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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Disposition 

• Formålet med projektet

• Arbejdet i projektet

• Økonomi beregninger af de forskellige tiltag

• Præsentation af fakta ark

• Opsamling 

Spørgsmål er meget velkomne
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Formålet med SPILD

• At fastholde Danmarks førerposition indenfor økologisk svineproduktion på baggrund af 
en forbedret produktionsøkonomi hos landmændene samtidig med, at miljøbelastningen 
pr. kg produceret kød reduceres. 

• At reducere foderforbrug pr. produceret kg. kød ved reduceret spild, optimal fodring og 
foderstrategi.

• At reducere miljøbelastning gennem reduceret foderforbrug samt foder baseret på danske 
råvarer.
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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Arbejdet i projektet AP1: Fodring af søer: Fysisk og 
fysiologisk SPILD

• Fysisk SPILD:

• Vind: ?

• Rotter: 30 g per dag

• Fugle: 300 g per dag 
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Arbejdet i projektet AP1

• Fysisk SPILD:

• Soens ædeadfærd: ?

• Fodringsmanagement: ?

• Fysiologisk SPILD

• Recepter der ikke er tilpasset søerne og forhold
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Tiltag

• Fuldfoder til drægige søer

• Præcis fodring

• Nye trug

• Vådfoder
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Arbejdet i projektet AP3: Sædskifte

• Ark til udregning af selvforsyningsgrad

• Energi

• protein
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Andet 

• Afskallet havre

• Stor værdi i blandinger med hestbønner, lupiner og ærter (græsprotein)

• Havreskaller Hvad kan de bruges til.

• Huldscanning

• Resultater endnu ikke opgjort
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Arbejdet i projektet AP4: Økonomisk og grøn bundlinie

• Den grønne bundlinje
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5%9%21%
50 % af FEsv til de drægtige 

søer kan erstattes af billigere 

men optimal udfodret grovfoder
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UK foderautomat - reducerer spild

Hjælpefelt

1.170        5%

58,5           58,5             
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264.000    

10              
400

6%

Forventet reduktion af foderspild: % 5%

Foderbehov - diegivning pr. år, FEsv 468.000              

Foderudgift - diegivende søer 1.591.200          

Sparede foderomkostninger 79.560                

Forrentning, investering (6%) 15.840                

Afskrivning, investering (10 år) 26.400                

Lønomk. - ekstra arbejde (200 kr. pr. time) 12.167                

Nettoøkonomi - Bedriften 25.153                

Pr. årsso 63 kr. pr. årsso

Indtastning

Diegivende - Foderforbrug pr. årsso FEsv 

Forventet reduktion af foderspild: FEsv

Pris pr FEsv Sofoder - Diegivende

Forventet investeringsbeløb

Antal årssøer

Kalkulationsrente  %

Udregning

Pris på foderautomaten

Lønomkostninger - ekstra arbejde (min. pr. dag)

Beregninger Økologisk svineproduktion

UK foderautomat - reducerer spild

Tabel 1: Her kan egne tal 
indtastes, så investeringen 
bliver målrettet din besætning 
og dine forhold.

Tabel 2: Tager udgangspunkt i det indtastede i 
tabel 1, og der genereres nettoøkonomiresultat 
på besætningen og et resultat pr. årsso samt 
nulpunk tet for investeringen, altså 
minimumsbesparelsen i FEso under 
forudsætningerne, der er indtastet, der får 
investeringen til at gå i nul.
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de forskellige tekst niveauer

UK foderautomat - reducerer spild

Følsomhedsberegninger

Forudsætning Resultat

Nedre 

scenarie Øvre scenarie

0 punkt for 

investering

Følsomhed 1: 20,00           100,00        

Forventet reduktion af foderspild: FEsv 58,5                     25.153      -27.207 81.593        

Følsomhed 2: 2,80             3,80             

Pris pr FEsv Sofoder - Diegivende: Kr. 3,40                     25.153      11.113        34.513        

Følsomhed 3: 2                   15                

Merarbejde ekstra arbejde, (min. pr. dag) 10                        25.153      34.887        19.070        

Følsomhed 4: 1.200           2.000           

Pris på foderautomaten: Kr. 1.600                  25.153      35.713        14.593        

Følsomhed 5: 4% 10%

Kalkulationsrente 0,06                     25.153      30.433        14.593        

40 FEsv

2,33 kr. pr FEsv

15,5%

31 Min.

2.553 kr.          

Tabel 3: Følsomhedsberegninger: Her angives de vigtigste forudsætninger og deres følsomhed ved de 
indtastede forudsætninger. 

Nulpunktet for investeringen er på en opnået reduktion i foderforbruget på mindst 3,4 %.

- Hvilket er 40 FEsv pr. årsso
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UK foderautomat - reducerer spild
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UK foderautomat - reducerer spild
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• Forventet investeringsbeløb

5%9%21%
50 % af FEsv til de drægtige 

søer kan erstattes af billigere 

men optimal udfodret grovfoder

Forventet investeringsbeløb

70.000 kr.

Forventet investeringsbeløb

32.000 kr.

Forventet investeringsbeløb

264.000 kr.

Forventet investeringsbeløb

180.000 kr.

Merarbejde ekstra arbejde

2 min. pr. dag

Merarbejde ekstra arbejde

90 min. pr. dag

Merarbejde ekstra arbejde

10 min. pr. dag

Merarbejde ekstra arbejde

60 min. pr. dag

Nettoøkonomi – Bedriften

326.000 kr.

Nettoøkonomi – Bedriften

21.000 kr.

Nettoøkonomi – Bedriften

25.000 kr.

Nettoøkonomi – Bedriften

325.000 kr.
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Hvad sker der eller der ude

• Græsprotein/sojakage fra Kina

• Majsensilage/wrap

• Søstjernemel

• Fuldfoder

• Bæredygtighed

• Klima  


