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Bovbjerg Genetics, der 
driver svineavl i Danmark 
på basis af gener fra Topigs 
Norsvin, øger sin produk-
tion som følge af stor 
efterspørgsel.

Af Søren Tobberup Hansen
sha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 48
 

Siden efteråret 2018 har Bovbjerg 
Genetics, der driver en opforme-

ringsbesætning ved Stenderup nær 
Horsens, haft tilladelse til at sælge 
sopolte til danske svinebesætnin-
ger.

Det er gået så godt, at folkene bag 
selskabet netop har valgt at udvide 
deres aktiviteter.

»Vi har for nyligt flyttet 400 af vo-
res landrace-avlsdyr til en anden stald 
i Thy, så vi om to måneder har cirka 
1.000 søer i alt«, forklarer Bertel Bov-
bjerg, direktør og daglig leder af sel-
skabet.

Han fortæller, at udvidelsen foreta-
ges for at mindske risikoen i forhold 
til sundhedsstatus.

»Det er vigtigt at sprede os til to lo-
kaliteter, fordi det er svært for os at 
reproducere vores besætning, men 
udvidelsen foretager vi også, fordi vi 
føler, at det skal til for at følge med ef-
terspørgslen på vores dyr«, siger Ber-
tel Bovbjerg.

Med udvidelsen kommer han til at 
kunne levere omkring 10.000 sopolte 
årligt.

Tæt på udsolgt
»Vi har hidtil haft tæt på udsolgt af 
vores dyr. Vi er kommet dertil, at jeg 
på det seneste har sagt nej til tre-fire 

producenter, der gerne vil prøve vores 
polte af i mindre målestok, men jeg er 
nødt til at have fokus på vores faste 
kunder, for ellers har vi ikke nok dyr 
at sælge til dem«, forklarer han og ud-
dyber:

»Vi oplever løbende producenter, 
som vil have nogle få af vores polte 
for at prøve vores genetik af, og det er 
også på den måde, salget er vokset for 
os. Folk har prøvet dyrene af og har 
derefter kunne se nogle af de egenska-
ber ved TN70-soen, som vi er gået ud 
og har fremhævet«, siger han.

Bertel Bovbjerg betegner de forelø-
bige salgstal som en kæmpe succes, 
som han mener er skabt via netværk 
og flere ture med danske svineprodu-
center, der er kørt i bus til Holland for 

at se besætninger, der benytter Topigs 
Norsvin-genetik.

»Vi får ikke så mange tilbagemel-
dinger fra vores kunder, fordi de 
gerne vil se resultaterne fra 2. og 3. 
lægssøerne først, men jeg tolker det 
positivt, at vi endnu ikke har mistet 
en eneste af vores otte-ti faste kun-
der«, siger Bertel Bovbjerg.

Med den seneste udvidelse på plads 
er der ikke konkrete planer om yderli-
gere udvidelser.

»Topigs Norsvin er markedsleder 
på svinegenetik i Europa, og det er 
selvfølgelig naturligt, at de også får 
en større markedsandel i Danmark. 
Vi skal lige trække vejret, men vi har 
ikke planer om at blive større nu«, 
siger Bertel Bovbjerg.

Øget dansk efterspørgsel på gener 
får nyt svineavlsselskab til at udvide 

Bertel Bovbjerg, direktør for Bovbjerg 
Genetics, har stor efterspørgsel på sine 
polte med genetik fra Topigs Norsvin.

Er skiftet til Topigs Norsvin

Svineproducent Brian 
Sørensen er undervejs 
med at skifte genetik 
til Topigs Norsvin. Han 
ser bedre pasningsevne 
og mere robuste grise 
med den nye genetik. 

Af Søren Tobberup Hansen
sha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 48

I 1993 blev Brian Sørensen selv-
stændig landmand, og han 

har lige siden indkøbt genetik 
fra DanBred, men for omkring 
et år siden valgte Brian Søren-
sen at skifte sin sopolte ud til 
fordel for Topigs Norsvins-dyr, 
som Bovbjerg Genetics står for 
at levere. 

Med omkring 4.000 søer pla-
ceret på to sohold ved Dronning-
lund var det en stor beslutning

for Brian Sørensen, der imid-
lertid tog sit valg, da han sidste 
år var i Holland og så flere be-
sætninger, der benyttede Topigs 
Norsvins TN70-so.

»I Holland kunne vi se, at 
søerne var rigtig gode til at 
passe deres egne grise«, for-
klarer Brian Sørensen, der i de 
seneste år har oplevet at have 
øgede omkostninger pr. små-
gris i takt med, at kuldstørrel-

sen fra hans DanBred-søer er 
steget.

»Vi har fået højere dødelig-
hed, flere vacciner skal til, og 
samlet har jeg haft ekstra om-
kostninger på omkring 30 kr. pr. 
solgt 30 kgs-gris«, siger Brian Sø-
rensen.

Foreløbig er omkring halv-
delen af hans sobesætninger 
skiftet ud med Topigs Norsvin-
søer, og han ser nogle af de 

egenskaber, som avlsselskaber 
selv fremhæver.

»1. lægssøerne får færre grise, 
men fødselsvægt og dermed de-
res robusthed er bedre end tid-
ligere, og vi ser en bedre mal-
keevne hos søerne. Samtidig 
forventer jeg, at vi kan gå fra 10-
15 procent ammesøer og ned på 
cirka to procent på grund af la-
vere kuldstørrelse«, siger Brian 
Sørensen.

Storproducent skifter sin genetik ud

Brian Sørensen, 
svineproducent 
ved Dronning-
lund.

Aktuelt

1. Baggrund: Opformeringsbesætnin-
gen ved Stenderup består af 600 
renracede landracesøer med genetik 
fra Topigs Norsvin. Besætningen blev 
overtaget i 2017 og i første omgang 
drevet af Henrik Bovbjerg. Hans bror, 
Bertel, overtog driften i 2018. 

2. Udvidelse: Dele af besætningen er 
netop blevet flyttet til en lejet stald 
i Thy for at mindske risikoen ifm. 
sundhedsstatus og for at følge med 
efterspørgslen.

3. Aftagere: Selskabet har otte-ti faste 
aftagere. Der er løbende henven-
delser fra svineproducenter, som vil 
købe et mindre antal polte for at 
prøve genetik af. 

4. Ejer: Foruden de to brødre Bertel 
og Henrik er Bertel Hestbjerg, der er 
landets største økologiske svinepro-
ducent, ejer af Bovbjerg Genetics.

4
facts om Bovbjerg Genetics

Vi har for nyligt fl yttet 400 
af vores avlsdyr til en anden 
stald i Thy, så vi om to måne-
der har cirka 1.000 søer i alt.

Bertel Bovbjerg, direktør 
i Bovbjerg Genetics.

Genetik: Efterspørgsel på Topigs Norsvin-gener får 
opformeringsbesætning til at udvide i Danmark.


