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EU og Erhverv 
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Høringssvar om opdatering af bilag om arbejdskraftbehov til to tilskudsordninger: Kvæg 

2018 samt farestalde 2018 

 

Landbrug & Fødevarer har længe efterspurgt en opdatering af Landbrugsstyrelsens bilag til 

opgørelse af normtimesatser til opgørelse af arbejdskraftbehov under diverse projektordninger. Det 

er derfor meget positivt, at denne opdatering gennemføres. Ikke mindst er det positivt at der laves 

en separat opgørelse for økologisk produktion.  

 

Det er fortsat Landbrug & Fødevarers holdning, at arbejdskraftbehovet bør være opfyldt på 

udbetalingstidspunktet og ikke ansøgningstidspunktet, da nyetablerede/unge landmænd ellers 

afskæres fra at søge ordningerne. 

 

SEGES, videnscenter for svineproduktion har følgende specifikke bemærkninger til normtallene for 

svineproduktion: 

 

Arbejdskraftsbehov 

SEGES er blevet bedt om at se på opdateringen af arbejdskraftbehovet i svineproduktionen. 

SEGES har på den baggrund følgende bud på arbejdsbehov for både sohold og slagtesvinehold 

samt hvor sohold er delt i hhv. søer og smågrise. 

 

Sohold: 

Gennem en årrække er antal produceret grise per årsso øget betragteligt, hvilket kræver større 

arbejdsydelse per årsso. 

 

Søer og smågrise, antal timer/årsso  ------- antal årssøer ------- 

 1-49 50-99 100-149 150-249 250- 

Timer pr. årsso (nuværende estimat) 21 16 14 13 12 

Timer pr. årsso (forslag til nyt 

estimat) 

25 19 16 14,5 14 

 

Nedenstående tabel er for søer, hvor grise er fravænnet ved 4 uger. 

 

Søer til og med fravænning ved ca. 7 kg, antal 

timer/årsso 

------- antal årssøer ------- 

 

1-49 50-99 100-149 150-249 250- 

Timer per årsso til og med fravænning 20 15 13 11,5 11,1 

 

Smågrise: 

I 2018 forventes ca. 33 fravænnede grise per årsso. Tabellen nedenunder tager hensyn til 

overstående fordeling af søer, da de færreste bedrifter har smågriseproduktion alene. 
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Smågrise 7-30 kg, antal timer/100 producerede 

smågrise 

------- antal producerede smågrise ------- 

 

1-1599 1600-3249 3250-4999 5000-7999 8000- 

Timer/100 producerede smågrise 16 11 10 9,1 8,9 

 

Slagtesvinehold: 

Modsat sohold – så er arbejdskraftbehov for slagtesvin reduceret væsentligt i forhold til tidligere. 

 

Slagtesvin, antal timer/100 producerede 

slagtesvin/år  

------- antal producerede slagtesvin ------- 

 1-499 500-1499 1500-2499 2500-3999 4000- 

Timer/100 slagtesvin (nuværende 

estimat) 

113 77 52 44 37 

Timer/100 slagtesvin (forslag nyt 

estimat) 

40 25 22 20 18 

 

 

Med venlig hilsen 
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