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Er afkom fra TN70 effektive nok i slagtesvinestalden? 
 

Frilandsproducent, Poul Outzen ved Løgumkloster, fuldsanerede i 2018 sin besætning og udskiftede dermed 

sin DanBred-besætning på 200 søer til TN70 polte fra Bovbjerg Genetics A/S.  

Et nyligt besætningsbesøg sammen med Maria Frandsen fra det danske Topigs Norsvins rådgivningsteam, 

gav et godt indblik i Poul Outzens bedrift og hans erfaringer samt flotte resultater med TN70 i både faremar-

ken og slagtesvinestalden. Poul Outzen er meget tilfreds med genetikkens resultater. 

 

Poul Outzen er frilandsproducent og grisene er derfor 5 uger hos soen i faremarken før fravænning. For Poul 

Outzen er det vigtigt, at grisene er nemme at passe, og det viser Topigs Norsvin grisene netop at være. Efter 

den første uge, oplever Poul, at grisene stort set kan passe sig selv.  Poul Outzen løber selv sine polte efter 

de er modtaget fra Bovbjerg Genetics A/S, og der opleves ikke mange omløbninger.  

Poul beretter, at det generelt er nogle store og mere jævne grise der fravænnes, og der er ikke nogle der 

udskilles i adskilte grupper på grund af stor variation. Søerne får knap så mange grise, men grisene er større 

ved fødsel og fravænning - og de overlever. Poul Outzen oplever at TN70 søerne har en god holdbarhed, og 

er gode til at passe sine egne grise, også i de sene læg. Dødeligheden er nu 13% i faremarken sammenholdt 

med en tidligere dødelighed på mellem 18-22%.  

Poul Outzens e-rapport viser, at når grisene kommer i slagtesvinestalden performer de bedre end landsgen-

nemsnittet på flere helt essentielle parametre, og at TN70 er meget effektiv – også i slagtesvinestalden. 

 

 

 

 

 

 



 
 

       

Når grisene vejer fra 30 kg. har de en daglig tilvækst på hele 1091 gram pr. dag, hvilket ligger væsentligt over 

det vægtede landsgennemsnit for produktivitet, som i 2019 lå på 991 gram pr. dag. Dette sker endda sidelø-

bende med at foderforbruget pr. kg. tilvækst kun er 2,57FEsv, og dermed væsentlig bedre end det vægtede 

landsgennemsnit pr. besætning for slagtesvin på 2,73 FEsv. Et tredje essentielt parameter som kødprocenten, 

er tilmed meget tilfredsstillende på 61,9% og er igen højere end landsgennemsnittet på 61,4%. Det lave fo-

derforbrug sammenholdt med høj daglig tilvækst tæller positivt på fremstillingsprisen.  

Pouls oplevelse er, at slagtesvinene er robuste og generelt klarer sig godt uden frafald grundet sygdom eller 

skavanker, såsom dårlige ben, og dermed bruges sygestierne kun i mindre omfang. 

Poul Outzen ser næsten ingen halebid og slet ingen brok eller sadelryg som før skiftet til TN70. Det er meget 

positivt for totaløkonomien, da der omtrent ingen kasseringer foretages på slagteriet. Kasseringsraten er på 

0,2%. Endvidere er dødeligheden helt nede på 2,2% i slagtesvinestalden. Sammenlagt er dødelighed og kas-

seringsrate dermed 2,4%, holdt op imod et landsgennemsnit på 3,5%. 

Vi er glade for, at Poul Outzen også har positive oplevelser med at arbejde med TN70 poltene, og over hans 

erfaringer, der viser, at TN70 søerne i høj grad er effektive i slagtesvinestalden. 

 


