
 
 

Krav til E-kontrollen i forbindelse med Projekt Minus 30 FE pr produceret gris 
 

Krav Bemærkning 
Sæt overlæggeren højt fra start, kræv fra starten at 
datadisciplinen er høj. 
 

Det er lettere at slække på krav end at indføre dem senere i forløbet. 

Ved status tælles alle grisene. 3 % afvigelse 
accepteres. 
 

Det gælder alle kvartaler.  

Der skal benyttes en omregningsfaktor for slagtesvind 
på 1,31 

 

Ved AIAU slagtesvinsbesætninger ændres 
besætningernes start/slut dato når de indtastes i DB-
Tjek.  

Datoerne bevares i Agrosoft/DLBR IT. 

Fodermidler hos hjemmeblandere indberettes på 
råvareniveau 
 

Det er ikke nok at indberette et antal kg for en mængde forbrugt foder, som opgives 
til et antal tidligere beregnet gennemsnitligt FE, da det ikke tager højde for tomme 
siloer/iblanding af erstatningskomponenter mv. 

Der indtastes/tjekkes på indsendte rapporter, at Fesv 
og Feso er korrekte.  

Det korrekte antal er de kontrollerbare FEsv/FEso uden firmaers ekstra indregning af 
FEsv (FEsv-enzym og FEso-enzym).  
 
Taster man et råvaremiddel som bruges til søerne, tastes FEso. Omvendt hvis 
råvaren primært bruges til smågrisene tastes den som FEsv – men det er i samme 
kolonne. Det er vigtigt, at øernes fodermidler er tastet med FEso enhederne.  
 

Projektets sofoderforbrug er sofoderforbrug uden polte 
 

Dette er fordi, at polte indgår ved meget forskellig vægt, og foderforbruget er svært at 
beregne.  
 
I DLBR IT skal oplyses ”FEso+FEsv pr. årsso eksl. polte”. Tallet ”FEso+FEsv pr. 
årsso inkl. polte” må ikke indberettes. 
 
I Agrosoft skal både e-kontrol og afstemning af dyr indsendes. 

Foderenheder korrigeres for vandindhold i korn 
 

Besætninger med hjemmeblandet foder forholder sig til aktuelt vandindhold i korn. 
Eventuel tilretning af vandindhold i e-kontrol foretages af rådgiver. 



 
 

De der selv laver E-kontrol skal indsende både 
udskrifter og webbackup.  
 

Udskrifter er ikke tilstrækkelige. Det er vigtigt at de indtastede data kan gennemgås 
så baggrunden for resultaterne kan valideres. 

Validering af E-rapporter hvert kvartal. Alle rapporter 
skal naturligvis være afstemte/gennemgået. Ansvaret 
for opgaven er projektdeltagerens. Projektdeltager kan 
vælge at betale tovholder for at lave valideringen.  
 

Foderforbrug samt køb og salg af grise bør afstemmes med revisionslisten.  
For forbrug af foder hos hjemmeblandere må fodercomputerens data bruges. 
Tjeklister/Fejllister skal være fejlfri. 

 


