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af RASMUS DALSGAARD, chefredaktør

Foder uden zink løfter fortsat 
produktionen

Efter mere end et halvt år med foder uden medicinsk zink oplever Claus Skjellerup fra Hestehavegaard i 
Tommerup fortsat en positiv udvikling i produktionsresultaterne.

Efter et skifte til zinkfrie fravænnings- og smågriseblandinger i be-
gyndelsen af november 2017 har erfaringerne på Hestehavegaard i 
Tommerup været meget positive.

Allerede efter få uger kunne en af ejerne, Claus Skjellerup, konstate-
re flere positive effekter af skiftet. Ædelysten var større, og tilvæksten steg.

Claus Skjellerup konstaterede også større tørst, og han forsynede 
derfor smågrisene med ekstra vand i forbindelse med fravænnin-
gen. Den ekstra tørst hang ifølge Claus Skjellerup sammen med 
den øgede ædelyst og dermed større foderoptag som følge af en 
bedre smag, når der ikke er zink i foderet.

Landmand Claus Skjellerup (t.v.) har gode 
erfaringer med at bruge zink-frit foder. Han 

har lavet ændringen sammen med sine kon-
takter på Danish Agro, markedschef Jens 
Kirkebække Larsen, Danish Agro (midten) 

og produktspecialist Lars Tofte Jensen (t.h.)
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Det gav dog en del uhensigtsmæssigt vandspild, og Claus Skjel-
lerup har siden taget den ekstra vandforsyning fra grisene, for det 
viste sig at være unødvendigt. Den normale, daglige tildeling i 
krybberne viste sig at være fuldt tilstrækkelig, og det har betydet, 
at stierne ved de nyligt fravænnede grise er renere og mere tørre.

Ikke mere diarré
Claus Skjellerup har fulgt skiftet til zinkfrit foder tæt og har under-
vejs foretaget andre, mindre justeringer i takt med de høstede erfa-
ringer og yderligere tilpasninger af foderblandingerne.

Blandt andet medicinerer han nu lige efter fravænning. Det 
er 14 dage tidligere end før, da det tidligere først skete i forbindelse 
med skiftet til blanding 2.

- Det er meget nemmere ved fravænning, og vi har ingen pro-
blemer med diarré. Jeg ved ikke, om vi måske helt kan undvære det, 
for jeg føler mig stadig lidt frem, siger Claus Skjellerup.

Fravænningsblanding bliver givet før
For Claus Skjellerup er det vigtigt at skabe så skånsomme overgan-
ge som muligt for grisene.
Blandt andet er han derfor begyndt at drysse en lille smule mælke-
pulver på fravænningsblandingen i de første dage i klimastalden, 
og han er begyndt at tildele fravænningsblandingen i farestalden 
allerede fra grisene er tre-fire dage gamle.

Det har vist sig at have en positiv effekt, selv om det ikke 
drejer sig om mere end et lille bæger i hver sti.

- De æder på livet løs, selvom de ikke er ældre, fortæller Claus 
Skjellerup.

Den ekstra tidlige tildeling af fravænningsfoder i farestalden 
er iværksat i samarbejde med foderleverandøren, Danish Agro, hvor 
en medarbejder har lavet forsøg, som tyder på, at den tidlige tilde-
ling har en positiv effekt.

- Nogen siger, at de små grise ikke kan optage fast foder, før 
de er 10 dage gamle, men det er enzymtræning, for det tager tid 
at ændre bakteriefloraen i grisenes tarm, og den tidlige tildeling 
medvirker således til, at de nemmere kommer til at optage tørfoder. 
Vi kan se, at vi får mere foder i dem, siger markedschef Jens Kirke-
bække Larsen, Danish Agro.

Han fortæller, at forsøget med den tidlige fodertildeling er en 
udløber af Danish Agros strategi med at udvikle et optimalt foder 
uden medicinsk zink.

- Men der er også mange andre, der praktiserer den tidlige tilde-
ling, selv om de ikke bruger zink-frit foder efter fravænning, tilføjer han.

Mindre foder og lavere dødelighed
Erfaringerne på Hestehavegaard er efter det første halve år med 
den zinkfrie fodring, at besætningens produktionsresultater lige-
frem ser ud til at være blevet endnu bedre, hvilket er helt i tråd 
med de erfaringer, som foderleverandøren, Danish Agro, på forhånd 
havde til udviklingen.

- Vores forsøg gennem de seneste tre-fire år indikerer, at svine-
produktion med zinkfrit foder kan minimere dødeligheden ved små-
grisene, øge tilvæksten op til 30 kg og reducere foderforbruget pr. kg 
tilvækst. Medicinforbruget er uændret, siger Jens Kirkebække Larsen.

På Hestehavegaard viser E-kontrollen, at eksempelvis døde-
ligheden i første kvartal 2018 er faldet markant til 1,0 procent fra et 
niveau på 1,7 procent i de foregående kvartaler.

Og Claus Skjellerup fortæller, at meget tyder på, at den allerede er 
kommet endnu længere ned. Det tyder ifølge Danish Agro på, på at 
Gær Plus har positive effekter. 

Den daglige tilvækst har været omtrent uændret, eller margi-
nalt højere, sammenlignet med sidste år, og afgangsvægten højere 
end før.

Foderforbruget pr. kg tilvækst er nu helt nede på 1,53 fo-
derenheder pr. kg tilvækst, hvor det i 2017 svingede mellem 1,63 
og 1,80. 

- Og trenden er, at foderforbruget falder yderligere. Det ser vi 
også i andre besætninger, fortæller Jens Kirkebække Larsen.

Samarbejde gav bedre dækningsbidrag
Danish Agro begyndte at levere foder og rådgivning til Hestehave-
gaard i maj 2016, og det ændrede foder og ændrede rutiner gav iføl-
ge beregningerne ret hurtigt et ekstra dækningsbidrag på næsten 
en million kroner ved 7-30 kilos-produktionen.

Skiftet til zinkfrit foder, og yderligere fintuning af rutiner og 
procedurer, har således løftet produktionsresultaterne yderligere 
det seneste halve år.

Ifølge produktspecialist Lars Tofte Jensen, som er Claus 
Skjellerups kontaktperson hos Danish Agro, har det givet yderlige-
re 350.000 kroner netto i forbedret dækningsbidrag, hvis produkti-
onsresultaterne i første kvartal 2018 holder året ud.

Samarbejdet fungerer ifølge begge uden, at de overrender 
hinanden. I løbet af året mødes Danish Agro løbende i besætnin-
gen med dyrlægen.

- Og vi er i dialog, og Claus Skjellerup ringer, hvis han kon-
staterer afvigelser i forhold til det forventede, fortæller Lars Tofte 
Jensen.

Ud med VAK-kornet
Men det er ikke kun hos Claus Skjellerup, der justeres og fintunes 
på indsatsen. Også hos Danish Agro arbejdes der konstant med at 
optimere foderblandingerne.

Således indeholder mellemblandingen nu ikke længere VAK-
korn, og den har desuden mindre indhold af soja. Til gengæld er der 
et højere indhold af fiskemel.

- Ændringerne er blandt andet foretaget for at give en mere 
ensartet smag i blandingerne, fordi det giver en lettere overgang, 
siger Jens Kirkebække Larsen og tilføjer, at justeringerne er et led i 
Danish Agros løbende produktudvikling, som foregår i tæt samar-
bejde med den enkelte kunde.

• Drives af Claus Skjellerup og hans svoger Arne Lasen
• Driften er baseret på 1.200 søer på to ejendomme
• 35 grise pr. årsso
• Årsproduktionen er cirka 40.000 grise
• 22.000 sælges - resten fedes op på et tredje site
• Dødelighed fra 7 til 30 kg på 1,0 procent og faldende
• Tilvæksten er 520 gram fra syv til 30 kg, og i den sidste periode fra 15 til 

30 kg er tilvæksten oppe på cirka 1.000 gram dagligt.
• Foderudnyttelsen fra 7 til 30 kg ligger på 1,53
• Der drives 700 hektar
• 14.000 slagtesvin får hjemmeblandet foder - resten indkøbes som færdig-

foder fra Danish Agro

Fakta om Hestehavegaard
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Erfaringerne på Hestehavegaard er efter det første halve år med den zinkfrie fodring, at besætningens produktionsresultater ligefrem ser ud til at være blevet endnu bedre, hvilket er helt i tråd 
med de erfaringer, som foderleverandøren, Danish Agro, på forhånd havde til udviklingen. Foto: Rasmus Dalsgaard

- Grunden til, at vi har fjernet VAK-kornet fra mellemblandingen, er, 
at det har vist sig, at de største grise let kan rode kornet ud af kryb-
berne, og det giver et vist foderspild, siger Jens Kirkebække Larsen.

Mål at nå under 1,5 FE
- Vores ambition er, at besætningen her skal være blandt Danmarks 
absolut bedste besætninger og komme på 1,5 foderenheder pr. kg. 
tilvækst, fortæller han.

Blandt andet derfor følger Danish Agro også meget nøje 
Hestehavegaards samlede foderforbrug for derigennem at se, om 
foderskiftene mellem de enkelte blandinger sker på de optimale 
tidspunkter.

Desuden har Lars Tofte Jensen og Claus Skjellerup arbejdet 
med at differentiere foderkurverne, så de er tilpasset vækstkurverne 
for henholdsvis de mindste, de gennemsnitlige og de største grise.

- Det betyder, at de mindste grise på omkring fire kg ved fra-
vænning får startblandingen i 25 dage, mens de store på otte kg 
kun får den i syv dage, før de skifter fra fravænningsfoderet til mel-
lemblandingen 9-15 kg.

- Det giver en mere optimal tilvækst, og det giver ikke større 
samlet forbrug af startblandingen, fordi de små grise æder mindre 
end de store grise, og de små får fravænningsfoder i en længere 
periode, mens de store til gengæld får det i en kortere periode, siger 
Jens Kirkebække Larsen.

Optimeret foderstrategi
Det handler ifølge Jens Kirkebække Larsen om en optimering af 
foderstrategien via flere parametre, herunder foderforbrug og til-
vækst. Men han peger også på, at en af udfordringerne er, at der 
ikke findes standardfoderkurver for fire kg's grise. Så Danish Agro 

arbejder med data fra mange besætninger, foruden at kigge nøje på 
den enkelte besætnings forhold i arbejdet med optimering.

- Ud fra et enkelt opbygget samtaleark, har vi en lavpraktisk 
metode til at afdække kundens produktionsdata og optimerings-
muligheder. Det tager 10 minutter at gennemgå, og så har man et 
godt grundlag for at lave handleplaner og beregne totaløkonomi. 
Det gælder om at lave en optimale strategi, med fokus på laveste 
mulig foderomkostning pr. produceret gris/kg gris, siger Jens Kir-
kebække Larsen.

På Hestehavegaard har dette arbejde blandt andet betydet, 
at Danish Agro anbefaler at nøjes med mellemblandingen 9-15 kg 
i 12 dage frem for 14 dage, for allerede da vejer grisene omkring 
15 kg og er klar til slutblandingen frem til 30 kg. 

- Det vil øge tilvæksten og give yderligere til optimering af 
lavt foderforbrug, siger Jens Kirkebække Larsen.

Det er tydeligt, at der er god tilvækst i grisene, som ifølge 
Claus Skjellerup vokser cirka et kg om dagen i slutfasen, inden de 
sendes videre.

Det hjælper at være systematisk
Jens Kirkebække Larsen og Lars Tofte Jensen fremhæver, at en væ-
sentlig forklaring på den flotte udvikling i Hestehavegaards produk-
tionsresultater hænger sammen med Claus Skjellerups systematiske 
tilgang til blandt andet fodringen og de planlagte foderskift.

- Mange svineproducenter mangler systematik, men Claus 
Skjellerup holder planlagte datoer, siger de.

Netop systematikken er også forklaringen på, at han bruger 
halvt så lang tid på at passe besætningen, som hans forgænger brugte.

- Der kommer ikke overraskelser, når han hele tiden er på 
forkant med tingene, siger Jens Kirkebække Larsen.
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CR-Foderservice er 
landsdækkende
Har du korn på lager?

Lad os hjælpe dig 
med at blande dit foder

Niels Frost
Rasmussen
nfr@cr-f.dk
60 68 12 75

Steen L.  
Aaen
sla@cr-f.dk
52 25 12 74

Huggetvej 27, 5400 Bogense • www.cr-f.dk

 Vi blander dit foder, så du 
er fri for at investere i male/
blandeanlæg.

 Har kendskab til blandingens 
sammensætning, dermed øget 
sundhed hos dine grise.

 Ingen unødig arbejdskraft, 
transport eller behandlings-
omkostninger på dit korn.

Sælg ikke dit korn
- før du har talt med  

CR-Foderservice
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SCAN HER

Mød os på 

Det Sønderjyske Fællesdyrskue

Dyrlægen: en 
solstrålehistorie

Besætningsdyrlægen Johannes Dall, Porcus, 
kalder Hestehavegårds erfaring med zink-frit foder 
for en imponerende og glædelig solstrålehistorie.

Hestehavegaards besætningsdyrlæge har fulgt det første halve års 
erfaring med zinkfrit foder og er imponeret over resultatet af skiftet.

- Det er min opfattelse, at de starter rigtig godt op, og det er 
opfattelsen, at tilvæksten er god, og at spredningen blandt grisene 
er mindre, siger Johannes Dall.

- E-rapporten viser en fin udvikling. Det er imponerende og 
glædeligt og er en solstrålehistorie. Medicinforbruget er nogenlun-
de det samme som før, når jeg sammenligner tallene for perioden 
fire måneder før med perioden fire måneder efter skiftet til det zink-
frie foder, men der er trods alt ikke sket en øgning, tilføjer han.

Medicinforbruget handler blandt andet om, at der i nogle sti-
er sker behandling for kighoste.

Johannes Dall understreger, at de resultater, der kan aflæses i 
E-kontrollen, er summen af alle Claus Skjellerups tiltag.

- Han formår at få grisene godt afsted. De æder godt, og vi 
ser ikke - eller meget lidt - diarré ved overgangen fra blanding 1 til 
2, siger han.

Johannes Dall understreger, at tildelingen af zink normalt fin-
der sted for at forebygge colidiarré uden at bruge medicin.

- Colidarré er altødelæggende, men hvis vi kan sikre det uden 
zink, er det jo godt, mener Johannes Dall.

Skiftet til zinkfrit foder, og yderligere fintuning af rutiner og procedurer, har således løftet 
produktionsresultaterne yderligere det seneste halve år. Foto: Rasmus Dalsgaard
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