm tHsoen og t il potlegrisene.
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KASTRATION OG HANGRISE SIDE 37
Vi-Li r/líRD

Kastration
Storstedelen af de danske hangrise ka- 
streres. Det sker for at undgá hangriselugt 
og -smag i kodet. Siden 2009 har alle 
hangrise ved kastratíon skullet have 
smertestillende behandling, Det blev 
f®rst indf®rt som et krav under erhvervets 
DANISH Produktstandard ogblevsenere 
lovpligtigt. Behandiingen gtves ved en 
injektion í nakken og har en varighed af 
círka etdægn.

Rundt omkríng í Europa er der blevet 
arbejdet med at finde frem til gode 
metoder tií bedovelse af grisene ved ka- 
stration. Forelobigt er der dog ikke fundet 
vetegnede metoder -  dvs. metoder, som 
er báde praktisk anvendelige, er síkre for 
mennesker og grise, samtidig med at de 
har en dokumenteret positiv effekt pá 
grisenes velfærd.

Politík
Svinesektoren i Danmark har en aftale 
med de danske politikere om at ophere 
med kastration ved udgangen af 20 W, 
hvilket kan bíive meget vanskeíígt. Pá 
europæisk plan findes der en aftale pa 
brancheniveau om stop i 2018, hvilket er 
lidt mere realistisk,

En forudsætning for, at vi i Danmark kan 
oph©re med at kastrere hangrise er, at vi 
har en online analysemetode for at sikre 
vores markeder og kunder mod kod med 
hangriseiugt, og denne metode eraccep- 
terethos kunderne.

Hangriselugt
Der er i dag to stoffer, der er de væsent- 
ligste for hangnseiugt: skatol, der dannes 
í tarmen, og androstenon, der dannes 
t testiklerne, Begge stoffer omsættes 
og nedbrydes i íeveren. Det, leveren 
ikke nedbryder, deponeres i fedtvævet. 
Hangriselugt kommer primæ rt tíi udtryk, 
nár k©det opvarmes, men ikke alle men- 
nesker kan lugte det, i Danmark blev der
i firserne og halvfemserne udvikle tet 
onlíne-udstyr til at máte skatoi. Skatol var 
den dominerende ársagtil hangriselugt 
dengang, hvor grisenes vægt var noget 
mindre ved slagtning end i dag. For at 
fremtidssikre en kommende hangrisepro-

duktion med tungere grise skal fremtidens 
analyseudstyr kunne analysere for báde 
skatol og androstenon.

Hangriseforsog
Hos VSP arbejdes der med:
•  Cost-benefit, hangriseproduktion
• Fodringens effekt pá hangriseiugt
•  Udvikling af hangriselugtstoffer med 

alderogvæ gt
•  Avl mod ornelugt (se stde 12)

Okonomi
Ved levering af en hangris i dag er der et 
hangrisefradrag pá 25 kr. pr. gris ti! dæk- 
níng af skatolanalysen m.m, En hangris er 
godkendt nár skatolindhoidet er under 
0,25 ppm i spæk. Hvis hangrisen bliver 
frasorteret er fradraget 2 kr,/kg. Nye cost- 
benefit-beregninger viser, at der i forhold 
til at producere galte er mellem +7 og +29 
kr. pr, hangris efter hangríse-fradrag (0 % 
frasorteret) med henholdsvis vádfodring 
og tsrfodring ad iibitum. Gevinsten falder 
med ca. 1,5 kr,/gris, nár frasorteringen 
stiger med 1 procentpoint med de nuvæ- 
rende priser {august 2012).

Projektet har faettiískud fra EU og 
F0devareministeriets Landdistriktspro- 
gram underj.nr, 3663-u-ll-00182,

Fodring
Fodringmed fermenterbare kulhydrater 
pávirkerfermenteringen i tarmen ogder- 
med danneísen af skatol. 15 %  cikorie fra
2 uger for slagtning har vist en reduktion 
af skatolíndholdet, men pávirkede ikke 
androstenonindhoidet i hangrise-spæk. 
Problemet er dog, at cíkorie er alt for dyrt 
at anvende i praksis,

Der arbejdes derfor videre med test af 
andre fodringsstrategierfor at kunne 
reducere indhoidet af skatoi i fedtet. 
Ændringer i fodringen har ikke effekt pá 
indholdet af androstenon, da det er pávír- 
ket af konsmodenheden.

Cikoriemork

Fœmover gennemfares flere farseg med 
hangrise.

Alder/siagtevægt
De forelobige resultaterfra en afpravning 
viser, at en ogning i slagtevægten fra 75 til 
95 kg medforte en stigning i indholdet af 
androstenon, men pávirkede íkke indhol- 
de ta f skatol.

Improvac
Immunokastratíon har væ rettestet i sam- 
arbejde med Pfizer. Resultaterne viste, 
at tmmunokastrerede hangrise voksede 
hurtigere og havde bedre foderudnyt- 
teise og kodprocent end galte og varpá 
niveau med sogrise. Ingen af hangrisene 
blev frasorteret pga. skatoi, men smags- 
bedommelsen af kodet viste, at vac- 
cinerede hangrise havde en s tm e  grad 
af hangriseiugt end galtene (IPVS 2012). 
Improvac er godkendt, men bruges ikke 
i Danmark, da slagterierne ikke vil aftage 
vaccinerede hangrise.

Fremtid
Vi arbejder videre i de kommende ár med 
afklaring af, hvorledes hangriselugt kan 
reduceres i samarbejde med forsknings- 
institutioner og universiteter, Desuden 
er der flere projekter hos nogle af vores 
eksterne samarbejdspartnere, der arbej- 
der med detektion og udvikling af online 
analysemetoder.
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Kvalitetsprogrammet DANISH
Det er nu fem ar siden svineproducenter- 
nes kvalitetsprogram ÐANISH med uvilciig 
kontrol af alle svinebesætninger trádte i 
kraft, Snart har alle besætníngerne været 
igennem 2. runde besag,

DANISH har skærpet tiisynét med sygesti- 
ernes antal, indretning og brijgen af dem. 
For bedre at kunne folge op pa lidviklin- 
gen for disse málsætninger blev det fra 
og med L ju li 2011 besluttet, at der ved 
hvert DANiSH-besegskulle sættes taí eller 
omfang pá afvigelsen. F.eks. registreres der 
ved hvert besog antaí dyr i besætningen, 
der burde være sat i sygesti elíer antal dyr i 
besætningen, der burde være aflivet

Sygestier
Korrekt brug af sygestier giver oget dyre- 
velfærd og er med til at reducere antallet 
af dyr, der skal aflives. Branchen har derfor 
sat mél om atsikre korrekt indrettede 
sygestier og korrekt brug af sygestier i 
DANISH-kontrollen. Málene er:
•  Antallet af besætninger, hvor der findes 

dyr, der burde være aflivet reduceres tíl 
hojst 5 %.

•  Antallet af besætninger, hvor der findes 
dyrr der burde være sat i sygesti, redu- 
ceres til h®jst 10 %,

•  Antallet af besætninger, hvor der 
mangler sygestier, eller hvor de ikke er 
korrekt indrettede, reduceres fra 10 % 
til mindre end 1 %.

Aflivning
12011 blev der i 7 % af besogene fundet 
dyr, der skuiíe aflives. Det er ikke lykkedes

at ná nialsætningen i 2011, men udviklin- 
gen gár den rigtíge vej.

Fra l.ju li 2011 til 30. september 2012 
bievder i alt auditeret 7.330.363 grise, 
Grise, der skuile aflives, udgjorde 0,03 pro- 
mille af det samiede antal grise auditeret 
i denne periode, svarende til tre grise for 
hver 100.000 grise.

Brug af sygesti
DANISH-tallene for 2011 viser, at der i
18.2 %  af besögene var syge elier tilskade- 
komne gríse, der ikke var sat i behandiing 
eller i sygesti, men burde være det. De
18.2 %  er over malsætningen, men nér de 
besætninger med én gris ikke medregnes, 
er tallet nede pé 8,1 %. Der skal tages 
hand om alle dyr, men vi forventer ikke 
nogensinde at kunne ná ned pa 0 %, da 
deterlevende dyr,

i hovedparten af besætningerne drejer 
det sig om én gris, der ikke er sat i sygesti.
I 4,6 %  af besogene var der to  grise, der 
skuiie have været i sygesti, Syge og tiiska- 
dekomne dyr, der skuile i sygesti, udgjorde 
períoden heraf 0,18 promille, svarende tii 
18 grise for hver 100,000 gríse.

Indretning af sygesti
En syg eiler skadekommet gris skal omgá- 
ende have passende behandling og om 
nadvendigt sættes i sygesti, 1 Danmark 
stilies der særiige krav til indretningen af 
sygesfcierne for at sikre optimale forhoid 
for en syg eller tilskadekommet gris, Aile 
sygestier skai være indrettet med blodt 
ieje, varmekilde og muiighed for koling.

DANISH-kontrollen víser foreíobigt for
2012,a tder i 9 %  af besogene var ét eiier 
fiere krav til korrekt indretning af sygesti- 
erne der ikke er opfyldt.

Taliene viser, at der fortsat skal sættes ind 
med information og rádgivning omkring 
korrekt indretningaf sygestier.

Rutinemæssig gennemgang vigtig
Resuitaterne fra DANISH-besegene viser, 
at besætninger, hvor der jævnligt foreta- 
ges en rutinemæssig gennemgang af alle 
staidafsnit, og hvor der i samarbejde med 
medarbejderne er aftalt klare procedurer 
forgod dyrevelfærdspraksis bestár kon- 
troilen med rigtige gode resultater.

Det er særlig vigtigt, at der i samarbejde 
med medarbejderne e ra fta lt kiare pro- 
cedurer for korrekt héndtering og pieje af 
dyrene.

Derudover er det meget vigtigt, at 
besætningen er korrekt registeret i CHR- 
registeret i forhold til produktionsomfang, 
omsætningsaftaler og især fiytninger af 
grise tii og fra ejendommen.

Veifærdspolitik-mál
I 2011 lancerede branchen seiven ny dy- 
reveifærdspolitík, som bl.a. arbejder med:
•  Reduktion af dadelighed med pá 20 %

Figur 1 - Antal beseg med angiveise af antai grise (i %), der íkke var sat i sygesti af i alt 3.6AÖ besog i perioden fra 1. juli 2011 tíi 30. september 2012 
Kilde: Data fra DANiSH
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Reduktion af dodeiighed
S®er
12008 btev det besluttet, at antaiiet af 
dede s®er skulie ned med 25 %  Dvs. fra
15,2 %  i 2008 tii 11,5 % i 2013. i 2011 var 
ta iie tfa idet tíl 13,7 %. Udviklingen gari 
den rigtige retning, men derskai fortsat 
geres en ihærdig indsats.

Pattegrise
Fiere pattegrise skai leve. Máiet er en 
reduktion af dodeligheden med 20 % i 
2020, hvor d®deligheden ogsá ska! være 
nede pá % dodfodte og dode i diegív- 
ningsperioden. Alierede i 2011 var der 
skete tfa id  tii 23 % fra  24,2 %  i 2009. 
Samtidig er antallet af levendef®dte 
steget,

Smágrise
Det er máiet at dodeligheden blandt 
smagrise skai reduceres fra 3 % til 2,5 %. 1
2011 varder ikkeen reduktion af dadelig- 
heden, som var pá 2,9 %.

Gruppen vil kunne give en endnu bedre 
rádgivning, og vi far samtidig muiighed 
for at samie et stort antal anonyme sager 
i en database, hvorgruppen kan trække 
pá erfaringerfra andre, som har h a fte t 
frugtbart kiageforlob.

Rádgiverne kan med juridisk hjæip oplyse 
svineproducenten om hans ret og muiig- 
heder i et sagsforfob. Svineproducenter har 
muiighed for at fá en af de ni rádgivere med 
ved sin síde hele vejen igennem etforlob.

Det er gruppens erfaring, at KO-sagerne 
oftest handler om hándtering af enkeit 
dyr. En anden gennemgáende erfaring fra 
arbejdet er reaktionstiden, hvor der opnás 
storstsucces, nár der reageres i tide ved 
u ove re nsstem m e Ise r.

Se mere om gruppen pá www.vsp.
If.dk (http://vsp.lf.dk/Aktuelt/Nyhe- 
der/2012/03/300312%20Netvaerk%20 
hjaeiper%20svineproducenter.aspx

Tabel 1 - Udvikiingen i dedeiigheden íor pattegrise, smágrise og siagtesvin.
Kilde: Landsgennemsnitfor produktivitet i svineproduktionen 2011, Videncenter forSvineproduktion.

Levendef0dte,stk. . '\y '- ■■ 14,2 14,5 '14,8

Dadfedte stk. ■ 1,9 1,8 1,8

Dede i dlegivningspeiioden, % 14,0 . 14,2 13,9

Total pattegrisededelighed, % ■■■■;"■/-■" 24,2 23,6 23,0
D0de, smágrise, % 0  2,6 2,8 2,9

Dede.slagtesvin, '... .4,1 4,0 3,7 :

Slagtesvin
Málet for siagtesvin er, at dedeligheden 
skal reduceres fra 4 tii 3 %. i 2011 faidt 
dadeiigheden til 3,7 %, Det er en positiv 
udvikling og arbejdet vii fortsætte for at 
ná málet i 2020.
7ABEL 1 over dode fra Velfærdsrapporten 
dog minus linierne: Levendefedte, stk og 
dodfodte, stk

Krydsoverensstemmelse
VSP har sammen med ni rádgivere og 
en jurist etableret et KO-netværk i 2012. 
Máiet er at servicere svineproducenter 
bedst muligt under KO-sager og fá samiet 
erfaringerogaktuelle sager med henblik 
pá fagiig og politisk videndeling.
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Et skjult sygdömsproblem
Mavesár kan være et problem béde hos 

grise i vækst og hos s©er og poite. Men det 
er ofte meget ýanskeíigt a t se pá dyret, at 
der er en forringetmave-sundhed.

Hos grise i aiie aldre kan alvorlige mavesar 
med blodning betyde, at grisen bíiver 
bleg i huden og gedningenbliver mork, 
Bbdende mavesár kan give pludselige . 
dodsfald ogen obduktion viser, at der er 
sar i mavesækken. Vi ved fra tidiigere for- 
sog, at alvoriíge mavesár og ar reducerer 
siagtesvins tilvækst med op tii 100 g pr. 
dag.

USK-maver

slagteriet Undersogelsen koster i\2 kr. pr. 
mavesæk. 1 2010 og 2011 har 100-150 
svineproducenter fáet undersogt deres 
grises mavesundhed. Det er et tegn pá, at 
der er stor opmærksomhed pá mave- 
sundhed. Der bor altid underseges mindst 
20 maver, inden diagnosen "mavesár" 
stilles.

Halm
Halm har i tidíigere forsog ikke vistsig 
a t kunne forbedre mavesundheden.
Der er gennemfort et nyt forsog i tæ t 
samarbejde med Arhus Universitet med

stigende mængder halm i stien. Resultatet 
af denne undersögeise vil foreiigge i 2013.

Mavesundhed hos seer
I efteráret 2012 har en række soholdere 
planlagt at stoppe med sohoid, da de 
eilers skal investere i storre ombygninger 
af staldsystemet Dette giver mulighed 
for at undersoge mavesundhed hos soer i 
alie kuldnumre, En undersogelse der p t  er 
igangsat

Foderstrategi
Kan antaliet af dagiige fodringer af dræg- 
tige s®er pávirke mavesundheden?
Det unders^ges pá slagtesvin som en

f^ígendestrategier:
* 1 dagligfodring
* 2 daglige fodringer
* Ad iibitum fodring

De forelsbige resuttaterviser,at 1 daglig 
fodring giver færrest maveforandringer, 
nar der fodres med pelleteret foder. 
Effekten, nár der fodres med meífoder, 
unders^ges p t

Sár opstár og heles hurtigt
Hvis grise i vækst skifter fra melfoder tíl 
pelleteret foder, der har en meget fin

Forsogmed hofm pagulv. Her 80 gr. halm pr. 
gris pr. dag. (Foto: Hyalogisk).

vesár eller ar efter mavesár tre uger efter 
foderskiftet Efter fodring med pelleteret 
foder i fire uger fik forsogsgrisene et groft 
melfoder. Dette forbedrede mavesundhe- 
den markant efter fá uger. To uger efter 
skifttil groftform alet foder havde kun ca. 
halvdeien af de slagtede grise maveforan- 
dringer. Det var hovedsageligt ar efter sár, 
der formentiig var opstáet da grisene fik 
fin t peileteretfoder.

Betydning af andre sygdomme
Dyrlæger og producenter oplever.at 
grisene har bedre mavesundhed, hvis de 
f.eks. er fri for sygdom med PCV2 virus.
For at vurdere, hvor stor betydning andre 
sygdomme hat; undersoges mave og 
iunger fortegn pá sygdom hos siagtesvin i 
50 besætninger.
Der testesfor PCV2 virus i iymfeknuder, 
Resuitataf denne unders®gelse vii fore- 
íigge í 2013.

Aktiviteterne gennemfares i samar- 
bejde med Danish Crown, og har fáet 
tilskud fra EU og Fodevaremínisteriets 
Landdistriktsprogram under j.nr. 3663- 

U-11-00181.

Denne forsagsgrís havde normal foderstand dagen f& r slogtning. USK viste maveíndex 8, de.r 
betyder mavesðr.

v'II^aYNTí:.!? vOR W-r̂ f'RÔiKTlÚN ;?0 3 J
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Laboratoríum for svinesygdomme
Laboratoriet -  der iigger i Kjellerup - gen- 
nemfarer et meget stort antal díagno- 
stiske unders0geiser for en iang række 
svinesygdomme.

Unders0gelserne kan inddeies i 3 hoved- 
grupper:

•  Rutinemæssige pr®ver fra SPF Sund- 
hedskontroilen

• Diagnostiske indsendelse fra dyrlæger
• Forskning og Lfdviklingsprojekter

SPFsundhedskontrolien indsender pri- 
mært ménediige blodprover for ondartet 
lungesyge (Ap), almindelig lungesyge 
(Myc), PRRS og salmonella. Herudover 
undersoges der for nysesyge ogsvinedy- 
senterí,

Laboratorietharsiden l.ju li 2012 haft 
ansvaretfor salmonelia serologien pá 
serum og kodsaft.

Diagnostiske undersegelser af indsendt 
materiale starter typisk med en obduktion 
af heie grise eller organer, hvorfra der ud- 
tages prover tii undersogeise for reievante 
sygdomsfremkaidende bakterier, virus, 
parasitter eiier mikroskopi.

Skonnetantal undersogte prever

•  Serologiske undersogélse SPF •
.250.000 : .

•  Salmo'nélla.kedsaft 250.000: .
•  'Obduktio'ner 400Ö ;
•  Næsesvabre fo'r nysesyge Á000.
•  Bakterioiogiske prover 1500 f

Laboratoriet deltager i en række forsk- 
ningsprojekter om bia. spædgrisediarre og 
mavesár.

Rádgivning af praktiserende dyriæger der 
telefonisk kontakter laboratoriet i forbin- 
deise med udtagningaf prover, toikningaf 
svar og udredning af sundhedsprobiemer 
i svinebesætninger er ligeledes en væsent- 
ligaktivitet.

Hurtig analyse af indsendt materiale og 
hurtige svartider er en af iaboratoriets sto- 
re styrker. Herved kan sável dyrlæge som 
svineproducent starte korrekt behandling 
og undgá unedige tab i besætningen.
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Unders0ge!se a f ktnger fra  gr/se.

SPF SUNDHEDSKONTROL
SPF sundhedskontrol gennemfsres i aile 
avls- og opformeringsbesætninger med 
rod SPF status. Kontroiien bestár af en 
manediig klinisk undersogelse af besæt- 
níngens svin suppleret med unders©gelse 
af blodprever for antistoffer mod SPF 
sygdomme.

í alt ca. 260 CHR nr. havde pr 1. august
2012 status som rad SPF besætning.

I disse besætninger udfores lígeledes tiisyn 
med dyreveifærd, herunder skuidersár, 
haiebid, beiægningsgrad og sygestier.

Eksporten af avisdyr er vokset voldsomt 
i 2012 og har i perioder været en stor 
opgave for afdeiingen.
Udover seive SPF sundhedskontroiien 
udferer afdeiingen ogsá jobbet som 
besætningens praktiserende dyrlæge i 25 
% af besætningerne.

Afdelingen har 3 kontorer placerethen- 
holdsvis i Vejen, Kjeiierup og Kobenhavn.

SPF-SUNDHEDSSTYRINGEN
SPF-Sundhedsstyringen er ansvariig for 
SPF-databasen og styrer alle statusopgo- 
reise og -skift SPF-systemet deklarerer for 
feigende sygdomme:

*  ondaitet lungesyge (Ap)
* alm. Lungesyge (Myc)
* svinedysenteri
* nysesyge
*  PRRS
* ius
*  skab

Per august 2012 var der:
•  260 Rode . .
•  2.838 Blá
besætninger i SPF systemet

SPF-Sus har endvidere ansvaret for vedíi- 
gehoidelse af SPF-sundhedsreglerne og 
SPF- transportreglerne.

SPF- Sundhedsstyringen har kontor i Vejen 
i samme bygningsom SPF-seiskabet.

I' ’ [ 1
í'Jj J

Preverne nnalyseres pð laboratoriet i  Kjel- 
lerup.
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AN TiB IO T iKA  FORBRUG OG RESISTENS
S U N iD H F D

International anerkendelse
I juii 2010 varsledes indforslen af detgule 
kort.Siden da erderskete tnationaltfa ld  
i forbruget af antibiptika pá ca. 20 %. 
internationalt er der stor interesse for, 
hvordan dansksvineproduktion med 
succes har været ístand til a t nedregulere 
antibiotíkaforbruget VSP.har derforstor 
form idlingsaktivitetvedr.em net bi.a. pá 
kohgresser, ved besog af udenlandske 
delegationer og det danske EU-formand- 
skabs konference/'Cornbating Ántimicro- 
biai Resistance-Time for Joint Action".

Cephalosporin stop
Cephalosporiner er en gruppe antibio- 
tika, der er kritisk vigtige for behandíing 
af mennesker. Af hensyn til forbrugerne 
mdferte VSP ef. frivilligt stop for forbruget 
af cephalosporiner iju li 2010. Forbruget 
har siden da stort set været 0, da meget fá 
dispensationer har været nodvendige for 
atsikresundhed ogdyrevelfærd blandt 
grisene.

Det frivillige stop har vist sig at være en 
storsucces, da deri 2011 ikkeerfundet 
resistente bakterier mod denne type 
antibiotika i danske svinebesætninger. 
Sammenlignet med en forekomst af 
de sakaldte ESBL-bakterier pá omkring 
10% af besætningerne i 2010 er den 
sáledes nu 0%. DANMAP rapporten, der 
er myndighedernes árlige opg^relse over 
udviktingen af resistente bakterier, viser 
dette flotte resultat VSP bemærker sig 
ogsá med stor tiífredshed og anderkendel- 
se, at báde dyrfæger og besætningsejeren 
har medvirket s§ positivt til at ná dette 
resuitat.

HU - projekt
VSP indgár i EU projektet MINAPiG. For- 
málet er at vurdere strategier til reduktion 
af brugen af antibiotika samt identificere 
de faktorer, som pávirker landmænd og 
dyríæger, nár de skaí vælge meliem de 
forskellige strategier. I alt 6 iande deltager 
i projektet, som forisberfra 2012-2014.

Bedre behandlíng/mindre resistens
I resistensprojektetMINIRESIST ved KU- 
SUND stette t af det Strategiske Forsk- 
ningsrád deltagerVSP ogsá. Der udvikles 
it-baserede modelier, der kan teste resi- 
stensudvikíingen ved forskeliige behand- 
lingsstrategier. Desuden betyses, hvorgodt 
de forskellíge behandiingsstrategier virker 
pa behandíingaf sygdomme hos svin.

Interview af landmænd
I 22 besætninger med smágrise blev land- 
mænd interviewet vedr, deres hándtering 
og anvendelse af antibiotika i foderog 
vand. íntervíewrunden viste omráder der 
ofte kunne optimeres, ogsom rádgivere 
bor have fokus pá,

Vandkvalitet og fordeling ■.’
*  'Rensríihgaf vandror
* Fremstiliing og tildeiing

stamoplosning :
* 1-lomogen opbianáíng af antibiotikc ■ 

tildeltv ia t©rfoder .

MRSA
MRSA er stafylokokbakterier der er 
btevet resistente overfor almindeligt 
anvendt antibiotika. Der findes mange 
typer af MRSA hos mennesker, heriblandt 
MRSA398, som især er forbundet med svi-

nebesætninger. Der har været en generei 
stigning i forekomsten af MRSA, og i 2011 
udgjorde MRSA398 1 0 % a fa lle t/p e ra f 
MRSA fundet hos mennesker. 
Sundhedsstyreisen haren ny MRSA 
vejiedning pá vej, som forventes pá gaden 
i oktober 2012.

DANMAP rapporten fra 2011 viser, at 
forekomsten af MRSA smittede besætnin- 
ger har ligget ret konstant de seneste ár, 
omkring hver 8. besætning huser MRSA.

Testaf aiie besætninger, mener VSP ikke, 
er vejen frem, da det bare kan give en 
falsktrykhed. F.eks. kan fritestede besæt- 
ninger være smittede kort tid efter test- 
ningen, Derfor er der fokus pa oplysning.

MRSA má betragtes som et potentie lt ar- 
bejdsmiljeproblem. Mange af de menne- 
sker, der har deres daglige gang i smittede 
besætningei; má forventes at have MRSA 
í næsen eller pá huden. Rádgivningen i 
dag er, at alie, der ofte kommer i svinebe- 
sætninger, skal oplyse dette ved henven- 
delse til sundhedsvæsenet Dette sikrer, 
at man bliver behandlet korrekt. VSP er i 
en aktiv dialog med báde fagforeninger, 
sundhedsmyndigheder og Fodevaresty- 
relsen, for at sikre stor ábenhed og en god 
ínformation om MRSA.

Figur l  - Medidnforbrug (ADD/maned) 9 máneder f®r og efter handiingsplan opstartes.
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For besagende i svinebesætningerser 
der ikke ud tit at være noget probíem. En 
Hoilandsk unders®gelse viser, at næsten 
alle har smidt MRSA igen 24 tímer efter 
besoget.

Reduktlon er mulig
Fokus pá sundhed, fodring og manage- 
ment reducerede antibíotikaforbruget i 
16 besætninger.VSP harfulgtindsatsen 
for at reducere antibiotikaforbrugetti! 
smágrise besætninger, der havde et hojt 
niveau af behandlinger af smágrise. i den 
enkelte besætning blev der aftaít en 
handiingsptan med udgangspunkt i be- 
sætningens forhold. Manual tíl God Antibi- 
otikapraksis bíev brugt som et værktej tii 
a t sikre optimale forhold for smágrisene.

Faid pá 29 %
De 16 besætninger - se figur 2 - gik fra 23 
ADD/maned til 18,6 ADD, da det guie kort 
tradte i kraft Ni máneder efter opstart af 
handtíngsptan var antibiotika-forbruget 
faldet til gennemsnitligt 13,2 ADD. Det 
svarer til et fald pá 29 %. í samme periode 
faldt forbruget pá landsplan med ca. 20 % 
Ejere og medarbejdere i de 16 besæt- 
ninger viste, at en koncentreret indsats 
i smágrisestalden kan reducere anttbio- 
tikaforbruget. Men erfaringerne viser 
ogsá, at hvis der kommer nye smitstoffer 
i besætningen, kan det betyde et 0get 
behandlingsbehov.

Medliq
Medlíq er et produkt som kan anvendes 
til stivis tildelingaf antibiotika i besæt- 
ninger med vádfoder, Der er igangsat en 
funktionsunders®ge!se af Medliq í to  be- 
sætninger. De forelobige erfaringerviser, 
at Mediiq er forhotdsvis nem at installere 
oganvende.

■■ ■ ..-.■ - .  ....'■:.' '.;■' '■............'■-' . ' .......... ' '

Figur 2 - ESBL-forekomst i svin og svinebesætninger

Projekterne har faet stette fra EU og 
FodevareministeríetsLðnddistriktspro- 
grammer under j.nr. 3663-D-10-00459

œœ^.Rösitive besætninger 

■■ Positive grise

Inden du forfader staldomrðdet -  ogsð ved pause-ska l du rengare og desinficere stevler og smicle 
arbejdstejet Sáskal du vaske hænder grundigt mecl vand ogsæbe, e//er endnu bedre tage et bod. 
T»r hænderne i  et rent hðnclklæde, gerne i et. papirhðndklæde, og brug hðnddesinfektion tned 
sprit tilsat glycerol.
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Vaccination mod ©demsyge
Forelabige resultater viser, a t en.enkeit 
vaccination i f^rste leveuge kan reducere 
dodeligheden som felge af odemsyge . 
fra 8 %  til 1 %. Dette svarer til ca. 90 % 
reduktion i dadeligheden som felge af 
edemsyge. D.e yaccinerede grise voksede 
i smágriseperioden lS.grám hurtigere pr 
dagend de ikkevaccinerede,.menforske|- 
len var ikke statistisksikker. ; .

Effekt pa d©de|igheden ved vaccina-tion 
mod odemsyge blev undersagt af VSP 
pá vegne af et medicinalfirma i én dansk 
besætning, hvor der gennem længere tid 
havde været problemer med ©demsyge.

I alt indgik 255 vaccinerede og 257 ikke 
vaccinerede grise. Grisene biev vaccineret 
én gang den dag, hvor flest grise var A 
dage gamle. Grisene blev vejet enkeltvis 
ved vaccination, fravænning og afgang fra 
smagrise-stalden.

Der blev undersogt for bivirkninger straks 
efter vaccination og igen dagen efter. 
ingen af de undersogte grise havde bivirk- 
ninger som folge af vaccinationen.

K an det betale sig at vaccinere?" kan 
man sperge. Foratvaccination ud fra et 
okonomisk synspunkt kan betale sig, skal 
der som udgangspunkt være en vis dode- 
lighed som folge af ademsyge.

Ved voldsomme udbrud kan deta ltid  
betale sig at vaccinere. Hvis odemsyge 
vaccínation skal være en permanetvac- 
cination - som en slags forsikring -  slo! 
udgiften ti! vaccination holdes op imod:
• At én procent reduktion af d®de- 

ligheden i smágriseperioden eger 
dækningsbidraget med ca. 3,50 kr. per 
produceret smágris.

•  At vaccination i nogle besætnin-ger 
kan reducere forbruget af zink.

•  At der kan forventes et nedsat forbrug af 
ttd tií opsyn og behandlingaf syge dyr.

• At der vil være færre bekymringer om 
udbrud af ©demsyge og de dermed 
forbundne okonomiske tab.

Da unders^geisen kun er gennemfort i én 
besætning kan man ikke være sikker pé 
at den samme effekt opnás i alle besæt- 
ninger,

Diagnostiksygdomme
En sikker besætníngsdiagnose kræver 
traditionelt at der undersoges mange 
prever. Dette koster mange penge, og 
derfor bíiver der ofte taget for fs pæ-ver i 
besætningerne,

VSP har i samarbejde med Det Sund- 
hedsvídenskabeiige Fakultet Keben- 
havn Universitet og Danmarks Tekni-ske 
Universitet-Veterinærinstituttet udar- 
bejdetforslag til en diagnostiskmanual, 
hvor formalet er pá en reiativ billig máde 
at kunne afgöre, om der er tale om en 
behandiingskrævende diarré.

Idéen er at blande (poole) g©dnings- 
pr®ver, sá man i stedet for at under-soge 
20 enkelte prsver blanderged-ningen fra 
20 pr®ver i én,

Endvidere underseges mulighederne for 
at bruge sokkepraver, ligesom man ger í 
kyllingeproduktionen. Den diagnostiske 
manuai skal testes i 50 besætninger t sam- 
arbejde med de praktiserende dyrlæger.

Ud over Lawsonia vil mængden af 
sygdomsfremkaldende colibakterier og 
Brachyspira piiosicoli blive undersogt

Projektet er s totte t af Innovationslo- 
ven underj.nr. 3412-08-02226-03,

•":*! rúi? 5Vir:i:!^oouK!'!0N
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Figur 1 - Pávirkning af produktionsparametre over tid sofn falge af et akut PRRS udbrud i en besæt- 
ning

f r ð v . k d d  ■ ■■'— --; !e v . f< a d t /k u id  .;■.'■
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PRRS udryddels e?
Fleœ steder i udlandet, bla. USA, Holland 
og Canada, arbejdes der pá omradesa- 
neringer for PRRS (Porcine Reproductive 
and Respiratory Syndrom}. Oftestbáret 
frem af, at sygdom, som falge af PRRS, 
virkelig koster penge. I USA regner man 
med et arlig ttab pá $664 mííí som folge 
afPRRS,

Derfor er det et nærliggende sporgsmal, 
om vi ogsa i Danmark bor satse pá at 
udrydde PRRS. Ti! afklaring af om dette er 
vejen frem har VSP iværksat en under- 
segelse af de okonomiske tab i Danmark 
som foige af PRRS, Dette er gjort for bSde 
akutte PRRS udbrud i besætni nger og 
kronisksmittede besætninger.

Tab underakutte PRR5 udbrud
Der er indsamlet E-kontroi fra besætnin- 
ger, der har haft et akut udbrud af PRRS, 
Produktíonsdata fra en periode fer, og en 
periode efter et PRRS udbrud, er indsam- 
le t Effektivitetsnagletaliene f®r ogefter 
er omregnet til DB per sostiplads for en 
given tidsperiode,

Der indgar pt. 6 sobesætninger i analysen. 
Periodelængden med tab som folge af 
PRRSsygdomsudbrud svingerfra 12-60 
uger efter smitte med et gennemsnít 
pá ca. 33 uger. Figur 1 viser et eksempel 
pá, hvordan levendefedte, dsdfedte og 
fravænnede/kuld pávirkes under e t PRRS 
udbrud i en besætning. Det parameter, 
der b!ev pávirket mest, var den totale 
pattegrisedodelighed, som steg med 4.6 
% point under et akut PRRS udbrud. Det

okonomiske tab blev opgjort som tab pr 
ársso ogsvíngede fra en gevinstved PRRS 
pá 43 k r t iie tta b p á  734 kr med etgen- 
nemsnitligttab pa 235 kr.
Biandt de 6 besætninger sá det ud ti! at 
smitte med den amerikanske PRRStype 
gavsterre prob!emer end smitte med den 
danske PRRS type.

Tab i krortisksmitte
Landsgennemsnitstailene for 2010 og 
2011 blev samkort med SPF-sundhedssta- 
tus. Besætnsngerne blev ktassificeret i, om 
de var PRRS positive eller negative i hhv, 
hele 2010 og he!e 2011, eiier om status 
var ukendt.

Der sá ikke ud til a t være nogen væsentiig 
forskei i produktivitetset over 2010 og 
2011, nár man sammeniigner PRRS posi- 
tive og negative besætninger (Tabe! 1).

Konkiusion
Et akut sygdomsudbrud af PRRS giver 
nedsat produktivitet i en kortere periode 
og koster pá bundliníen. Besætningerne 
ser dog ud til i lobet af kort tid at vende 
tilbage tii det produktivitetsniveau, de 
havde for PRRS sygdomsudbruddet.

Sammenlignes prod u ktivi tetstal for et ár 
ser der ikke ud til at være nogen forskel 
pá, om besætninger er sm ittet med 
PRRS eiíer ej. Hvis forekomsten af akutte 
PRRS sygdomsudbud er lav, má tabet pá 
landspian som folge af PRRS betegnes 
som m inim ait
Om PRRS pávirker velfærd og medicinfor- 
brug vil biive yderligere belysti 203.2.

Tabel 1 - Pávirkningaf produktivitet i kronisk smittede PRRSbesætnínger

S®er 

Anta!

Levendefadte •::

Totai pattegrisedsdeíighed % 

■Srnagrise

Dodelighed, % :V

Slagtevin

Dedelighed, % .'
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DLBRSvinestalde
! ekspertgru.ppen DLBFÍ (Dansk La'nd- 
BrugsRádgivning) Svinestalde deltager. 
fem byggerádgivere.og syv svinerádgivere. 
Formálet med ekspertgrúppén e ra t
•  udveksle viden indenfor rádgivn.ing i 

svinestaldsbyggerí,
•  bidrage tii gensidig kompetenceopbyg- 

ningog-udvikling.
•  give meldinger tilbage tif VSP og VFL 

om svineproducentens onsker og 
behovfor ny viden, værktejer og rád- 
givning.

Ekspertgruppen medes to gange érligt 
med skiftende temaer. Et tema har f.eks, 
været miljoteknoiogi. Herunder blev 
emnerne
• "punktudsugning" via faste kanaler 

under den faste del af guivet i hvíle- 
arealerne.

•  indretning af staiden og stiudformning.
• konstruktion af ráhuset.
• benyttede materialer.
•  funktion af ventiiationen.
•  Prisen pá miljoteknoiogi.
•  fundraising tii miijeteknologi undersogt 

og diskuteret.

Under denne grundige emnebehandiing 
ses emnet fra mange vinkier, og de tvær- 
faglige diskussioner sikrer, at deitagerne 
fár opdateret og kaiibreret deres viden. 
Hermed er báde svine- og byggerádgivere

Workshoppen indeholdt bóde faglige oplæg 
og arhejde i mindre grupper.

klar til atyde kvalificeret og máirettet 
rádgivning.

Kontroi af PRRS i Danmark
Nár besætningsdyriægen samarbejder 
med konsulenten omkring hándtering af 
PRRS, er det nemmere at fá alie aspekter 
rned og komme heie vejen rundt om 
besætningen,

I de sidste par ár har dervæ ret oget fokus 
pá at kontrollere PRRS i danske besæt- 
ninger. Dette skyides, at PRRS udbrud og 
reinfektioner er tabsvoldende og samtidig 
har negativ indflydelse pá arbejdsglæden.

Ofte er det dyrlægen aiene, der planlæg- 
ger, hvordan PRRS kontrolleres, men í 
mange tilfælde vilie detvære en fordei at 
inddrage en konsuient, sáfremt der skal 
ske ændringer i staldindretning, holddi- 
mensionering, ventilationsstyring osv. Des~ 
uden kan konsulenten hurtigt beregne, 
hvorvidt et tiltag kan betale sig eller ej,

Danske dyrlæger har tidligere været 
samlet til workshops om PRRS. Her er det 
blevetdiskuteret, hvordan besætninger 
bor undersoges for PRRS, og hvordan syg- 
dommen kan kontroiieres elier udryddes.

Foratfá fokus pá synergien i samarbejdet 
meliem dyrlæge og konsulent, tog VSP ini- 
tiativ til at afholde endnu en PRRS workshop.

Denne gang blev báde dyrlæger og konsu- 
lenter inviterede.

Workshoppen ogede konsuienternes 
fokus pá PRRS og fremhævede ligeiedes 
gevinsterne ved et sádan samarbejde for 
báde dyrlæger og konsulenter.

Workshoppen samlede ca. 40 dyrlæger og 
ca. 20 konsulenter, der brugte en dag med 
indlæg og gruppediskussioner.

Indiæggene var forskeliige. De spændte 
fra et initiativ til at sanere Bornholm for 
PRRS tii indlæg om, hvad der geres i andre 
dele af verden for at udrydde PRRS. Mel- 
iem indiæggene arbejdede dyrlæger og 
konsulenter sammen i grupper om forskel- 
iige problemstillinger.
Afsiutningsvis kom en kvægdyrlæge og 
fortalte, hvordan man inden for kvæg 
har stor succes med at samle dyrlæger, 
landmænd og konsulenter omkring 
udryddelse af forskellige kvægsygdomme 
i Danmark.

Det stod dog klart, at den st^rste udfor- 
d ring e ra tfá  motíveret fandmænd til at 
kontrollere eiier udrydde PRRS.

Derfor har VSP iværksat en række under- 
sogeiser tii at belyse betydningen af PRRS 
for dansk svineproduktíon.
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Faringsovervágmng
En kiar strategi for faringsovervágning og 
fodselshjælp kan være med til at reducere 
antaliet af dodfedte grise. Der kan red- 
des grise blot ved at optimere rutinerne 
indenfor normal arbejdstid. Ydermere kan 
antallet af dedfodte grise reduceres ved 
forskudt arbejdstid, hvorved det sikres, at 
der, er en medarbejder i stalden ved de 
fleste faringer,

Dette viser de forelobige resultater sf en 
erfaringsindsamling foretaget af VSP i 
foráret 2012.

De deltagende soholdere fikalle besegaf 
en rádgiverfra "Ekspertgruppen Fare- 
staldsmanagemenf', som gennemgík slle 
rutiner for og under faringen. Rutinerne 
blev optimerede efterfarestaidsmanua- 
lens anbefaiinger og herefter fuígte en 
implementeringsperiode, hvor besætnin- 
gen havde mulighed for at blíve vænnet tií 
de nye rutiner ogtiitag.

Indsatsomráderne var forskeilige fra be- 
sæ tningtil besætning. De indsatsomráder, 
der gav sterst effekt var:
• Systematisk tilsyn med farende seer 

en gang i timen. Ved tiisynet blev det

registreret, hvilke soer, der modtog 
faringshjælp, samt hvor mange levende 
ogdede pattegrise,den enkelte so 
havde ved gennemgangen.
Nogle besætninger f®rte registreringer 
over aiie faríngsforteb -  uanset om 
der blev givet fodseishjælp eller ej. Ved 
tilsyn, biev folgende registreret: tids- 
punkt, antal levende og antal dode, evt. 
fedselshjælp samt hvor mange ievende 
og dede pattegrise, der blev trukket ud 
ved gennemfertfsdselshjælp. Dette 
gav besætningerne et godt indbiik i 
faringsforlsbet, og det biev nemmere 
atudpege eventueiie problemsaer. 
Fedselshjæip tit seer; der ikke havde 
fáet grise siden sidste tilsynsrunde. 
Opmærkningaf kendte probíemsoer 
ved indsættelse i farestaiden. Seerne 
blev opmærketved hjæip af en farvet 
sotavle, en klemme der var iet at fá 0je 
pá ved indtrædeise i farestalden. 1 den 
enkeite besætníng, bíev det defíneret, 
hvad en problemso var, Dette kunne 
være soer med dárlig historik, saer over 
en vis alder; fede seer elter soer; der af 
andre ársager tkke var i topform til faring, 
Der blev ydetfödselshjælp til disse s®er 
efter Vi time, hvis ikke der var kommet 
fíere grise.

Figur 1 - Udviklingen i procent dadfedte af totaífedte. Den kreftige sorte streg indíkerer gennemsnit- 
tet for alie besætningerne.

F^dselshjæSp ifo rm  a f udtrækníng.

Disse var de vigtigste tiitag, som biev sat i 
værk i aiie besætninger.

Andre tiltag var:
•  Huldstyring i drægtighedsperioden sá 

S0erne var i korrekt huld ved indsæt- 
teise i farestalden. Báde fede og magre 
soer ®ger risikoen for flere dodfodte 
grise.

•  Ingen brug af oxytocin under faringen. 
Udover at oxytocin er ulovligt at bruge 
under faringen, 0ger det risikoen for at 
kvæie grise i fodselsvejene.

•  Korrekt fodertildeling ved indsætteise 
i farestaiden og frem til faring. Det
er vigtigt, at soen har noget energi 
til faringen, men ogsa at hun ikke er 
overfodret

•  Korrekt indsælteisestidspunkt. Soer, 
der indsættes for sent i farestalden, er 
mere stressede omkring faring hviiket 
ager andelene af dodfedte. Omvendt 
kan S0erne ogsá índsættes for tidligt 
fra en drægtighedsstald, hvor de gár 
lese, da den manglende ’motion’ inden 
faring ogsá kan resultere i fiere dod- 
fedte grise.

•  Ro i farestalden. Hvis der generelt er 
meget uro i farestalden, er der flere 
sser, der flytter deres faringer til om 
natten, hvor der er mere ro i staiden.

Aiie punkterne blev gennemgáet med 
udgangspunkt i den enkelte besætning 
for at flnde det niveau, der passede netop 
her.



SUNDE L0SGAENDE S0ER -  TEAM SOIJV
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Frem mod 2013
"Sunde bsgaende soer" b ievudvalgtaf 
VSP til atvæ re etstrategisk indsatsom- 
ráde, hvori der indgik flere proje.kter med 
det fælies má! at skabe den storst mulige 
succes for personale og dyr. Málet var at 
den viden, der blev demonstreret i projek- 
terne, skuiie bidrage tii at 0ge soernes vei- 
færd og derved reducere sodedelighede'n 
i det.danske sohold med.lesgáende saer.

Personaletstrivsel ergrundlaget
Projekt Team Soliv har i seks besætninger 
vist, a t nár personalel: trives, oges mulighe- 
den for en malrettet indsats, og dermed 
kan sododeligheden reduceres.

1 Team Soliver produktionsfagligsvinerád- 
givning kombineret med HR-rádgivning. 
jo mere medarbejderne bliver inddraget 
-báde fagligt og personalemæssigt - jo 
bedre kan problemstillingerne í bedrif- 
terne loses.

Team Soiiv gav resultater
Team Solivs formái er at skabe trivseí 
blandt soer ved hjæip af velfungerende 
personale. Seks store sohold har deltaget 
i projektet gennem 1 lA ár. Aiie onskede at 
reducere sododeligheden, og aile var víi- 
lige til at arbejde med personalets trivsei. 
Via intensív produktions- og HR-rádgiv- 
ning* lykkedes det at reducere sodadelig- 
heden over 1 Vz ár, med 2,9 procentpoint i 
gennemsnit regnet som dode og afíívede 
afantalárssoer.

*HR-radgivning er i denne órtikel.for- 
stáetsom Ledelsesrádgivning; HR stár : 
for Human Resource, og HR-rádgiv.ning 
er en discipiin indeh for ledelse, deron- 
sker at integr.ere hver enkelte medar- 
bejders behov og personlige ressourcer 
iarbejdet.

! de seks besætninger deltog i ait 6.766 árs- 
seer, For hver gang dodeiigheden reduceres 
med 1 % enhed, tjenes ca, 46 kr. pr. ársso. 
D,v.s„ at de seks besætninger alene gennem 
reduceretsodedelighed tíisammen har 
oget indtjeningen med ca. 1,5 mio, kroner 
ved en fokuseret indsats pa trivsel hos 
personafe ogs^ergennem 18 mdr.

Sadan togdefa t
Team Solivs rádgiver gennemforte en ana- 
iyse i aiie bedrifter dels pá produktionen 
deis pá personaiet, Indsatsomráder og mái 
blev tilpasset behov i hver enkelt bedrift. 
Alle besætninger gennemfarte ved begyn- 
delsen en trivseisanalyse hos personaiet 
sammen med HR-rádgiveren; denne har 
sammen med et organisationsdiagram og 
DiSC-profller pá alle medarbejdere dannet 
grundiag for MUSamtaierne.

MUSamtalerne har bi.a. afkiaret, hvorvidt 
rette personer havde de rette opgaverog 
ansvar, og om samarbejdsstrukturen var 
hensigtsmæssig. Herudfra e rtiita g fo r hver 
enkeit besætníng besiuttet

Tálmodighedsarbejde
Atændre pá ansvar for den enkelte med- 
arbejder kan være let at gore og kan give 
hurtig og umiddeibar giæde og lettelse hos 
en ansat. Ogat fá ordnet klove kan give 
umiddelbarforbedretveifærd for soen.
Men forbedrínger pá besætningsniveau 
f.eks.at báde soerne lever længere, og 
medarbejdere forbliver i jobbet i en 
iængere periode, tager et ár eiier mere at 
máie. Det betyder, a t arbejde med trivsei 
hos mennesker og hos soer er tálmodig- 
hedsarbejde. Det kræver en fokuseret 
indsats i en iængere periode.

Staidskolen forpligter deltagerne
Staidskoien har været en vigtig dei af 
Team Soiiv. Driftsiederne fra de seks 
besætninger besöger hinanden pá skift, 
og forud for hvert beseg har driftsiederen 
i værtsbesætningen vaigt, hvilke to emner 
der skal i fokus pá staidskoien. Staidsko- 
ien adskiiier sig fra en erfagruppe ved at 
være mere fokuseret og give konkrete 
rád tii hinanden og ved at falge op pá 
beslutninger fra forrige mode. Udbyt- 
te t af at deltage í en staldskoie er, at 
man fár fem andre driftsiederes syn pá 
to emner, som man seiv har vaigt fra sin 
egen bedrift. Som vært vii man modtage 
undrende sporgsmái, forsiag til ændringer 
fra mennesker; der personligt onsker at ná 
et lignende mái. Staldskoledeltagerne ser 
tii hvert mode hinandens bedrifter. Det 
ábnerojnene ogskaber en fælies referen- 
ceramme for deltagerne.

Pá produktionssiden
Pá produktionssiden dukkede nogle em- 
ner op i aiie besætninger f.eks.:

En veiovervejet og konsekvent udvæigel- 
se af polte giver storre chance for et langt 
iiv som so, og en god sodaliseringgor ogsá, 
at poitene kan hoide længere.

Huidvurdering blev gennemfortgrundigt 
mange steder, men ikke aiie havde den 
samme opfatteise af( hvad et godt huld 
var. Lidt undervisning, kaiibrering og 
træning hjalp i de besætninger, der satte 
fokus pá dette omráde.

Opsyn med soerne i sygestierne for ek- 
sempel ved hjælp af journaler kunne sikre 
en del soer et iængere iiv.

Sunde bsgáende saer har fáet tilskud fra 
EU og Fodevareministeriets Landdistrikts- 
program under J.nr. 3663-D-09-00368
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Det er ikke nedvendígvis ny viden, der var 
indsatsen, men maden detbíevform id íe t 
pá og i, at der var meget tæ t opfoigning 
pá om aftalerne biev overholdt. Selvom 
reduktion i sododelighed er en hard core 
produktionsforbedring, sagde besæt- 
ningsejerne og driftsiederne samstem- 
mende ved afslutning af projektet Team 
Soliv, at det er HR-índsatsen og den konse- 
kvente opfelgning, der har betydet mest i 
reiation til reduktionen i sododeligheden.

Den hojproduktiveso
Projektet har givet en sterre forstælse 
for den diegivende so's stofskifte, samt 
ristkoen for udviklingaf sekundær ketose, 
den viden er videregivet ti! radgiverne, 
Projektet har ogsa ábnet op for nye pro- 
blemomráder og det har givet aníedning 
tíí en række nye aktiviteter, Bi.a. arbejdes 
der videre med at optimere foder og 
foderstrategier til diegivende soer.

Holdstyringaf poltepuljen
Erfaringer fra 10 besætninger har vist, 
at systematisk registrering af poltenes 
alder og forste brunst betyder, at poltene 
kunne labes ved en mere ensartet alder 
og at der blev opnáet en mindre varía- 
tion i kuldsterrelsen. Medarbejderne i 
besætningerne var meget tilfredse med 
den indarbejdede systematik omkring 
pottene, som gjorde det daglige arbejde 
med poltene mere overskueligt og nemt, 
fordi der kun skulle fokuseres pé lobeklare 
polte i lobeafdelingen ved stimuleringog 
inseminering.

Samlet for de deítagende besætninger 
blev poltenes alder ved ferste lebning re- 
duceret fra 280 til 262 dage og sprednin- 
gen i alder ved iobning faldt fra 29 til 20 
dage. En ekstra foderdag for en po lt koster 
cirka 7 kr., sa den lavere alderved iobning 
gav en direkte besparelse pá i gennemsnit 
126 kr. pr.polt.

Skuldersár-nyskala
Formálet med at finde den bedste beskri- 
velse af skuldersár pá levende dyr, der er 
baseret pá en tredelt skaia i folgende ka- 
tegorier: Intet, let eller svært skuldersár; er 
gennemfart med et yderst tilfredsstillende 
resultat. Skalaen er fagligt velfunderet og

kan med lethed anvendes af lægmand. 
Ðer er fundet og udarbejdet en kalibre- 
ringsmetode, som kan sikre at skuldersár 
bliver vurderet relativt ens i alle besæt- 
ninger pá et givet tidspunkt. Vejledning 
er under udarbejdelse med offentlig 
myndighed.

Underlag i stier til s®er
Formáiet med at finde biode mátter 
til forebyggelse af skuldersár i farestier 
er gennemfort Resultatet viste dog, at 
gummimátter ikke hargenere! effekt hos 
soer, som er i godt huíd. Derfor anbefales 
svineproducenter at have fokus pá huld- 
vurdering og kun tilbyde seer i dárligt huld 
og soer, der tidligere har haft skuidersár en 
gummimátte i farestien.

Keling af guívet i farestien havde ligeledes 
íkke effekt pá frekvensen af skuidersár.

Syv forskellige typer underíag i sygestier 
til soer er blevet testet Ud over halm var 
der to  typer af gummimátter, der opfyldte 
kravet om blodt underiag i sygestier.

Sygestier med drænet, street (halm) leje 
fremstod under hele afprevningen bbde 
og t©rre. Der blev tildelt 2 kg hafm /  sti /  
uge.

Indretningafstiertil polte
Det blev demonstreret, at det er muligt, at 
forbedre nærmiljoet (hygiejne, skridsik- 
kerhed mv,) i eksisterende stier til store 
fiokke af polte. Der blev ikke gennemfort 
demonstration af indretning af stier til 
mindre grupper af poite. Det skyldes, at 
det efter besætningsbesog blev konsta- 
teret, at indretning efter anvisninger tíl 
slagtesvin, gav veifungerende stier.

Ar2013 omlægning
Inden 2013 skal de sidste staide med bokse 
til drægtige soer ændres til losdrift Nogle 
sohoidere har vatgt at renovere ebisteren- 
de stalde, andre har udvidet besætningen 
og etableret losdríft i nye stalde.

Uansetfremgangsmáde er medarbejder- 
ne den heit afgorende faktor for, at denne 
omlægning bliver en succes.

viotNCKM niR rOK sviNepriaouin'iOi'i aíisih:kh'míní;i



TURBO PASLAGTESVIN
MAí'SAGí'̂ r'r̂ rr

Thedevilis in the  detail
Djæveien er i detaljen - siger rrian og det 
bekræftes i projektet "Turbo páslagtesvin, 
Styring af daglig drift”. Her har AÖstore 
slagtesvineproducenterværet med i et 
rádgivningsforbb i en periode pá 1JA  ár, 
og 90 % oplevede e ífekt ■

Landmændene oplevede, at de gik fra at 
fole sig kronisk bagefter til at have den gode 
folelse af fá "det hele med", og være foran.

Der blev vendt op og ned pá vaner og 
rutiner indenfor:
•  A/ask og udterring af stald og sti inden 

indsættelse
• T je lo fvandkva lite tog -tryk
• Sorteringved indsættelse
• Systematisering af behandlinger og 

brugaf sygestier
•  Styring afventila tion og klima
• Foderoptimering
• L^bende tjek af foderkurver og foder- 

automater
• Brugaf sigteprover
• Fokus pá leveringsstrategi

A lt sammen uden 0get tidsforbrug, tiden 
blev bare brugt anderledes og langt mere 
rationelt.

Rádgivningen foregár pá staídgangen, 
og bliver derfor meget konkret og nem 
at omsætte i praksis. Landmændene 
fortaíte, at vaner og rutiner kan være 
svære at ændre, men at det lykkes, nár de 
selv mener, at det er fornuftigt, fordi det 
giver en okonomisk forbedring eíier en 
arbejdslettelse.

Dækningsbidrag og ©konomi
Dækningsbidraget er, som ordetsiger, det 
bidrag der skai dække kapacitets- og ka-

pitalomkostningerne, herunder overskud- 
det til iandmanden. Dækningsbidraget 
skal dække omkostninger til bl.a. produkti- 
onsaniæg (renterogafskrivninger) energi, 
vedligehold ogion.

Projektetsynliggjorde.som vist í tabei 1„ 
at der er store forskeiie pr. produceret 
gris, og at omkostningerne fordeier sig 
meget forskeiiígt pa hver enkeit ejendom. 
Bundlinjen afhænger sáledes af mere end 
de produktionsmæssige detaijeri

Alt-índ/alt-ud-drift
Igennem det seneste halvandet ár er 
udvíkíingen i sundhed og produktivitet 
blevet fulgt i tre sterre produktionssyste- 
mer med slagtesvineproduktion. Det ene 
af de tre systemer mátte desværre stoppe 
slagtesvineproduktionen, hvorfor der 
kun er to systemer, der kan folges, indtil 
indsamíingen af resuitater síutter ved 
udgangenaf 2012.

i besætningerne sammeniignes alt-ind/alt- 
ud-drift pá ejendomsniveau med en tradi- 
tionel sektioneret d rift pá sektionsniveau. 
Ejendommene med ait-ind/ait-ud-driftpá 
ejendomsniveau biiver fuidstændigt tem t 
for grise, for der indsættes et nyt hold siag- 
tesvin. Uanset om det er ait- ind/ait-ud- 
drift pá ejendomsniveðu eiiersektioneret 
drift, bliver staidene rengjort og udtsr- 
ret fer indsættelse af et nyt hoid gríse, 
Grisene, som ieveres tii de págældende 
slagtesvinebesætninger, leveres fra sohold, 
som er sm ittet med ondartet iungesyge, 
aimindelig lungesyge og PRRS.

Máiet med undersegeiserne er a t se, om 
driftsformen ait-ind/ait-ud pá ejend- 
omsniveau har en gunstig indfiydelse 
pá sygdomsforekomst og produktivitet.

Tabel 1 - Dækningsbidrag, kapacítets- kapitalomkostninger og resuitat pr. produceret slagtesvin fra 4 
ejendomme

7 i l
DB

Kapacitet 
Kapital ■
Resultat

123 128 210 213

14 27 50 ■ 41

77 ' . : . 4 8 ; . ' 93 :.. 48

32:  . 53 : 67 ■■■:. .:■'■ 124

Det er forventningen, at forekomsten af 
iuftvejsiideiser vii være mindre pá ejen- 
dommene med ait-ind/ait-ud-drift end 
pá ejendommene med sektioneret drift, 
idet der kun er ét hoid pá ejendommen 
ad gangen. Dermed er der ingen risiko for, 
at nyindsatte hoid biiver sm ittet af ældre 
hoid.

De foreÍQbige resuitater tyder pá, at der 
er en mindre forekomst af almindelig 
lungesyge pá ejendommene med alt-ind/ 
ait-ud-drift (se tabel 2). Derimod ses 
ingen forskelíe i forekomsten af ondartet 
iungesyge.

Tabel 2 - Foretobige resultater fra i ait 16 hoid 
siagtesvin. Tabeiien viser, hvor mange hoid der 
havde tydelige tegn pá aimindeiig iungesyge 
ved slagtning (iungeforandringer hos >20 % af 
grisene).

Alt-ind/ait-ud . 2 - 9

Sektionéret drift 6 7

Produktionsresuitaterne erendnu ikke 
opgiort, men det forventes, at de vil være 
bedst pa ejendommene med ait-ind/ait- 
ud-drift.

Programmet stottes af EU og F^deva- 
re m in iste ri ets La nd dístri ktsp rogra m 
under J.nr, 36Ó3-D-09-Q0366.

.■ n ■) i- í í: f! ;• o k í 1v iío i>u kt í o n «:;ií\i si:!'' n í g ?o í ;



NY IT I SViNEPRí sliKTiONEN SIDE 51

Denne vejemetode sparer tíd, fordi man 
ikke skal iave manuelle registreringer af 
báde vægt og den individuelle identifika-

M A N A G B / Í E N T

Nye muligheder
Den teknologiske udvikling skaber mange 
nye m ulighederforat etablere en nem, og 
máske en helt automatiseret, overforse! af 
data til svineproducenten. Med fiere data 
far svineproducenten e t bedre grundlag 
fo ra tf^ lg e  udviklingen i produktionen. 
VSP arbejder med forskellige teknologier 
til at understotte dette behov.

Elektroniske oremærker
Nye elektroniske ©remærker er nu i 
handelen og anvendes i et mindre antal 
avls- og opformeringsbesætninger. 0re- 
mærkerne kan pt. anvendes i DLBRIT’s 
svineprogram og vii snart ogsa være inte- 
greret i Agrosoft Den elektroniske mærk- 
ning sparertid ved udvælgelseaf saigsdyr, 
og den reducerer risikoen for fejlaflæsning, 
nár slutsedlen skat laves. Dertil kommer 
sikkerheden ogarbejdsbesparelsen ved 
alle de andre processer, hvor registreringer 
skat foretages pé det enkelte individ.

Elektronisk vejning
VSP har i samarbejde med Bjerringbro 
Vægte AS udviklet en vægt, hvor det er 
muligt automatisk at registrere grisens 
væ gtog eiektroniske nummer pé en 
héndhoidt oremærkescanner af samme 
type som afbildet i billed 1.

Vejeenheden sender data, via bluetooth- 
forbindelsen, til den hándholdte læser, 
og data lægges i en fii pá læseren og kan 
derefterdirekte overfores tií egetbrug.

Biílecíe 1. Hðnríholdt sconner tí! regísíreríng 
a f vægt og ondre registrerínger pa grísen.

tion.

Overvágningaftiivækst
Der er behov for nye og mere præcise og 
aktuelle tal for grisenes vækst

Storstier med sorteringsvægte er i dag i 
brug fiere steder, Systemet giver muiighed 
for at foige den gennemsnitlige tilvækst 
i holdet, Med et elektronisk oremærke 
i hver gris og en læser monteret pa 
vægtenheden kan man fá et præcist bil- 
lede af vækstkurven forden enkette gris. 
Sadanne data vil udvide mulighederne for 
at optimere produktionen, og VSP samar- 
bejder aktueit med Domino om a t fá disse 
muíigheder ud i praksis.

I traditionelle systemer skal der findes 
andre íosninger og VSP er pt, í gang med 
at teste fastmonterede vægtenheder i en 
sti, hvor grisen vejes, nár den gér gennem 
vægten, Resultatet fra dette system vi! 
være en gennemsnitlig daglig tilvækst for 
en sti. For at dette system kan fungere 
tilfredsstillende, skal man sikre sig, at 
resultatet fra den enkelte stí kan overfares 
tit helesektionen.

Produktionsovervágning
Den digitale udvikling er ogsá en realitet 
i specialgriseproduktionen, hvor en vígtig 
malsætningde kommende ére ra ts ikre  et

bedre datagrundlagtil styringaf produk- 
tionen. VSPmedvirkertil atsikre denne 
dataindsamlíngved bl.a.atteste elektroni- 
ske oremærker pá marken se bilied 2.

Den nye teknologi er her med til at spare 
tid og omkostninger, fordi registreringer 
pá den enkelte so kan foretages uden at 
skulle hándtere dyret

Afsluttende bemærkninger
Produktionsrapporten har i mange ár 
væretgrundlaget for produktionsover- 
végningen. Overvégning af produktionen 
er imidiertid ikke kun registreringer pá 
grisene.

De nye teknoiogiske muligheder inden for 
mobilplatformen giver sáledes mulighed 
for, pé en nem og mange gange helt gratis 
máde, at foretage andre typer af registre- 
ringer som har stor relevans for produ- 
centen. Det kan f.eks. være registrering af 
arbejdsprocesser; personaleregistreringer, 
medicinregistreringer med stregkode- 
læser; elektronisk mærkning af farehytter 
med GPS-logning af placering pá marken 
etc.

De nye muligheder med IT kan give svine- 
producenten et langt bedre overblik over 
hele produktionen, og VSP vil fremover 
arbejde for at disse muligheder udnyttes i 
svineproduktionen.

Bi!!ecte2, Sconning a f polte med elektroniske eremærker.
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V e lfæ rd s s e m in a r . med plads ti! 4 s&er og pattegrise i samar-
Ijanuar 2012 blevder afholdt velfærds- ■ bejde med Udvikiingscenteret for Husdyr
seminar for okologiske svineproducenter. pa Friland og Preben Hald Maskinfabrik
Branchen ©nskerat hsjne produktiviteten . . Pen forste hytte testes i efteráret 2012. 
og mindske miljsbelastningen. Ved semi-
naret blev fastlagtfolgende malsætninger: Forebyggelse af díarré
• Dataindsamling.(Produktionsdata) . ) to ekologiske besætninger med smágrise
• Flere overleyende grise. biev besætningsspecifikke handlings-
•  Velfungerende udearealer tilslagtesvin pianer iværksat, som havde til formál at
•  Bedre fodringtil gavn fo.r trivsei, 0ko- optimere forhoidene for smágrisene og

nom iogmilj©  herved sænke forekomsten af diarré efter
• Korrekt hándtering af sýgé dyr fravænning.! begge besætninger agede

handlingsplanerne andelen af grise med 
Poca- glasfiberhytte normal gedningskonsistens fra hhv. 64 %
De farste prototyper af en ny farehytte i til 82 %  i besætning 1 ogfra 52 % ti! 81 %
glasfiber er testet, ogtilbagemeldingerne * besætning2,1 bessetning 1 vurderedes
fra svineproducenterne var posittve. lawsonia dog fortsat at være den primære

arsag til diarré. Effekten af vaccinering af 
Hytten har fuld stáhsjde, to indgange og pattegrisene i faremarken (dag 14-21}
autom atiskábningaf ventilationslem, imod lawsonia ogPCV2 blevderfortestet
De to indgange er en fordel i hverdagen, i besætning 1. Vaccinationen resulterede
da det er nemt at drive soen ud, og ved 1 en forbedret foderudnyttelse pá 4,62
endt kastration kan medarbejderen FEsv/gris og en reduktton í dadeligheden
forlade hytten oprejst i den modsatte side P® 1.3 % Pá bundlinien resulterede vac-
af soens indgang. I hytten er etableret cinationen i en eget indtjening pa 20,50
et overdækket pattegrisehjörne, hvor k r /  gris inkl. vaccine, Vaccinationen egede
pattegrisene kan soge hen og skabe en ikke arbejdsforbruget, da den ekstra tid
overtemperatur i kolde perioder. Video- brugt i faremarken blev sparet i smágrise-
optagelser skal klarlægge i, hvilket omfang perioden.
pattegrisene bruger hulen.

Projektet er gennemf^rt i samarbejde 
Storhytte til 4 soer med grise med 0koiogisk Landsforening.
I januar 2012 pabegyndte arbejdet med 
at dimensionere og udvikle en storhytte

Poca glasfiberhytte med overdækket pattegrisehjvrne.

l;OR SVIMCPiíODUia'lO^ A æ iiC I^TW iNG  ?0< t

Oral vacdnation afen  co. 14 dage gammet 
patiegns ifaæmarken imod lawsonia.

Hangrise
Screeningaf hangriselugt i 6 ækologíske 
besætninger viste, at hvis der anvendes en 
sorteringsgrænse pá 0,25 ppm skatol som 
i dag, ville der biive frasorteret 18 % af 
hangrisene. Hvis dette yderligere suppieres 
med en grænseværdi forandrostenon pá 
l,0ppm, vil der i altskulle frasorteres 68 % 
af hangrisene, som lugtende. Der var meget 
stor variation i frasorteringsprocentimel- 
lem besætningerne. I gennemsnit havde 
hangrisene en k®dprocent pá 58,8 % og en 
slagtevægt pá 82 kg.

Den hajefrasorteringsprocentvil besvær- 
liggere produktion af ðkologiske hangrise, 
med mindre der findes tiltag báde i form 
af fodringskoncepter og management, der 
kan reducere forekomsten af hangriselugt 
i ekologiske grise.

Der er iværksat et samarbejdsprojekt til 
afklaring af disse muligheder. I regi af VSP 
er der gennemfort et indledende forsag 
med tiideling af cíkorie og lupin i den 
sidste del af vækstperioden og variation 
i slagtevægten. Resultaterne viste, at der 
var en reducerende effekt pá skatol, men 
ingen effekt pá androstenon af at fodre 
med cikorie, men ingen effekt af lupin.
Der var en markant stigning i indholdet af 
androstenon ved at oge slagtevægten fra 
75-95 kg. En af metoderne til at reducere 
andelen af frasorterede okologiske hangri- 
se kunne være at reducere slagtevægten.

Projekterne har fáet tilskud via EU og 
Fede vare m i n isteriets La n d d istri kts- 
program samt CUDPmidler underj.nr. 
3663-U-l 1-00182,3663-U-09-00388 
og 3405-10-0174



SIDE 53IMAGEKAMPAGNE DUROC
IwrORMATION

Duroc i dansksvinekod
I 2012 har VSP og L&F brugt Duroc-grise 
som ambassadorer i arbejdet med at fá 
forta lt en ny historie om svin s Danmark.

Kampagnen har fokuseret pá at fortælie 
om Duroc-grisen ogdens gastronomiske 
kvaíiteter,

Duroc er far til Danmarks storste eksport- 
succes og indgár med 50 %  i de danske 
slagtesvin, som vi eksporterer tii hele 
verden.
Sáíedes er kampagnen med til at under- 
strege at dansk svinek®d er heít i top pá 
kodkvaiiteten.

Duroc er en gris, der kan noget særligt pá 
en middagstallerken. Racen er beram tfor 
atg ive særligt velsmagende kod med sin 
helt egen smag og fin fedtmarmorering.

Lykken er et roát svin

Glæden ved gríse og fortællingen om fiere racer blev fortol!: ti! Be>rsens iæsere.

Sig gorfdag tll duroc {chj'rjk)

m

Duroc rned I Landbrug& F&devarers image- 
kampagne ’Tremtiden er ikke sð sort, som 
den har været",

Fokusering pá kedkvalitet giver mulighed 
fo ra tg á  i dialogomkringdansksvinepro- 
duktion, ogde t harfáetforbrugere i tale, 
dersom udgangspunktikke interesserer 
sig forfakta om indtjeningogantibiotika.

Duroc-kod serveres i dagstort set kun pá 
gourmetrestaurantersom Kong Hans og 
Saison. Resulterer kampagnen i en oget

efterspergsei pa Duroc-kod, ska! produk- 
tionen nok tilpasses sig.

Historien om Duroc
Racen stammer fra New England i USA, hvor 
den udvikledes omkringár lSOO.Navnet 
Duroc stammer fra en af de ferste aviere, der 
havde en væddetebshest ved navn Duroc, 
og det biev starten pá verdens eneste svine- 
race, der er opkaldt efter en hest

Racen blev testet i Danmark i 1975 og 
gav væsentlige fremskridt Avlsarbejdet i 
Danmarkstartede i 1980 med im portaf 
Duroc fra Canada. I dag el<sporteres Duroc 
istorstil.

Durocgrise pa en mork ud til offentlig vej og 
cykelsti, hvor olie kunne stoppe op ogse pð 
grisene, ogsomtidig læse historíen am Duroc

Duroctii skue
Den danske befolkning har stiftet bekendt- 
skab med Duroc i labetaf sommeren 2012.

Durocgrise pá en mark ud til offentlig vej 
og cykelsti, hvor alle kunne stoppe op og 
se pá grisene, og samtidig læse historien 
om Duroc.

Grisene er blevet set af mange mennesker, 
der ikke kommer i de stalde, hvor langt de 
fleste danske gríse gár. Bl.a. kunne de ses:
•  I folde med 20 grise i hver i Aalborg, 

Odder, Odense, Roskilde og Farum.
• Pá dyrskuer i Herníng, Horsens, Odense 

og Roskilde
•  Pá Food Festivai i Arhus

Derharvæ retbetydeligom tale i medí- 
erne, der bragte historien i báde regionaie 
og landsdækkende aviser samt P4 i to 
regioner.

Tag historien om Duroc med ud til 
din næste borddame elíer-herre, og 
fortæl át dinegrise alle har.en gastro- 
nomiskgris somfar.
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HjEMfVIESiDE, NYHEDSMAiL M.M.
iNFORiViATiCÍK'

VSP's hjemme$ide"www,vsp.If.dk" er en guidg t l /  'nefagHge nyheder og viden.

VSP.if.dk
VSP's hjemmeside, "V5PJf.dk'', indeholder 
en stor mængde af yiden om den danske 
s vi n e p rod u kti on.Det e r her,m3nkan.holde 
sigopdateret pa den nyeste forskningfra 
V5P og finde viden til brug pá staldgangen.

Nár. man kommer ind pa ''VSPJf.dk’*, vil 
man pá forsiden fá præsentéret seneste 
nyheder og nye publikationer. Dervil des- 
uden være indgange tii andre reievante 
emner pá hjemmesiden.

De store omráder pá hjemmesiden er:
•  Viden
•  Publikationer
•  A ktue lt

•  Under Aktuelt finder man bl.a. informa- 
tion om smágrisenoteringen. Der er en 
række forskellige programmer, hvor det 
er muligt at lave udtræk pá aktuelíe og 
tídiigere noteringer eller beregne DB 
pá dyregrupper. Nyheder ligger ogsá 
under Aktuelt ligesom andre aktuelle 
emner.

•  Viden er inddelt efter emner og bygget 
op som en hándbog, Det er her, man 
slár op, hvis der er behov for at finde 
praktisk viden om et konkret emne.
Det er ogsá under Viden, at man finder 
manualer og arbejdsinstrukser, der 
kan printes ud og hænges op í stalden. 
Dísse ligger under "Til staldgangen".

•  Publikationer indeholder forskníngs- 
resultater og ©konomiske analyser, 
Publíkationsdelen er en omfattende 
videns database, hvor man finder nye 
og tidligere forskningsresultater og 
anaiyserfra VSP.

Manualer
Manualerne samler kendt viden om pas- 
ning af grise. VSP og de lokaie svinerád- 
givninger har r fæilesskab taget initiðtiv til 
dette management-værktej. Kombinatio- 
nen af rádgivning og værktojer skal være 
med tii ðt sikre, at fejí og misforstáelser 
undgás i det daglige arbejde i stalden. Ma- 
nualerne beskriver saledes arbejdsrutiner, 
der skal foretages i besætningen til gavn 
for báde dyr, medarbejdere og ejere.

Video
Under hjemmesidens omráde "Viden” 
finder man endvidere et bredt udsnit af 
faglige videoer. Videoerne understetter 
VSP’s ©vrige managementværktsjer og 
omhandler især emnei; hvor brugen af 
ievende bilieder fremmer forstáelsen. 
Bíandt andet kan man opieve en korrekt 
udf@rt fodselshjælp, og se hvorledes dit 
kropssprog pávirker grisenes adfærd un- 
derflytning. Flere afvideoerne eroversat 
til engeisk og russisk.

Vejledninger pá flere sprog
Fiere af VSP’s beskrivelser af arbejds- 
rutiner er oversat tii báde engelsk og 
russisk. Vejiedningerne giver aile et hurtigt 
overblik over vigtige arbejdsrutiner pá 
staidgangen. ”Den gode fodselshjælp” og 
’Daglige rutiner i siagtesvinestalden" er 
blandt de emner, der er tiifejet pá iisten af 
vejiedninger i 2012.Vejiedningerne fyider 
kun én side og egner sig derfor til at printe 
ud og hænge op pá staldgangen elier i 
frokoststuen, Vejiedningerne finder man 
pá flere sprog pá hjemmesíden under 
'Viden'’.

Nyhedsbrev
Hver torsdag, nár noteringen er fastlagt, 
udsender VSP sit nyhedsbrev: "Nyheder 
fra VSP”, dergratis kan bestiiles pá hjem- 
mesiden.

Nyhedsbrevet indehoider foruden ugens 
noteringogsá den forgangne uges nyhe- 
der, fagííge temaer eller information om 
moder ogseminarer 
afhoidtafVSP

ABÖÍ'í NÉR
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Vii mon være $ikke.r pa ot: læse oiie. nyheder 
ognye publikationerfra VSP, kan mon tilmel- 
de sig nyhedsbrevet pð hjemmesiden .
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nr. 1111

nr. 1112

Erfaringer
nr. 1110 Næríngsindhold i korn fra 

hasten 2011
Idékatalog til brugved reno- 
veríng fra bokse ti! losgéende, 
drægtige soer
Danskdyrket kernemajs til svi- 
nefoder: Lagrings- og hándte- 
ringsmetoder samt foderværdi 
og foderkvalitet af védkonser- 
veret majs
Projekt +25 kr.: Bedre manage- 
ment giver bedre sundhed og 
produktivitet hos slagtesvin 
Indhold af energi i færdigfoder 
Management af losgáende 
farende og diegivende soer 
S®ers ligge- oggodeadfærd i en 
kombisti
Pattegrisedodelighed i produk- 
tionsbesætninger med farestier 
til losgáende soer 
Demonstration af klimastyring 
til forbedret stifunktion i síag- 
tesvinestatde med delvistfast 
gulv
Brunststyring hos polte 
Indretning af stier til polte

nr. 1201

nr. 1202 
nr. 1203

nr. 1204

nr. 1205

nr. 1206

nr. 1207 
nr. 1208

Meddelelser
nr. 902 Betydningen af Lawsonia og 

PCV2 virus fo r daglig tiivækst 
hos slagtesvin
Betydning af Lawsonia og god- 
ningsscore for daglig tilvækst i 
slagtesvin
Origina til fravænnings- og 
smágrisefoder 
Effekt af gummimatter í 
farestiersom forebyggelse mod 
skuldersár 
Areal tií slagtesvin 
Rapskage ogsolsikkeskrá til 
slagtesvin
Ammoniakreduktion og 
driftsomkostningerved Farm 
AirClean BiO system fra SKOV 
A/S
Betydning af poltes vækst- 
hastighed for livslængde og 
produktivitet
Lugtemissionen pr. 1.000 kg 
dyr faider gennem slagtesvins 
vækstperiode

nr. 903

nr, 911

nr, 912

nr. 913 
nr. 914

nr. 915

nr. 916

nr.917

nr. 918 Effekt pá frugtbarhed af
sædceilernes bevægeiighed i 
biandingsdoserfra Duroc-orner 

nr. 919 Identifikation af mælkesyre- 
bakterier og gær i vádfoder til 
smágrise

nr. 920 Ingen e ffek ta f udvalgte pode- 
kulturer i vádfoder tii smágrise 

nr. 921 Avlens betydningfor LG5 i 
produktionsbesætninger 

nr. 922 LG5 ogoverlevelse
nr. 923 Pattegrises fysiske karakteristi-

ka -  betydning for overievelse 
nr, 924 To blandinger ti! diegivende 

soer
nr. 925 Afpr®vning af biologisk luftren- 

serfra DorsetMilieutechniek 
B.V,

nr. 926 Multifasefodring har ingen
effekt pá ammoniakfordamp- 
ningen fra slagtesvin 

nr. 927 Stevreduktion i smágiisestaíd 
med elektrostatisk partikelioní- 
seringsudstyr 

nr. 928 Sammenhæng mellem calci- 
umniveau i blodet for faring og 
antaíiet af dsdfodte grise 

nr. 929 Betydníngen af poltens fodsels- 
væ gtfor kuldsterreisen i farste 
kuld

nr. 930 Test af Farm AirClea 3-trins BIO 
Flexfra SKOV A/S i en slagtesvi- 
nestaid

nr. 931 CLA forbedrer kedprocenten
nr. 932 jH Forsuringsaniægi slagtesvi-

nestaid med dræ netgulv 
nr. 933 Undersogeise af PCV/2-status i

to danske besæ tninger-To árs 
opfolgning 

nr. 934 Fermenteretvádfodermed
podekuitur oger ikke produktí- 
viteten

nr. 936 Avl forbedrer foderudnyttelsen
nr. 937 Pattegrises fysiske karakteri-

stika -■ betydning for tiivækst 
nr. 938 Vverets udvikiingfra fravæn-

ning af sogrisen tii forste 
fravænning som so 

nr, 939 Firmablandinger til smágríse
íylland 2011/12 

nr. 940 Punktudsugning ved forske!-
lige gulvtyper tii slagtesvin i en 
vinterperiode

nr. 942 
nr. 943

nr. 944

nr.945

nr. 946

nr. 947

nr. 948

nr. 949

nr, 950

Fermenteretraps til smágrise 
Siutrapport for pigtracker: 
Langtrækkende RFID til nojag- 
tig og sikker identifikation og 
sporingaf svin
Sammenligning af en tidlig og 
en almindelig mindste-ammeso 
Test af rorfodringsautomater til 
siagtesvin
Begrænsetad libitum fodring 
forbedrer kodprocenten 
Benzoesyre gav hojere produk- 
tiv ite t hos slagtesvin 
Benzoesyre reducerede am- 
moniak- og iugtemissionen fra 
slagtesvin
Rapskage til smágrise -forskel- 
lig procesbehandiing og sort 
Sammenhæng meilem benvur- 
deringved 3-4 mánedersamt 
efter forste lobning og poltens 
holdbarhed

Vejledninger pá flere sprog
Arbejdsrutinen: Den gode fodselshjælp 
Arbejdsrutinen: Daglige rutiner i slagte- 
svinestaiden
Arbejdsrutinen: Forebyggende tiitag 
moddiarré
Arbejdsrutinen: Justering af soens 
foderstyrke efter faring 
Arbejdsrutine n: den gode fravænning 
Arbejdsrutinen: Rengaring af vádfod- 
ringsaniæg
10-punktsplan for personaietrivsei 
Arsrapport2011

Andet informationsmateriale
Manual om Drægtigheds-manage- 
ment 1.3
Manual om Hjemme-biandermanage- 
ment 1.1
Vejiedningom danske smittebeskyttel- 
sesregler
DANISH Produktstandard 
DANISH Transportstandard, version 3.0 
Sádan bruges skuldersársmáleren 
Time Soliv -  trivsel i fokus 
Svineproducenter i verdensklasse 
Dyreveifærdsrapport for svinesektoren
2011
Velfærd & vækst i ©kologisk svinepro- 
duktion
Produktionsokonomi SVIN 2012
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