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MÆGBÆK

800 søer, 25.500 prod./år

Vådfoder

2,5 mand

KATKÆR

7 – 30 kg, 25.000 prod./år

Sopolte – indkøbt v. 15 uger

Vådfoder – polte

Tørfoder – smågrise

NØRGÅRD

4.000 svin/år

Vådfoder

MUNKSGÅRD

6.000 svin/år

Vådfoder

I/S O. RÅBJERG  2

4.000 svin/år

Vådfoder

I/S O. RÅBJERG  1

10.000 svin/år

Vådfoder

Markbrug: Mægbæk 540 HA  +I/S O.Råbjerg

280 HA, i alt 820HA.
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- sohold 2012

Mægbæk

Fravænnede grise pr. årsso (stk.) 31,9

Faringsprocent (%) 91

Levendefødte pr. kuld (stk.) 15,7

Fravænnede pr. kuld (stk.) 13,8

Vægt ved fravænning (kg.) 6,7

Tilvækst smågrise 7-32 kg. 480

Foder pr. kg. tilvækst 1,87

Døde smågrise (%) 2,0
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- slagtesvin 2012

Daglig tilvækst

(g/dag)

965

Slagtevægt
(kg)

84,2

Foderudnyttelse

(FEsv/kg tilvækst)

2,68

Kødprocent

(%)

60,5

Døde & kasserede 

(%)

2,3

Gennemsnit med 4 ejendomme
24.000 producerede
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• Vi skal være mellem de 25 % 

bedste, og gerne bedre.

• Indtjening, effektivitet, 

omkostningsstyring, indkøber, som 

arbejdsplads.

• Spændende arbejdsplads for både 

ansatte og ejer, skal kunne tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft.

• Sjovt og udfordrene at gå på 

arbejde.
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• Full-line produktion

• Uafhængig af konjukturerne på smågrisemarkedet

• Kan levere grise med skønhedsfejl til fuld pris

• Passer fint arbejdsmæssig med planteavl

• God forretning

• Fravalgt landbrug i udlandet
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• Køb Munksgaard 1998

- med 6000 prod. sl. svin

• Tørfoder – færdigfoder

• Få reguleringsmuligheder

• Gammel, uoverskuelig 

foderlade

• Passet af markmand

- manglende fokus

• Hj. blandet tørfoder
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• Ombygget til slagtesvin i 2004

• Gode reguleringsmuligheder 

vådfoder

- Foderstyrke

- Tilsætning, E-vit, syre mv.

- Lungesyge

• Tilsér grise 2 gange dagligt
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• Ensrettet pasning

• Opvarmet stald

• Indsætning 30 kg. grise

• Han/so grise – størrelse

• Foderstyrke

• Klima – varmetilsætning

• Medicinering

• Sortering efter 3 uger

• Sygestier

• Opsamlingsstald
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• Konventionel besætning

• AP2, PRRS, myc.

• Blodprøver

• Vaccinationsstrategi

• Input – output
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-Lysten til at passe slagtesvin

• Fokus fra alle sider 

• Trimmet produktionsanlæg

• Plan for daglige rutiner

• Overskuelig anlæg

• Synlig mål for produktionen

• Tilser alle grise før morgenkaffe 

(3-4 mand)
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• Simpel og ensrettet på 
alle ejendomme

• Blandeanlæg, korn og 
tilskudsfoder

• Foderanlæg, Skjold

• Ventilation, Skov
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• Slagtevægt, hele læs, 

sektionsvis levering

• Leveringsstrategi

• Hjembragt pris pr. kg.

• Foderomkostninger

• Indkøb råvarer

• Beregnet notering



Udbytte af dyrlægen/rådgiveren

Vi leverer :

•Tiltag fra forrige besøg

•Dagsorden med resume af den sidste måneds 

produktion via mail

•Effektivitets tal fra den sidste måned via mail

•Engagement  fra ejer og medarbejder



Vi forventer af dyrlægen/rådgiveren:

•Engagement

•Forberedt

•Højt fagligt niveau

•Nye ideer til optimering af produktionen

•Bredt orienteret, sundhed, foder, staldindretning, 

medarbejder, økonomi ,osv.

•Opfølgning, referat inden for 2 dage 
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• Holdningsændring

• Succeshistorie

• Fokus fra hele 

rådgivningen

• Gennemsnittet skal 

løftes

• Økonomisk gevinst


