
Steen Bocian

Flere økonomisk gode år er på vej, men  
hvordan vil denne vækstperiode udspille sig?

GRISEKONGRES2021
26.-27. oktober

Jais Valeur

Hvordan sikrer vi indtjeningen på den lange bane?

Mette Hjort

KerneStyring: Udnyt det genetiske  
potentiale og opnå topresultater 

Danni Sørensen

Høj overlevelse – sådan gør jeg

Esben Lunde Larsen

Muligheder i fremtidens bæredygtige 
griseproduktion

Nu kan vi igen mødes i Herning til årets største begivenhed i  
dansk griseproduktion: Grisekongres 2021. Glæd dig til to gode dage  
med faglige indlæg, netværk med kolleger, årsmøde og fest. 

ER TILBAGE
DIN KONGRES 

http://www.svineproduktion.dk
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VIDEN TIL EN BRANCHE 
I KONSTANT UDVIKLING

GRISEKONGRES2021

DIN KONGRES, DIN FREMTID
Grisekongressen giver dig ny viden til at fremtidssikre din bedrift og dansk griseproduktion. Det kræver  
nemlig konstant udvikling, hvis vi fortsat vil være en af verdens mest effektive griseproduktioner og levere 
et produkt af høj kvalitet. Og som en ekstra bonus kan du hygge dig med dine kolleger fra hele landet og  
feste med til den traditionsrige middag. Vi glæder os til at se dig!
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FESTMIDDAG 
Vær hurtig, og kom med til 
årets sjoveste aften
Gå ikke glip ad den populære festmiddag 
tirsdag aften. Satiregruppen MAGT står for 
underholdningen med morsom og provoke-
rende samfundssatire i topklasse. Og du kan 
som altid nyde en lækker tre-retters menu 
med et glas vin/øl og kaffe. Der er begrænset 
antal billetter, og der er ofte blevet meldt ud-
solgt. Så tilmeld dig allerede nu.  Se hvordan 
på side 4.

KONGRES 
Bliv opdateret på  
den nyeste viden
Hvordan bliver vi klar til en zinkfri produk- 
tion? Hvordan sikrer du højere patte-
griseoverlevelse? Og hvordan ser den 
europæiske økonomiske situation ud med 
et EU uden Storbritannien? Det og meget 
mere kan du blive klogere på til årets Grise-
kongres. Som altid kan du sammensætte dit 
eget program på tværs af 65 indlæg.

PROGRAM
TIRSDAG 26. OKT.

9.00-9.30
Kaffe og rundstykker

9.30-12.15
Årsmøde
Grisesektoren 2021 – mål, resultater
og udfordringer ved Erik Larsen, 
formand, Landbrug & Fødevarer 
Svineproduktion, og Christian Fink 
Hansen, sektordirektør, SEGES 
Svineproduktion.

Debat

Økonomisk udvikling  
og prognoser

Overrækkelse af priser

12.15-13.30
Årsmødefrokost

13.30
Kongressen begynder
Se programmet fra side 6

19.15
Festmiddag
OBS: Der er begrænset antal  
pladser. Middagen er forbeholdt 
kongresdeltagere.

ONSDAG 27. OKT.

9.00-11.50
Kongres

11.50-12.55
Frokost

12.55-15.45
Kongres

Christian Fink Hansen

Erik Larsen

DIN KONGRES, DIN FREMTID

ÅRSMØDE 
Hvordan klarer vores  
branche sig lige nu? 
På årsmødet samler vi op på året, der er 
gået, og vi ser frem mod de muligheder  
og udfordringer, der kommer. Som altid er 
det også her, vi kårer ’Årets elev’ og ’Årets 
særlige indsats’ i griseproduktion 2021.  
Som noget nyt kårer vi også ’Årets medar-
bejder’. Årsmødet er gratis – bare husk at 
tilmelde dig. Se side 4.
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SÅDAN DELTAGER DU

FYSISK KONGRES 
Griseproducenter og medarbejdere
på landbrugsbedrifter med CHR-nr.
Kongres tirsdag ......................... 1.095 kr. 
Kongres onsdag......................... 1.095 kr.
Kongres begge dage..................1.695 kr.

Øvrige deltagere 
Kongres tirsdag ......................... 1.295 kr. 
Kongres onsdag......................... 1.295 kr.
Kongres begge dage................. 2.195 kr. 

ONLINE KONGRES
Årsmøde + livestreaming af udvalgte 
indlæg fra programmet
Pris pr. person 600 kr. 

Frokost ...........................................189 kr.
Festmiddag med 1 glas vin/øl,  
kaffe og underholdning................525 kr.

Bordreservation: Sidste frist er onsdag 
20. oktober 2021, kl. 12.00. Det er ikke 
muligt at reservere bord efter deadline. 

Alle priser er eksklusive moms. 

PRISER TILMELD DIG

Tag en medarbejder med 
Er I flere fra samme bedrift, der skal til Gri-
sekongres? Når én er tilmeldt til fuld pris, 
kan kolleger og medhjælpere fra samme 
CHR-nr. komme med til nedsat pris: 
Følgende deltagere begge dage........ 895 kr.
Følgende deltagere én dag ................ 649 kr.

Early bird-rabat til de hurtige
Skynd dig ud af starthullerne, og tilmeld dig  
allerede i dag. Efter 11. oktober 2021 stiger 
prisen 300 kr. ekskl. moms. 

Studierabat 
Elever fra landbrugsskoler og andre stude-
rende får studierabat og kan deltage i hele 
kongressen til nedsat pris. Der gives ikke 
rabat på tilkøb som frokost, festmiddag o.l. 
Kongres begge dage ........................... 450 kr.

Nem tilmelding og betaling
Tilmeld dig nu på grisekongres.dk.
Her sammensætter du også dit eget pro-
gram og kan tilkøbe måltider. 

Betal nu med kreditkort, eller få en faktura 
tilsendt for 80 kr. ekskl. moms. 

Problemer med elektronisk tilmelding? 
Kontakt Christina Rævskær Thomsen på  
tlf. 8740 5405.

Bekræftelse på e-mail
Når du har tilmeldt dig, får du din bekræf-
telse på mail. Her kan du se de indlæg og  
måltider, du har tilmeldt dig.

Selvfølgelig skal du med til årets Grisekongres. Spørgsmålet er nærmere,  
hvordan du får planlagt din kongres og får maksimalt ud af de to dage.  
Her i programmet kan du læse om alle de spændende indlæg.  
Du tilmelder dig på grisekongres.dk  

Bemærk: Annullerer du helt eller delvist din tilmelding efter fristen 11. oktober 2021,  
får du kun pengene tilbage for bestilte måltider. 
Skulle vi mod forventning blive pålagt restriktioner i forhold til deltagerantal, vil  
tilmeldingerne gælde efter først til mølle-princippet, og øvrige vil blive refunderet.

Tilmeld dig nu på 
grisekongres.dk

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=UUPCELYJLN11
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=UUPCELYJLN11
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=UUPCELYJLN11
https://www.tilmeld.dk/grisekongres2021/signup?utm_source=Program&utm_medium=PDF&utm_content=Tilmelding&utm_campaign=Grisekongres21
mailto:mailto:chrt%40seges.dk?subject=
https://www.tilmeld.dk/grisekongres2021/signup?utm_source=Program&utm_medium=PDF&utm_content=Tilmelding&utm_campaign=Grisekongres21
https://www.tilmeld.dk/grisekongres2021/signup?utm_source=Program&utm_medium=PDF&utm_content=Tilmelding&utm_campaign=Grisekongres21
https://www.tilmeld.dk/grisekongres2021/signup?utm_source=Program&utm_medium=PDF&utm_content=Tilmelding&utm_campaign=Grisekongres21
https://www.tilmeld.dk/grisekongres2021/signup?utm_source=Program&utm_medium=PDF&utm_content=Tilmelding&utm_campaign=Grisekongres21
https://www.tilmeld.dk/grisekongres2021/signup?utm_source=Program&utm_medium=PDF&utm_content=Tilmelding&utm_campaign=Grisekongres21
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TILMELD DIG DET PRAKTISKE

For internationale medarbejdere
Internationale medarbejdere kan også få 
fagligt udbytte af kongressen. Begge dage er 
der indlæg i hvert tidsrum, som afholdes på 
engelsk. Se hvilke på grisekongres.dk.

Vælg selv din deltagelse
Du behøver ikke tage to dage ud af kalen-
deren – nu kan du også opleve et udvalg af 
indlæg online. Du har følgende muligheder:

•   Deltag i kongressen én dag – tilvælg 
årsmøde og festmiddag om aftenen

•   Deltag i kongressen begge dage, og få 
det hele med

•   Deltag hjemmefra, hvor vi streamer 
udvalgte indlæg fra begge dage

•   Deltag kun i Årsmøde tirsdag  
26. oktober.

Download appen
Download appen CM Events – og ha’ dit 
personlige program lige ved hånden.  

Medbring din billet
Op til kongressen modtager du en mail med 
din billet og dit kongresprogram. Du skal 
selv printe billetten og tage den med. Når 
du ankommer, får du en keyhanger til din 
billet, som skal bæres synligt på kongressen. 

Book en overnatning
Vi har i samarbejde med OrgaNicer  
forhåndsreserveret nogle værelser til  
vores deltagere. Har du brug for en  
overnatning, kan du bestille på:  
booking.organicer.dk.

Gode råd om parkering
Kongressen foregår i MCH Herning Kon- 
grescenter, Østergade 37, 7400 Herning.  

Det kan være svært at finde en parkerings-
plads i Herning. Derfor anbefaler vi, at du 
sætter bilen ved Jyske Bank Boxen, P1, Kaj 
Zartows Vej 7, 7400 Herning. Herfra kører 
gratis shuttlebusser mellem Jyske Bank 
Boxen og MCH Herning Kongrescenter.  
Det tager kun 8 minutter. Busserne kører 
tirsdag kl. 8.30-19.00 og onsdag kl. 8.00-
16.30. 

Alternativt kan du selv finde parkering på 
én af byens offentlige parkeringspladser og 
placere parkeringsbilletten i forruden. Hent 
den på grisekongres.dk.

Efter festmiddagen tirsdag aften – frem til 
kl. 01.30 – kan du køre gratis med taxa fra 
MCH Herning Kongrescenter til parkerings- 
pladsen ved MCH Messecenter Herning.
Du får din taxabon i MCH Herning Kongres- 
center. 

Igen i år bliver  
Grisekongressen holdt i  

MCH Herning Kongrescenter. 
To dage med faglige indlæg og 

netværk med kollegerne 
i branchen. 

webbillede indsættes

https://www.tilmeld.dk/grisekongres2021/in-english
https://booking.organicer.dk/da/organicer/hotel/booking/roombook/
https://medialib.cmcdn.dk/medialibrary/EC265C2F-44D0-479F-90EA-B518CE821BD7/4A8C0542-07D8-EB11-8473-00155D0B0901.pdf
https://www.tilmeld.dk/grisekongres2021/signup?utm_source=Program&utm_medium=PDF&utm_content=Tilmelding&utm_campaign=Grisekongres21
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ONSDAG 27. OKTOBER 2021

TIRSDAG 26. OKTOBER 2021

KONGRESOVERSIGT

LEDELSE

LEDELSE

ØKONOMI

PATTEGRISE

KLIMA

OMVERDENEN

KAFFE

1.  Virkemidler til bæredygtig 
griseproduktion – hvor får 
man mest for pengene?

25.  Håndtering og afhentning 
af den døde gris

7.  Klimaregnskab på den  
enkelte grisebedrift

32.  Dansk griseproduktion  
til debat

13.  Den bæredygtige  
griseproduktion

39.  Tænk på det vildeste, du 
kan, og gang det med  
halvanden eller to

46.  Kunsten at brokke sig

60.  Strukturudvikling og 
konkurrenceevne i inter- 
national griseproduktion

2.  Trivsel og sikkerhed hos 
udenlandske medarbejdere

26.  Different cultures

3.  Efter coronaen – et kig i 
krystalkuglen på dansk og 
international økonomi

27.  Hvordan får vi flere  
pattegrise til at overleve?

8.  Gør din ejendom interessant 
for mere end én

33.  Vigtigheden af et godt 
team

9.  Fremtidens  
fødevareproduktion 

34.  Sow or piglet – who  
ensures a high milk  
yield?

14.  Gode bundlinjer i  
økologisk griseproduktion

40.  Lad os tiltrække dygtige 
unge

15.  German pig production 
under pressure

41.   High piglet survival  
– our way

20.  Ledelse på mange sites 

47.  Undgå kulturelle  
misforståelser

54.  Sådan kom jeg i gang med 
kun en lille investering

61.  Skab en bevægelse

21.  Market development 

48.  Hvem sikrer den høje 
mælkeydelse?

55.  Høj overlevelse  
– sådan gør vi

62.  Analysér din  
pattegrisedødelighed

13.30  >  14.15

14.30  >  15.15

15.45  >  16.30

16.45  >  17.30

10.05  >  10.50

11.05  >  11.50

12.55  >  13.40

13.55  >  14.40

09.00  >  09.45

15.00  >  15.45

KAFFE

KAFFE

FROKOST

19.  Klimapanel  
fra jord til bord

53.  Det politiske landskab 
ultimo 2021
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SØER

SØER

SUNDHED & VELFÆRD

SUNDHED & VELFÆRD ZINK

VÆKSTDYR

VÆKSTDYR

4.  Produktionskoncept  
Smågris

28.  Optimer din slagtegrise- 
stald, FØR du bygger

5.  Sæt fokus på  
so-overlevelsen

29.  Få et stærkt kuld ved faring 

6.  Biosecurity in a practical 
manner 

30. Branchens mål for  
          reduktion af PRRS 

31.  Hvor meget zink skal  
grisen have?

38.  Hvordan opnår vi succes 
ved fravænning?

45.  Sunde tarme og gode fibre

35.   Få styr på foderladen

11.  Avl for yderligere  
overlevelse

36.  Fodringens betydning for 
soens evne i farestalden

12.  Hvordan kommer vi af  
med rotterne?

37.  Få styr på smitte- 
beskyttelsen

44. BREAKING: 
          Svinepesten rammer 
          (igen) Danmark

51.  Bæredygtighed og velfærd  
i farestalden

52.  Pre- and post-weaning,  
are they a perfect match?

58.  Brok og buler 59.  Opskriften på udfasning  
af medicinsk zink

64.  Logisk medicinregistrering 65.  How to wean with  
success

16.  Skal fremtidens slagtegris 
fodres ad libitum?

42.  Det rette niveau af  
aminosyrer og protein  
til slagtegrise

17.   Den bæredygtige so

43.  Den sunde, farende og  
diegivende so

18.  Krølle på  halen 

22.  Er lokalbedøvelse  
fremtiden?

49.  Slagtegriseproduktion  
– fra plan til handling 

56.  Vådfoderteknik  
– er du opdateret?

63.  Lavt foderforbrug og 
28-dages tal ved slagtegrise  

23.  Focus on sow survival

50.  Topresultater  
med egne polte

57.  The healthy sow for  
farrowing and lactation 

Indlægget holdes på engelsk /
Session in English
Indlægget streames

10.  Is local anaesthesia  
the future?

24.  Vurdering af grise før  
transporten
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3. Efter coronaen – et kig i krystalkuglen på dansk og international økonomi

1. Virkemidler til bæredygtig griseproduktion – hvor får man mest for pengene?

2. Trivsel og sikkerhed hos udenlandske medarbejdere

Corona satte en brat stopper for det opsving, som 
karakteriserede dansk og international økonomi frem til 
starten af 2020. 2020 bød på det største dyk i den globale 
økonomiske aktivitet i mange årtier. Men krisen blev kort – 
og er nu afløst af et stærkt globalt opsving understøttet af 
usædvanligt ekspansiv økonomisk politik. Men overopheder 
økonomierne – og hvad sker der med renten? Kan corona og 
ikke mindst deltavarianten fortsat udfordre? Og er der styr 
på kriseregningen? Få et indblik i udsigterne for dansk og 
international økonomi.

Foderforbrug og fodersammensætning er en af 
de vigtigste nøgler til en mere bæredygtig griseproduktion, 
men hvordan vurderes klimaaftryk på råvarerne i foderet? 
Forskellige tekniske løsninger er i spil ved planlægning af 
nye staldsystemer, men hvad viser de seneste målinger af 
ammoniak, lugt og metan? Og hvad er status egentlig på 
hyppig udslusning, gylleforsuring, luftrensning og andre 
miljøteknologier?

Mens udenlandske medarbejdere er nødven-
dige for dansk landbrug, er der ledelsesudfordringer 
i hverdagen. Det gælder blandt andet samarbejdet omkring 
arbejdsmiljø og sikkerhed, som kan blive udfordret, når der 
ikke tales samme sprog. Vi tager fat på udfordringer ved-
rørende f.eks. oplæring, sikkerhed, trivsel og samarbejde. 
Indlægget tager udgangspunkt i forskning om udenlandske 
landbrugsmedarbejdere og konkrete eksempler fra hver- 
dagen.

Per Tybirk  
Chefkonslent, SEGES Svineproduktion
Michael Holm
Teamleder, SEGES Svineproduktion

Henrik Sander Nielsen
Tilsynsførende, Arbejdstilsynet 
Astrid Stampe Lovelady
Specialkonsulent og antropolog, SEGES

GRISEKONGRES2021 
INDLÆG
Tirsdag 26. oktober 13.30-14.15

Steen Bocian
Cheføkonom og perspektiv-redaktør, Børsen 

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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5. Sæt fokus på so-overlevelsen

4. Produktionskoncept Smågris

Sodødeligheden i danske besætninger er i de 
seneste år steget, og den kurve skal knækkes hurtigst muligt. 
I dette indlæg præsenteres nye værktøjer til en målrettet 
indsats for reduktion af selvdøde og aflivede dyr. Der vil 
også blive præsenteret erfaringer og konkrete redskaber til 
reduktion af sodødelighed fra ”SoLiv 2.0”.

Med Produktionskoncept Smågris kan smågrise 
i de fleste stalde komme til at vokse hurtigere og have et 
lavere foderforbrug. Så længe konceptet ikke er indført, 
tabes der derfor penge hver dag, så tør du lade være med at 
deltage? I indlægget får du forklaret de vigtigste tiltag, som 
er med til at sikre, at smågrisene har en høj effektivitet året 
rundt.

Nikolaj Stidsen
Svinekonsulent, Velas 
Lisbeth Ulrich Hansen
Chefforsker, SEGES Svineproduktion

Peter Jakobsen
Fagchef foder, LandboNord
Joachim Glerup Andersen
Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion

6. Biosecurity in a practical manner

Healthy pigs grow faster and use less anti- 
biotics. Danish pig production focuses on reducing the 
number of herds infected with PRRS, and contagious  
diseases like mycoplasma and influenza only respect good 
practical behaviour in and around the stable.  
We address the good habits in external and internal bio- 
security to give you the best chances of healthy pigs.

Ann Kirstine Ballebye Lind
Veterinarian, SEGES Danish Pig Research Centre
Rikke Skrubel
Veterinarian, SEGES Danish Pig Research Centre

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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9. Fremtidens fødevareproduktion

8. Gør din ejendom interessant for mere end én

Kinas importbehov har i de senere år lagt bunden 
under det globale marked for proteiner. Hvordan vurderer 
Danish Crown markedet, og har selskabet en plan, der sikrer 
indtjeningen på den lange bane? Hvilke krav skal fremtidens 
fødevareproducenter leve op til, og vil alternative protein-
kilder til kød påvirke salget af grisekød? Hør Danish Crowns 
bud på en integreret og konkurrencedygtig værdikæde.

Uanset om du er 40 eller 70 år gammel, er  
det vigtigt at holde din virksomhed tiltrækkende for 
potentielle købere, så du selv kan være med til at vælge 
salgstidspunktet. Skal du arbejde i virksomheden 20 år  
endnu, eller er tidspunktet kommet, hvor du og virksom-
heden skal videre hver for sig? Skal din virksomhed være 
afskrevet, så den kan sælges som jord, eller skal den være 
klar til fortsat husdyrproduktion?

Jais Valeur
CEO, Danish Crown 

Ole Kjær
Griseproducent, Østergaard

GRISEKONGRES2021 
INDLÆG
Tirsdag 26. oktober 14.30-15.15

7. Klimaregnskab på den enkelte grisebedrift

Klimaregnskabet består af drivhusgasser som  
metan, lattergas og CO

2
, og det hele omregnes til CO

2
- 

ækvivalenter. Vi gennemgår kilderne til drivhusgasser, og 
hvordan du kan arbejde med at reducere dem. Via cases 
illustreres effekten af forskellige virkemidler på bedriftens 
samlede klimaaftryk samt på bedriftens griseproduktion.  
Til sidst får du et overblik over de fremtidige perspektiver  
i at kunne dokumentere bedriftens klimaaftryk.

Julie Cherono Schmidt Henriksen
Landbrugsfaglig projektleder,
Økologisk Landsforening
Finn Udesen
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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11. Avl for yderligere overlevelse

12. Hvordan kommer vi af med rotterne?

Siden 2005 har avl for LG5 øget både kuld-
størrelsen og overlevelsen. Men fremgangen i 
slagtegriseegenskaberne har desværre haft den konsekvens, 
at grisens overlevelse bliver udfordret. Overlevelse er  
et komplekst emne, og derfor kigger vi i dette indlæg på det 
fra flere vinkler som f.eks. overlevelse på kuldniveau,  
overlevelse på individuelt niveau og mulig opdeling af LG5  
i kuldstørrelse og overlevelse.

Mange besætninger oplever et stigende  
problem med rotter. I dette indlæg kan du høre,  
hvorfor det er vigtigt at få bekæmpet rotterne, hvilke  
sygdomsproblemer de kan medbringe, og skader de kan 
give. Hør også, hvad du selv kan og må gøre for at komme  
af med dem.

Tage Ostersen
Afdelingsleder, SEGES Svineproduktion
Christian Sørensen
Chefforsker, SEGES Svineproduktion

Peter Weile
Konsulent, Weile – Skadedyrsrådgivning 
Claus Heisel
Chefdyrlæge, LVK

10. Is local anaesthesia the future?

How can local anaesthesia be good for animal  
welfare, working environment, hygiene and time consump-
tion, and what do they do in other countries? Production of 
male pigs is an alternative to castration and local anaesthe-
sia, but is it a future scenario? Hanne Maribo presents the 
outcome of a SEGES trial investigating the effect of immuno-
castration on productivity/economy and behaviour.

Hanne Maribo
Senior Scientist, SEGES Danish Pig Research Centre 
Lotte Skade
Veterinarian, SEGES Danish Pig Research Centre

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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14. Gode bundlinjer i økologisk griseproduktion

Nicolaj Pedersen er økologisk landmand med 
650 søer og 16.000 slagtegrise, og han arbejder målrettet 
med de tre bundlinjer i bæredygtighed. Han har haft 
frilandsgrise siden 1995 og har derfor altid været nødt til at 
opfinde, udvikle og forbedre uden drejebog. Den ånd er der 
stadigvæk, hvilket nu hjælper i arbejdet med at blive mere 
bæredygtig. Nicolaj arbejder aktuelt på at sænke sit klima- 
aftryk, og han er samtidig mentor for unge landmænd. 

Nicolaj Pedersen
Økologisk griseproducent, Stenager Økogris

GRISEKONGRES2021 
INDLÆG
Tirsdag 26. oktober 15.45-16.30

13.  Den bæredygtige griseproduktion

Klima og bæredygtighed er for alvor sat på den 
internationale dagsorden. Forbrugerne vil i stigende grad 
stille krav og flytte deres indkøb i retning af grønne løsnin-
ger. Brancher, firmaer og politikere, som vil være en del af 
fremtiden, er begyndt at tage udfordringerne meget seriøst. 
Esben Lunde Larsen giver sin vurdering af situationen og 
mulighederne for landbruget med fokus på den danske 
griseproduktion. 

Esben Lunde Larsen
Director for WRI Faith & Sustainability
World Resources Institute

15. German pig production under pressure

Germany has introduced new legislation on 
animal welfare regarding both loose-housed sows and 
sedation before castration. In addition, there are specific 
considerations of bringing livestock husbandry in Germany 
to a very high level of animal welfare by 2040. At the same 
time wild boars in Germany have been infected with African 
Swine Fever. How is the structural development in Germany 
affected and what does it mean for Danish sow producers 
who sell pigs to Germany – or to other countries?

Roger Fechler
Head of Divison for Livestock and Meat,
German Farmers‘ Association

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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17. Den bæredygtige so

16. Skal fremtidens slagtegris fodres ad libitum?

Dit sohold har en konstant optimeret  
ressource i DanBred-soen, som leverer flere og flere 
grise. Hvis du ikke løbende tilretter din produktion, vil det 
hurtigt komme til at føles trangt i staldene. Der er en række 
håndtag, du kan skrue på for at imødekomme de flere 
fødte grise: nye farestier, mælkekopanlæg eller reduktion af 
soantallet. Hvilket håndtag, der skal skrues på, afhænger af 
økonomi, prisen på grisen og staldens levetid.

Rygter siger, at det laveste foderforbrug og 
den højeste kødprocent opnås med restriktiv 
fodring, men giver det også den bedste produktions-
økonomi? Praksis viser, at foderudnyttelse og kødprocent 
ikke kompromitteres, hvis slutfoderstyrken hæves, og at 
antallet af efternølergrise i buffersektioner minimeres. En ny 
afprøvning ser ud til at understøtte dette, selvom formålet 
med afprøvningen var at vise, at restriktiv fodring gav bedst 
produktionsværdi.

Marie Louise Madelung Pedersen
Specialkonsulent, SEGES Svineproduktion
Dorthe Poulsgård Frandsen
Teamleder, SEGES Svineproduktion

Bjarne Knudsen
Seniorrådgiver, SvineRådgivningen
Jesper Poulsen
Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion  

18. Krølle på halen

Er hele haler muligt i en standardproduktion? 
Med udgangspunkt i ”Hele haler – all-in”, fortæller Joachim 
Clausen om sin vej til en produktion med hele haler i et kon-
ventionelt produktionsapparat, hvilket ikke har været uden 
bump på vejen. I branchen florerer der mange historier om, 
hvad der udløser halebid. Torben Jensen vil, baseret på de 
senere års forsøgsarbejde, liste de faktorer op, der har størst 
indflydelse på halebid, når grisene har hele haler.

Joachim Clausen
Griseproducent, Ledbjerggaard
Torben Jensen
Chefforsker, SEGES Svineproduktion

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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20. Ledelse på mange sites

Goodvalley i Polen driver ikke blot griseproduktion 
på mange sites, men står også for slagteri, fodermølle og 
transport. Det stiller høje krav til samarbejde og styrings- 
redskaber. Derudover passes grisene af mange mennesker 
med vidt forskellige tilgange til arbejdet, og der er stor for-
skel på grisefaglig viden og interesse. Derfor skal der tænkes 
kreativt, sluges kameler og files nogle kanter af for at opnå 
tilfredsstillende resultater.

Kasper Balslev Sørensen
Supervisor, Goodvalley
Andreas Weber 
Director of Pig and Feed Production, Goodvalley

GRISEKONGRES2021 
INDLÆG
Tirsdag 26. oktober 16.45-17.30

21. Market development

Rabobank is highly experienced in predicting the 
market development of animal proteins as well as general 
market trends around the world. 
Hear Rabobank’s view on major topics such as Covid-19’s 
influence on the pork market, the UK market after Brexit 
and African Swine Fewer in China. What happened in China 
that allowed the disease to return, how do they control it 
and how fast can China rebuild its pig production industry 
after ASF? 

Eva Gocsik
Analyst animal protein, Rabobank 

19. Klimapanel fra jord til bord

Hør tre eksperters bud på, om klimaneutral 
griseproduktion er realistisk. Derudover svarer 
de både på spørgsmål fra salen og diskuterer emner som 
grisesektorens løfter for 2030 og 2050 – hvor findes 
løsningerne? Har fremtidens protein- og aminosyrekilder et 
lavere klimaaftryk? Og har vi forbrugerne med os i form af 
en merbetaling?

PLANTEPRODUKTION:  
Troels Toft  
Sektordirektør, SEGES
GRISEPRODUKTION: 
Christian Fink Hansen 
Sektordirektør, SEGES Svineproduktion
SAMFUND OG FORBRUGERE:  
Esben Lunde Larsen 
Director for WRI Faith  
& Sustainability, World Resources Institute

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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22. Er lokalbedøvelse fremtiden?

Hør hvordan rutiner til lokalbedøvelse giver 
god dyrevelfærd, arbejdsmiljø, hygiejne og  
laveste tidsforbrug, samt hvordan det foretages i  
andre lande. Hangriseproduktion er et alternativ til kastrati-
on med bedøvelse, men spørgsmålet er, om det kan blive en 
mulighed fremover. Hør Hanne Maribo præsentere resulta-
ter fra en SEGES-afprøvning om immunokastration, som blev 
testet på produktivitet/økonomi og adfærd.

Hanne Maribo
Chefforsker, SEGES Svineproduktion

24. Vurdering af grise før transporten

SEGES Svineproduktion arbejder for at ensarte 
vurderingerne af grises transportegnethed forud for en 
transport. Indlægget viser en række video- og billedcases af 
grise forud for en transport, og tilhørerne laver en individuel 
vurdering af grisene. Resultaterne diskuteres med dyrlæge 
Anja Putzer fra Fødevarestyrelsen og dyrlæge Anne Ovesen 
fra DDD. Vi vil komme ind på, hvad SEGES har i støbeskeen, 
så vi i fremtiden når til enighed om vurderingerne. 

Anja Putzer
Embedsdyrlæge, Fødevarestyrelsen 
Anne Ovesen
Dyrlæge, Den Danske Dyrlægeforening 
Tina Birk Jensen 
Specialkonsulent, SEGES Svineproduktion 

23. Focus on sow survival

Sow mortality in Danish herds has increased in 
recent years, and we need to turn this trend around. This 
is important not only to the reputation of the pig industry, 
but also to job satisfaction, animal welfare and the sow 
producer’s economy. Learn more of the tools available for 
reducing the number of dead and destroyed sows, and hear 
the experiences from ”SoLiv 2.0” and how the participants 
have lowered sow mortality rates. 

Nikolaj Stidsen
Adviser, Velas 
Lisbeth Ulrich Hansen
Senior Scientist, SEGES Danish Pig Research Centre

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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27. Hvordan får vi flere pattegrise til at overleve?

25. Håndtering og afhentning af den døde gris

I forsøgene på Københavns Universitet 
overlever alle pattegrise – også svage grise med lav 
fødselsvægt. Men hvorfor dør grisene så i farestalden, og 
hvordan kan det undgås? I dette indlæg viser vi, hvordan 
pattegrise i farestalden kan sikres ilt, varme, immunisering, 
mæthed og høj sundhed, så de overlever, og vi diskuterer, 
om det altid kan betale sig. 

Det omkringliggende samfund har stort 
fokus på griseproduktionen, og det første møde 
må ikke være synlige døde dyr ved offentlig vej. Afhentnings-
pladsen skal derfor være placeret diskret og indrettet med 
henblik på en enkel og rationel læsning af de døde grise. 
I dette indlæg præsenteres krav til opbevaringspladsen, 
simple og rationelle forslag til indretning af pladsen samt 
tilmeldingsprocedurer, så de døde grise hentes så hurtigt 
som muligt. 

Thomas Thymann
Professor MSO, Københavns Universitet
Vivi Aarestrup Moustsen
Chefforsker, SEGES Svineproduktion

Rikke Klitgaard Friis
Project Portfolio Manager, Daka Denmark
Niels-Peder Nielsen
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion
 

GRISEKONGRES2021 
INDLÆG
Onsdag 27. oktober 9.00-9.45

26. Different cultures

It can be a challenge to work on a Danish pig 
farm as the Danish working culture is very different from 
the culture in other countries. Through working on a pig 
farm for 15 years Tamas has figured out the Danes. It has not 
always been easy, but he now wants to stay in Denmark and 
a few years ago he participated in “SvineGo’ Driftsledelse” 
to boost his leadership skills. Get his advice on how to work 
with the Danes. 

Zsombor Tamas Debretzi
Manager, Møldrup

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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31. Hvor meget zink skal grisen have?

28. Optimér din slagtegrisestald, FØR du bygger

Hvor meget zink skal der egentlig i foderet for 
at dække det fysiologiske behov hos den fravænnede gris? 
Opfyldes dette behov, når medicinsk zink ikke længere er 
tilladt, og hvad betyder foderets zinkindhold for foder- 
optagelsen, tilvækst, zinkstatus i blodet, diarré m.m.? Tina 
Skau Nielsen præsenterer resultaterne fra et dosis-respons-
forsøg. 

I dette indlæg gennemgår vi, hvilke krav du skal 
stille til dit nye produktionsanlæg i forhold til eksempelvis 
sektionsstørrelser og planlagt drift. Skal det være en tradi- 
tionel stald eller måske f.eks. en Dannebrog-model? Det 
hele kommer an på, hvor fleksibel den skal være med hensyn 
til udvidelsesmuligheder, ændring af produktionsforudsæt-
ninger osv. 

Tina Skau Nielsen
Adjunkt, Aarhus Universitet  

Preben Høj
Svinerådgiver, LandboNord 
Kenneth Poulsen
Byggechef, SEGES Svineproduktion

30. Branchens mål for reduktion af PRRS

PRRS koster på bundlinjen, og det giver højere 
antibiotikaforbrug og pattegrisedødelighed. I dette indlæg 
vil Kristian Møller give dig en kort introduktion til branchens 
plan og mål for reduktion af PRRS i Danmark. En reduktion 
på landsplan kræver, at mange besætninger saneres for 
PRRS. Bjørn Lorenzen giver en oversigt over de modeller og 
værktøjer, der kan benyttes, når der skal træffes beslutning 
om eventuel sanering.

Kristian Møller
Afdelingschef, SEGES Svineproduktion 
Bjørn Lorenzen
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion

29. Få et stærkt kuld ved faring

Vi ved, at der allerede tidligt i drægtigheden 
er opstået variation mellem fostrene, som er med- 
virkende til en uønsket variation af fødselsvægten inden for 
kuldet ved faring. I dette indlæg får du de nyeste resultater 
fra fodringsforsøg med drægtige søer, hvor effekten af  
forskellige fodertilsætninger er undersøgt både på  
fosterudvikling og fødselsvægt.

Anja Varmløse Strathe
Adjunkt, Københavns Universitet

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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33. Vigtigheden af et godt team

Det er vigtigt at have et godt team. Nogle gange 
spiller tingene bare ikke 100 procent, og hvad gør man 
så? Hvordan skaber man et arbejdsmiljø, hvor det er helt 
naturligt, at alle tager ansvar for, at teamet fungerer? Som 
ansat har man selv et ansvar for at få et godt arbejdsmiljø, en 
nemmere hverdag og en god tone. Det skal være helt naturligt 
at fortælle chefen, hvis noget ikke er i orden, komme med 
forbedringsforslag og evt. tage teten selv.

Rasmus Poulsen
Griseproducent, Fårevejle
Henrik Alexandersen
Griseproducent, Aagaard I/S

GRISEKONGRES2021 
INDLÆG
Onsdag 27. oktober 10.05-10.50

32. Dansk griseproduktion til debat

Et udfordrerpanel af griseproducenter går tæt 
på formanden og direktøren for Landbrug & Fødevarer 
Svineproduktion. Der skal diskuteres en række af de centrale 
temaer og aktuelle problemstillinger, som f.eks. fremtidig 
konkurrenceevne, vision for dyrevelfærden og klimaindsat-
sen. Der er også mulighed for at stille spørgsmål fra salen.  

Erik Larsen  
Bestyrelsesformand,  
Landbrug & Fødevarer Svineproduktion 
Christian Fink Hansen 
Sektordirektør, SEGES Svineproduktion

34.   Sow or piglet – who ensures a high milk yield?

Sows produce approx. 13 kg milk daily  during 
a lactation period. A sow’s milk production depends on the 
ability of the litter to empty the udder, and their growth in 
turn depends on the sow’s milk production. What role do 
piglets and sow play in this, and how can you boost milk 
production? What are the limiting factors, and what key 
elements should you keep a close eye on?

Uffe Krogh
Assistant Professor, Aarhus University
Trine Friis Pedersen
Consultant, SEGES Danish Pig Research Centre

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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35. Få styr på foderladen 

37. Få styr på smittebeskyttelsen

I dette indlæg gennemgår vi styring af foder 
og foderkvalitet i foderladen inkl. kornrensning,  
råvarestyring mv. Vigtigheden af god foderhygiejne og en 
simpel guide præsenteres. Partikelfordelingen kan bestem-
mes med flere metoder og er i en vis grad også afhængig 
af, hvilken type mølle der anvendes. Resultaterne fra en 
ny afprøvning præsenteres og omsættes til gode råd om 
sigtning af prøver. 

Raske grise vokser bedre og bruger mindre antibio- 
tika. Dansk griseproduktion fokuserer på at reducere 
antallet af besætninger med PRRS og andre smitsomme 
sygdomme som ondartet og almindelig lungesyge, influenza 
m.fl. I dette indlæg kan du høre, hvordan man helt praktisk 
griber god smittebeskyttelse an både eksternt og internt i 
stalden, så man får de bedste chancer for raske grise. 

Kim Kofoed
Svine- og foderrådgiver, VKST 
Tommy Nielsen
Specialtekniker, SEGES Svineproduktion

Ann Kirstine Ballebye Lind
Dyrlæge, SEGES Svineproduktion
Rikke Skrubel
Dyrlæge, SEGES Svineproduktion 

38. Hvordan opnår vi succes ved fravænning?

Det er vigtigt, at du prioriterer dine fokus- 
områder, når du vil have gode og fravænningsegnede 
smågrise. I dette indlæg vil vi komme ind på, hvilke fokusom-
råder du bør prioritere højest og udfordre dit personale med. 
Vi kommer også ind på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med 
fokusområderne både i farestalden og i den første uge efter 
fravænning. 

Michael Agerley
Dyrlæge og medejer af Porcus

36. Fodringens betydning for soens evne i farestalden

I dette indlæg kan du høre, hvordan din huldstyring 
er med til at sikre efterfølgende høj egenfravænning. Flere 
afsluttede projekter har sat fokus på fodring og foderstrate-
giens betydning for pasningsevne og kuldtilvækst. Det sam-
lede mål er at optimere fodringsstrategien, så flest muligt af 
søerne passer et stort kuld frem til fravænning.  
Kan du indstille øjemålet i tide og fange de søer, der vil 
floppe, og indrette management derefter?

Camilla Kaae Højgaard
Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion
Thomas Sønderby Bruun
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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40. Lad os tiltrække dygtige unge

Ligesom der skal to til tango, så skal arbejdgiver 
og det unge menneske sammen finde melodien for at skabe 
den gode historie. Jonas Nielsen har været ansat på flere 
bedrifter, og han har gjort sig nogle tanker og erfaringer 
vedrørende sine egne og sine kammeraters forventninger til 
arbejdspladsen. Dorte Himmelstrup satte sig for at skabe en 
god arbejdsplads, og hun har gennem flere år arbejdet med 
sit eget og virksomhedens mindset. 

Dorte Himmelstrup
Direktør, Kokkenborg ApS
Jonas Nielsen
Faglært landmand, Brønderslev

GRISEKONGRES2021 
INDLÆG
Onsdag 27. oktober 11.05-11.50

39. Tænk på det vildeste, du kan, og gang det med halvanden eller to

Odense Havn har på relativt få år skabt en 
succes, hvor milliardinvesteringer, nye virksomheder og 
medarbejdere strømmer til. Stedet er nu både en profes- 
sionel havn, en dynamisk industripark og en motor for byen, 
akkurat som det har været siden 1803. Havnens direktør, 
Carsten Aa, fortæller om, hvordan en god mulighed i mar-
kedet kan bruges til at skabe fremgang gennem viden, mod, 
forståelse og investeringsvillighed – men frem for alt ved 
hjælp af mennesker. 

Carsten Aa
Administrerende direktør, Odense Havn 

41. High piglet survival – our way

The team at Store Vognsbæk is working 
systematically to increase survival rates and 
the day-to-day tasks are characterized by routines that 
consistently deliver high results. Andrei conducts farrowing 
monitoring and handles the pigs early in their lives. As in 
every sow herd, however, external factors may undermine 
the good results. Danni recently expanded the sow herd, and 
from time to time diseases like PRRS affect their routines.

Vasilica-Andrei Tanasa
Manager, Store Vognsbæk I/S
Danni Sørensen
Pig producer, Store Vognsbæk I/S
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42. Det rette niveau af aminosyrer og protein til slagtegrise 

Protein og aminosyrer skal tilpasses grisenes 
potentiale, og der skal desuden tages hensyn til en  
frivillig aftale om reduktion af ammoniak. Avlen flytter hele 
tiden potentialet – og ved kongressen er der foreløbige 
resultater fra et stort forsøg med protein og aminosyrer til 
slagtegrise. Spørgsmålet er, om vi kan håndtere ammoniakre-
duktion uden at gå på kompromis med økonomien?

Per Tybirk 
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion

45. Sunde tarme og gode fibre 

Foder er det mest oplagte at regulere på, når 
der fravænnes uden medicinsk zink. Du kan  
bl.a. regulere på proteiner, tilsætningsstoffer, fibre og 
fodringsstrategi. I dette indlæg vil vi præsentere de nyeste 
resultater vedrørende situationsbestemt protein- og 
aminosyreforsyning til smågrise, hvordan der skal fodres i 
farestalden, og hvordan der skal fodres efter fravæning. 

Niels Jørgen Kjeldsen
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion
Hanne Maribo
Chefforsker, SEGES Svineproduktion
  

44. BREAKING: Svinepesten rammer (igen) Danmark 

Se eller gense den nervepirrende fortælling om 
et fremtidsudbrud af afrikansk svinepest i en dansk grise-
besætning. Årsagen er ukendt, men vi står nu i en situation 
med uoprettelige konsekvenser. Der er lukket for eksport, 
og overvågningszoner er sat op. På gårdene aflives tusindvis 
af grise. Oplev, hvordan branchen og myndighedernes 
indsats rulles ud, og hør hvad din rolle er, hvis et OUTBREAK 
konstateres.

Anette Boklund
Seniorrådgiver, Københavns Universitet
Sten Mortensen
Veterinary R&D manager, Fødevarestyrelsen
Jan Dahl
Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer
Kirsten Pihl
Seniordyrlæge, Sundhedskontrollen,  
SEGES Svineproduktion

43. Den sunde, farende og diegivende so

En faring er lige så krævende som et mara-
ton. Derfor kræver det både forberedelse og timing. Dette 
indlæg handler ikke om at gennemføre et maraton, men om 
helt konkrete tricks til, hvordan du bedst hjælper soen før, 
under og efter sit ”maraton”, og hurtigt fanger, hvis der er 
noget galt. Er soens temperatur f.eks. et godt mål for dens 
tilstand?

Inger Morthorst
Dyrlæge DVM, Ø-vet 
Ann Freja Mørch Jensen
Tekniker, SEGES Svineproduktion
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47. Undgå kulturelle misforståelser

Dansk landbrug er i stigende grad blevet til 
arbejdspladser med et internationalt miljø. 
Det giver nye udfordringer i forhold til at få medarbejdere 
godt fra start og få dem introduceret til dansk arbejdsplads-
kultur med hierarkier, kønsdynamikker og arbejdsproce-
durer. Hvor går det galt, og hvad kan du gøre for at undgå 
misforståelser?

Astrid Stampe Lovelady
Specialkonsulent og antroprolog, SEGES

GRISEKONGRES2021 
INDLÆG
Onsdag 27. oktober 12.55-13.40

46. Kunsten at brokke sig

Et sjovt og tankevækkende indlæg, der stiller 
skarpt på en af danskernes yndlingsbeskæftigelser: at brokke 
sig. Kan vi med fordel anskue brok som en kunstform? Med 
en humoristisk tilgang tager Storm Stensgaard afsæt i sin 
stressvidenskabelige baggrund og ser på, hvad brok egentlig 
er, hvad det koster os i forstyrrelser i forhold til trivsel og 
arbejdsglæde, og hvordan vi kan håndtere det og omdirigere 
vores trang til brok, så det bliver konstruktivt og nyttigt.

Storm Stensgaard
Forfatter og stressrådgiver

48. Hvem sikrer den høje mælkeydelse?

Søer producerer cirka 13 kg mælk hver dag 
igennem en diegivning. Soens mælkeproduktion 
er begrænset af pattegrisenes evne til at tømme yveret, og 
deres vækst er begrænset af soens mælkeproduktion. I dette 
indlæg vil vi komme ind på, hvad henholdsvis pattegrisens 
og soens rolle er. Hvad kan booste mælkeproduktionen, 
hvad kan hæmme mælkeproduktionen, og hvad er de  
vigtigste ting at holde øje med?

Uffe Krogh
Adjunkt, Aarhus Universitet 
Trine Friis Pedersen
Konsulent, SEGES Svineproduktion
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49. Slagtegriseproduktion – fra plan til handling

Ønsket om at etablere en rentabel slagte-
griseproduktion fik i 2005 John Jakobsens far til at 
planlægge opførelsen af en stald med 7.200 stipladser. 
Stalden har fra 2011 til fulde indfriet ønskerne, og i 2019 
overtog John bedriften. I dette indlæg vil John sammen 
med økonomikonsulent Kaj Refslund fortælle om de til- og 
fravalg, der blev taget ved etableringen, give en status på, 
hvordan rentabiliteten har været i produktionen, ligesom de 
løfter sløret for, hvordan produktionen i fremtiden tænkes 
på bedriften.

John Jakobsen
Gårdejer, Jakobsgaard
Kaj Refslund
Økonomikonsulent, Patriotisk Selskab

51.  Bæredygtighed og velfærd i farestalden

Jonas Würtz arbejder sammen med sine 
kolleger i Welfare Pigs på at skabe license to 
produce og en god afregning. Han har haft løse 
diegivende søer siden 2012, og i den kommende farestald 
er Jonas ikke i tvivl om, at alle søer skal være løse. Jonas kom-
mer ind på fordele og ulemper ved løse søer i farestalden, 
og hvordan han ser sin kommende farestald. Vivi Aarestrup 
Moustsen kommer ind på status i vores nabolande, brug af 
boks omkring faring og de nyeste resultater fra SEGES.

Jonas Würtz
Direktør, Go-gris
Vivi Aarestrup Moustsen
Chefforsker, SEGES Svineproduktion
 
 

52. Pre- and post-weaning, are they a perfect match?

Hear about pre-weaning strategies on how to 
get piglets to eat and how to prepare them 
for weaning. In this presentation we will learn from 
nature how to teach all piglets to eat before weaning and 
we will look for the perfect match between the pre- and 
post-weaning period to smoothen the transition. Sow milk, 
toys at the feeder, and peanuts will all be part of the story. 

Anouschka Middelkoop
PhD, Researcher Swine Nutrition,  
Schothorst Feed Research, The Netherlands

50. Topresultater med egne polte

Som soholder, der producerer dine egne polte 
ud fra KerneStyrings-programmet, skal du have 
datadisciplin og interesse i avlsarbejdet. At producere egne 
polte må aldrig blive en undskyldning for at have en lavere 
effektivitet end din nabo, og topresultater er ikke uopnå-
elige. I dette indlæg vil Mette Hjort fortælle, hvordan hun 
udnytter KerneStyrings-værktøjerne, og hvordan hendes 
avlsdyr udnytter deres genetiske potentiale.

Kasper Gade Panduro
Rådgiver, SvineRådgivningen
Mette Hjort
Griseproducent, Dalhus

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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55. Høj overlevelse – sådan gør vi

Danni Sørensen og hans medarbejdere  
arbejder målrettet og systematisk på at øge 
overlevelsen, og dagligdagen i farestalden er præget 
af rutiner, der konsekvent leverer høje resultater. Hør f.eks. 
hvordan Andrei foretager faringsovervågning og håndterer 
grisene tidligt i deres liv, og få også et indblik i de udfordrin-
ger, der har været på vejen. 

Vasilica-Andrei Tanasa
Afdelingsleder, Store Vognsbæk 
Danni Sørensen
Griseproducent, Store Vognsbæk 

54. Sådan kom jeg i gang med kun en lille investering

Mathias Broholm arbejdede fuldtid som 
driftsleder på sine forældres ejendom, men blev 
alligevel fristet, da en kammerat fra landbrugsskolen i 2018 
pludselig stod med et so-anlæg til 900 søer og ingen til at 
drive det. Sammen ejer makkerparret nu et driftsselskab, 
som lejer staldene. Investeringen er sket via egne midler og 
et mindre lån i banken. Makkerparret har allerede udvidet 
med ejendom nummer 2 – ligeledes et lejemål.  

Mathias Broholm
Griseproducent, Nybroh ApS

GRISEKONGRES2021 
INDLÆG
Onsdag 27. oktober 13.55-14.40

53. Det politiske landskab ultimo 2021

Hvordan står de politiske blokke i forhold 
til hinanden, og kan man egentlig stadigvæk tale om 
blokke i dansk politik? Alle har bemærket opbruddet i det 
politiske landskab, nye partier er kommet til, og løsgængere 
og partihop præger Folketinget. Vi har bedt Sune Steffen 
Hansen, som er vært på den politiske podcast Pollster, dykke 
ned i tallene og komme med et aktuelt bud på betydningen 
for dansk politik og for fødevaresektoren.

Sune Steffen Hansen
Vært på den politiske podcast Pollster og partner, 
Rud Pedersen Public Affairs 

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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56. Vådfoderteknik – er du opdateret?

58. Brok og buler

Indstillingerne i vådfodercomputeren skal 
være korrekte. Ellers har det konsekvenser for grisenes 
produktivitet og dermed din produktionsøkonomi. I dette 
indlæg får du en gennemgang af, hvilke indstillinger der 
bare skal være styr på. Hvad er det nye i fodercomputerne, 
og hvordan optimeres produktionen yderligere med disse 
muligheder? Indlægget er hovedsageligt målrettet smågrise- 
og slagtegrisebesætninger.

Hvad ved vi om årsager, forebyggelse og 
overlevelse ved grise med navlebuler? Nyere 
undersøgelser har vist, at navlebuler er en bedre betegnelse 
for navlebrok, da brok ikke bare er brok. I dette indlæg vil du 
komme til at høre om årsager og risikofaktorer, både fra en 
praktisk og videnskabelig vinkel. Desuden fortæller vi, hvilke 
grise med navlebuler der er værd at fede op, og hvorfor det 
er vigtigt at forstå den spæde navle som et sår, der skal hele 
op. 

Jakob Nielsen
Svinerådgiver, VKST

Trine Hovmand-Hansen
Ph.d.-studerende, Københavns Universitet 
Mette Gade
Dyrlæge, LVK
Inge Larsen
Adjunkt, Københavns Universitet

 
 

59. Opskriften på udfasning af medicinsk zink

Gamle dyder, eksisterende viden og nye  
resultater skal i spil, når branchen skal udfase medi-
cinsk zink uden stigning i brug af antibiotika. I dette indlæg 
giver vi et bud på, hvad der skal til for at kunne fravænne 
grise uden brug af medicinsk zink. Der vil især være fokus på 
foder, fodermanagement, og hvordan det ser ud på stald- 
gangen, når den medicinske zink udfases. 

Tina Sørensen
Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion
Marlene Nytofte Nielsen
Tekniker, SEGES Svineproduktion 

57.  The healthy sow for farrowing and lactation

Farrowing is a monumental task for the sow  
– it is like running a marathon; a feat of strength that 
requires preparation, and factors like disease may ruin the 
chance of success. This presentation is not about running a 
marathon, but about how you prepare the sow to complete 
its own ’marathon’. Is the sow’s temperature a good indica-
tion of its condition? Take home a range of tips on how to 
keep the sow fit for farrowing.

Inger Morthorst
Veterinarian, DVM, Ø-vet
Ann Freja Mørch Jensen
Technician, SEGES Danish Pig Research Centre

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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61. Skab en bevægelse 

Alle virksomheder kan blive bevægelser, som 
kan gøre en forskel i samfundet, vokse hurtigere og tjene 
flere penge end de traditionelle virksomheder. Hvis virk-
somheden laver grisekød, kan I blive en bevægelse for bedre 
fødevarer til alle. Men der skal handling til! Hvis det lykkes, 
gør det en stor forskel. Især fordi I lettere kan aktivere andre 
til at arbejde sammen med jer i stedet for imod jer. For slet 
ikke at nævne medarbejderne: De bedste medarbejdere 
ønsker en mening med det, de gør.
 

Lars Kolind
Bestyrelsesformand, serie-iværksætter, forfatter, 
idealist, godsejer, professor og spejderleder

GRISEKONGRES2021 
INDLÆG
Onsdag 27. oktober 15.00-15.45

60. Strukturudvikling og konkurrenceevne i international griseproduktion

Der er store ændringer på vej i betydende 
griselande i Europa. Spanien udvider, Holland har 
lavet en markant reduktionsplan, og tysk griseproduktion er 
presset af ASF og ny dyrevelfærdslovgivning. Strukturudvik-
lingen vil gå endnu stærkere og påvirke smågrisebalancerne 
og slagtegriseproduktionen i Europa. Er det en trussel eller 
en mulighed set fra de danske griseproducenters side? 
Og hvordan er de danske griseproducenters konkurrence- 
evne i Europa og internationalt?

Michael Groes Christiansen
Specialkonsulent, SEGES Svineproduktion
Sisse Villumsen Schlægelberger
Specialkonsulent, SEGES Svineproduktion

62. Analysér din pattegrisedødelighed

Det er i dag blevet lettere at få overblik over 
dødeligheden i den enkelte farestald/besætning. Med 
nye værktøjer udviklet af SEGES får du et overblik, der hur-
tigt kan vise dig, hvilke ugedage der dør flest grise, og hvilke 
årsager der er tale om. Vi fortæller om værktøjerne, hvilket 
fokus de er med til at sætte, og hvordan du som landmand 
bruger dem korrekt.

Helle Haugaard Jessen
Dyrlæge, Danvet
Claus Hansen
Chefforsker, SEGES Svineproduktion

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT 
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63. Lavt foderforbrug og 28-dages tal ved slagtegrise  

Slagtegrisen anno 2021 præsterer resultater 
med 2,40 FEsv/kg tilvækst!  
Bliv klogere på, hvordan 28-dages tal kan hjælpe til at opnå 
høj tilvækst og god foderudnyttelse i din besætning. I dette 
indlæg kommer vi ind på værktøjer, hvor effektiviteten kan 
følges tæt. Kom og hør om ædetidsstyring, dashboard og 
crown data, der er et nyt styringsredskab fra Danish Crown.   

Lisette Poulsen
Konsulent, Danish Crown Ejerservice 
Martin Lambert Pedersen
Direktør, Dynagro

64. Logisk medicinregistrering

Vil du vide, hvordan du kan spare op til 60% af 
registreringerne i farestalden og samtidig sikre en 
komplet medicinregistrering i alle staldafsnit? I dette indlæg 
kan du høre Mette Kirkeskov Sie fra Fødevarestyrelsen 
fortælle, hvilke oplysninger der er påkrævet for at opfylde 
kravene til medicinregistrering samt SEGES’ præsentation 
af, hvordan man bedst muligt kan udføre det enkelt og 
rationelt.

Mette Kirkeskov Sie
Sektionsleder, Fødevarestyrelsen
Marianne Viuf Agerlin
Dyrlæge, SEGES Svineproduktion

 
 

65. How to wean with success

For strong and healthy pigs at weaning, you 
must pay attention to certain key areas, not 
only in the farrowing pen, but also in the first week of the 
post-weaning period. No two herds are the same, but in this  
presentation you will hear about some of the key areas  
that are essential to a good weaning process. 

Michael Agerley
Veterinarian, Porcus

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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primarydiets.dk
ab-neo.dk

Foderkoncept, 
der booster 
dine smågrise

On-farm rådgivning 
og sparring

Løfter produktionen 
og leverer en stærk 
kvalitetsgris

Vidensbaserede løsninger 

Mød vores eksperter og hør 
nærmere om foderkonceptet 
Primary Diets til smågrise

Find os på
Guldstand 3

NUTRAX APS   ·   Østre Allé 6   ·   9530 Støvring   ·   Danmark
Tlf. +45 86 93 69 11   ·   info@nutrax.dk

Nyt forskningscenter til 
smågrise og søer - R&D
260 søer og 800 smågrise

Praktisk 

forskning  

og innova-
tion

Specialist 
i foder 

til 
unge dyr

Kokmose 6 ● 6000 Kolding ● Tlf. +45 7580 2122 ● mail@unitron.dk

-din samarbejdspartner

   
  
  

 
  

www.unitron.dk

2 timers
opstarts-
kursus

- Lavere smittetryk
- Større drikkelyst
- Større foderoptag
- Lavere omkostninger til desinfektion
- Bedre dyrevelværd
- Bedre hygiejne

Forbedret vandkvalitet forøger
indtjeningen betydeligt

Produceret
i DK

Nyhed!

- Dansk produceret
- Styrring af 2 stier
- 4 temp. kurver
- Mulighed for fast temp.
- El besparende
- IP 65

Forbedret nærmiljø

Mød Unitron i forhallen

FODER  I  STALDE  I  PRODUKTIONSOPTIMERING  I  MILJØ  I  STRATEGI
STALDGANGSRÅDGIVNING  I  E-KONTROL  I  DRIFTSLEDELSE  I  ØKONOMI

FØLG OS PÅ FACEBOOK

SvineRådgivningen     tlf 70151200     Herning     Vojens     Kolding     www.sraad.dk     info@sraad.dk

Zink about it
 Rammer du indenfor skiven?

Skyd løs - når vi ses til kongres 2021

https://ab-neo.com/
https://www.nutrax.dk
https://www.unitron.dk/da/
https://svineraadgivningen.dk/
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AgroVision, der i Danmark tidligere var 
kendt som AgroSoft, leverer speciali-
seret software til den internationale 
landbrugssektor. Udover vores hoved-
kontorer i Danmark, Holland og Belgien, 
har vi kollegaer i 10 lande fra Litauen til 
Colombia, således vi i dag er over 175 
medarbejdere som udvikler og leverer 
vores produkter til hele verden.

Vi startede i MSDOS, derfra var næste 
skridt til Windows frem til i dag, hvor vi 
arbejder med Cloud-baserede løsninger.

I 2019 lancerede vi vores app til 
soholdere, PigVision Mobile Sows som 

i 2020 blev fulgt op af PigVision Mobile 
Growers, der er målrettet smågrise- og 
slagtegrisebesætninger. I 2021 har vi 
introduceret MyAgroVision, en portal 
hvorfra du bl.a. har nem adgang til 
letlæselige og interaktive rapporter 
i AgroVision Analytics, hvor du 
eksempelvis � nder analyser baseret på 
løbegrupper eller vores Produktions-
Monitor der samler de mest anvendte 
nøgletal. Vi vil blandt andet løbende 
øge antallet af standardrapporter og 
tilføjer derfor konstant kapacitet til 
vores udviklingsteams i hele Europa.

www.agrovision.com/dk

AgroVision 
Intelligent software til hverdagen

Inklusive 

beregning af 

CO2-aftryk

Hatting

TOPDUROC
Kvalitet betaler sig
Du kommer foran med TopDuroc produktionssæd. Ornerne udvælges efter 
avlsindeks, så TopDuroc er ca. 15 indekspoint højere end BasisDuroc.

Afkommets  
værdi 

øges gennem:

     • Lavere foderforbrug
     • Større tilvækst
     • Højere kødprocent
     • Mindre slagtesvind

Hatting A/S • Oensvej 48 • 8700 Horsens • tlf. 70 15 99 09
www.hattingagro.dk

Your business. Our DNA.

DanBred er en af verdens førende internationale
leverandører af svinegenetik og serviceløsninger 

Vores verdensklasse avlssystem sikrer den genetiske 
fremgang for vores racerene dyr, hvilket resulterer i 

højeffektive avlsdyr, der bruger færre ressourcer for at 
levere rekordhøje resultater. 

Sammen med vores omfattende serviceløsninger har 
dette gjort DanBred til førstevalget for førende

svineproducenter over hele verden, der forventer
optimale forretningsresultater.

Besøg danbred.com for mere information

Avlssystem i verdensklasse

www.lvk.dk

Svinedyrlægerne 

LVK · Fynsvej 8 · 9500 Hobro · 98 52 00 44 

Mere end en dyrlæge !

Få nye øjne på
din besætning!

LVK dyrlægerne er landmandsejet.

Derfor får du altid en svinedyrlæge, som 
sætter fokus på din økonomi og sundhed.

Lad os sammen stille skarpt på dine grise.

www.lvk.dk

2021_07_05_LVK_Kongres_93x135.indd   12021_07_05_LVK_Kongres_93x135.indd   1 05-07-2021   23:59:5805-07-2021   23:59:58

https://agrovision.com/dk
https://hattingagro.dk
http://www.danbred-manual.com
https://www.lvk.dk/
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Svineproduktion.dk
På SEGES Svineproduktions hjemmeside finder du 
altid opdateret grisefaglig viden til brug på stald-
gangen. Blandt andet beregningsværktøjer til brug 
på kontoret, manualer og vejledninger med klar 
angivelse af arbejdsprocedurer. 

Følg med på facebook
På Facebook.com/SEGESsvineproduktion kan du 
holde dig opdateret med de seneste nyheder fra 
SEGES Svineproduktion. Følg vores arbejde med 
udvikling og forskning i det, der skal gøre din bund-
linje bedre. 

Svin.seges.tv
SEGES Svineproduktions egen online tv-kanal med 
indslag om alt fra avl til zink. Her kan du få de seneste 
nyheder serveret på ganske få minutter og både 
følge SEGES Svineproduktions arbejde og komme 
med ud i andre griseproduktioner. 

Nyhedsbrev
Nyhedsbrev fra SEGES Svineproduktion med nyt om 
dansk griseproduktion. Det er hver torsdag – direkte i 
din indbakke.

MØD OS HER

HOLD DIG OPDATERET
på den seneste faglige viden

INDSTIL ÅRETS ELEV 2021 
Har du en elev, som udviser faglighed, initiativ, 
nysgerrighed og innovation? Så er det nu, du skal 
indstille ham eller hende til prisen ’Årets elev i  
griseproduktion 2021’.

Bedømmelseskomitéen lægger blandt andet vægt 
på, at vinderen er en god ambassadør for branchen.

Læs mere og indstil din elev nu på  
grisekongres.dk under ’Kåringer’.

Deadline for indstilling af Årets elev er  
21. september 2021.

Sidste års vinder af  ‘Årets elev i griseproduktion’, Merete Dahl, vandt prisen, 
fordi hun bl.a. er en god ambassadør for branchen.

https://Svineproduktion.dk
https://www.facebook.com/SEGESsvineproduktion/
http://www.seges.tv/channel/27487274/svin
https://www.tilmeld.dk/svinekongres2019/rets-elev.html
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SKIOLDGROUP

GULD

SØLV
SvineRådgivningen

SØLV

BRONZE

SÆRLIGE SPONSORATER

Your business. Our DNA.

TAK TIL VORES SPONSORER

MEDIEPARTNER  
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Colas Danmark A/S

har fået nyt logo

- vores gode 

kvalitet og service 

er uændret.

colas.dk

Alt i ASFALT

til dit landbrug

Få et uforpligtende tilbud

Ring 4598 9898 eller

skriv til os på 

colas@colas.dk

SLIP FOR LUGT OG RØG 

MED SHELL GTL FUEL

Udleder færre skadelige stoffer, da det brænder 

renere. Du kan se, lugte og gøre en forskel.

Hør mere og bestil hos din lokale 

DLG Energi sælger.
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INVESTERER 

HELE TIDEN I 

BÆREDYGTIGHED Side 16 & 17

Michael Bundgaard er Fremtidens Landmand:

YaraMila® NPK

- de bedste forudsætninger til din mark

Vi tror på dig

og dit landbrug

Med YX Landbrug som olieleverandør har du 

et stærkt team i ryggen. Vi kender din hverdag 

som landmand og er med dig hele vejen.

Vores betalingsbetingelser 

tilgodeser dig som landmand, 

og med Tørløbssikring skal du 

aldrig bekymre dig om diesel, 

men istedet fokusere på dit 

landbrug. 

Ring til os og hør mere om 

hvilke fordele, vi kan tilbyde.

Ring til os på      70122345 – og få en engageret samarbejdspartner.

Carsten

Køb aldrig en brugt 

traktor før du har 

tjekket mascus.dk
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