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Program for turen til Brasilien den 11. til 23. september 2001 
 
Onsdag d.12/9 Afrejse Københavns lufthavn kl.19.45, terminal 3 - SAS/Star Alliance. 
 
Torsdag d.13/9 Ankomst kl.05.40 i São Paulo lufthavn. 

Møde med vicekonsul Steffen Skjoldager, der orienterede om Brasilien. Stef-
fen Skjoldager deltog i de første 2 dage af turen. 

 Afgang til Uberlandia 
Besøg på Granja Resende Alimentos s/a, der ejes af Sadia – besøg i slagte-
svinebesætning, på foderstoffabrik og på slagteri. 
DB – Danbred – Chua farmen i Patos de Minas. 

 Overnatning: Uberlandia 
 
Fredag d.14/9 Afgang med bus til Rio Verde. 
 Besøg hos Perdigão - besøg i slagtesvinebesætninger samt slagteri. 
 Overnatning: Rio Verde. 
 
Lørdag d.15/9 Buskørsel til Rondonõpolis - en lang tur på 500 km, der tog det meste af da-

gen. 
 Overnatning: Rondonõpolis. 
 
Søndag d.16/9 Besøg på Fazenda Verde, herunder Archaeological Park of João Basso. 
 Besøg på São Carlos Farm ejet af Mr. Luiz Salles. 
 Overnatning:  Rondonõpolis. 
 
Mandag d.17/9 Besøg på Bunge (sojafabrik) 
 Besøg på ADM (sojafabrik). 
 Besøg på Bahia Farm, Polatos Group.  
 Besøg hos borgmesteren i Rondonõpolis. 
 Overnatning: Rondonõpolis. 
 
Tirsdag d.18/9 En bustur fra Rondonõpolis til Diamantino via Cuiabá på 300 km, gennem 

sojabønne-, majs- og bomuldsbæltet i staten.  
 Besøg hos delstatsregeringen i Cuiabá med deltagelse af sekretæren for inter-

national handel. 
 Overnatning: Diamantino. 
 
Onsdag d.19/9 Besøg på Carrolls Food Project, herunder besøg på en af projektets farme. 
 Overnatning: Nova Mutum. 
 
Torsdag d.20/9 Besøg hos kooperativet Intercop (Excelência) – slagteri, slagtesvinebesætning 

og foderfabrik. 
 Om eftermiddagen køres der ca. 330 km til Cuiabá for overnatning. 
 
Fredag d.21/9 Tidligt fly kl.05.15 fra Cuiabá med ankomst i Rio kl.09.56. 
 Møde med Dat-Schaub. 
 Overnatning: Rio 
 
Lørdag d.22/9 Afgang kl.19.45 med GIG RG8756 via São Paulo.  
 
Søndag d.23/9 Ankomst i København kl.17.15. 
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Deltagerliste  
 

Anders Andersen, LandboNord Svinerådgivning 
Stig B. Andersen, Svinerådgivning Bornholm 
Martin Andersson, Landsudvalget for Svin 
Mogens Bækgaard, Sydvestjysk Landboforening 
Dorthe Poulsgaard Frandsen, Svinerådgivning Vest 
Jette Godskesen, Sønderjysk Svinerådgivning 
Preben Høj, LandboNord Svinerådgivning 
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Deltagere på ”Sukkertoppen” i Rio de Janeiro
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Sammendrag 
Ved Martin Andersson og Niels Kjeldsen 
 
Tak til vicekonsulent Steffen Skjoldager, Sao Paulo og Dumas Johansen Rejser, Auning for deres 
medvirken til planlægning og gennemførelse af turen. 
 
Brasilien er mulighedernes land og ideelt for svineproduktion. Der findes enorme uopdyrkede 
områder, hvor jorden er billig – 800 til 8.000 kr. pr. ha – foderet er billigt, der kan høstes fem 
gange på to år i visse områder, staldene er åbne og dermed meget billige at etablere og arbejds-
kraften er rigelig og billig. Produktionsomkostningerne varierer fra 4,11 til 4,85 kr. pr. kg og note-
ringen i uge 38 var 5,11 kr. pr. kg slagtevægt, hvilket giver en fortjeneste på 0,26 til 1,00 kr. pr. kg 
svinekød, hvilket igen svarer til en fortjeneste på op til 20 pct. af den investerede kapital pr. år. 
 
De besøgte steder lå alle i midtbrasilien ”Minas Gerais og Mato Grosso”, hvor ekspansionen i 
svineproduktionen sker, og det var store nye besætninger.  
 
Svinetætheden er meget lav og der er meget langt mellem besætningerne, der som oftest bygges i 
multi-site-systemer med sektioneret drift. Dermed er smitterisikoen meget begrænset og sund-
hedsniveauet i de besøgte besætninger var meget højt. Produktio nsniveauet var imponerende, sva-
rende til danske forhold med 23-27 grise pr. årsso i soholdet, bl.a. er der lav pattegrised ødelighed 
på grund af natovervågning i farestalde. Stalden. Fodereffektivitet og daglig tilvækst i slagtesvi-
neholdet svarede til danske forhold. Foderet består primært af soja og majs af høj kvalitet samt 
mineraler og vitaminer. Foderprisen ligger på halvdelen af danske foderpriser. 
 
Slagterierne havde europæisk teknologi og var fuldt på højde med det niveau, man ser mange ste-
der i Europa. Kødprocenten var 3-4 pct. lavere end den danske og udskæringerne på slagteriet var 
ikke af samme kvalitet. 
 
De væsentligste begrænsninger i brasiliansk svineproduktion anses for at være investeringsklima-
et. Med en rente på 8 til 20 pct. er det meget dyr t og svært at låne penge. Der gives ikke lån til køb 
af jord, men kun til bygninger, dyr og slagterier. Ligeledes er de politiske forhold noget ustabile, 
hvilket gør det vanskeligt at investere på lang sigt. Yderligere medfører infrastrukturen med dårli-
ge veje, manglende jernbaner og havne vanskelig transport og store transportomkostninger.  
 
Dertil kommer, at der ikke er en væsentlig interesse for svineproduktion på hjemmemarkedet, idet 
det årlige forbrug pr. indbygger ligger på cirka 10-11 kg svinekød. Det forventes ikke, at Brasilien 
indenfor de næste 5-10 år vil have samme eksplosive produktionstempo, som er set i fjerkræpro-
duktionen. 
 
Potentialet er der, men brasilianske svineproducenter og slagterier er henvist til enten at sælge på 
hjemmemarkedet, hvor der er stabil – men lav notering – eller satse på eksport med den betydelige 
risiko, der er på grund af svingninger i valuta, svinepriser og veterinærpolitik. 
 
Det varer formentlig nogle år, før Brasilien for alvor bliver en konkurrent til Danmark på de væ-
sentligste eksportmarkeder.  
 
I øjeblikket har de en omfattende eksport til Rusland, Kina og Hong Kong, og forventningen er en 
eksport alene til Rusland på 300.000 t i løbet af få år, hvilket svarer til 1/5 af den totale danske 
eksport. 
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Kapitel 1: Produktionsøkonomien i Brasiliansk svineproduktion 
Ved Karsten S. Lauridsen, Hans Jørgen Rasmussen og Michael Lynge Kær 
 
Produktionsomkostninger i Brasilien varierer fra 4,11-4,85 kr. pr. kilo.  Noteringen i uge 38 var 
5,11 kr. pr. kilo slagtevægt, så fortjenesten ligger på 0,26-1,00 kr. pr. kilo svinekød.  
 
Fordele for Brasiliansk svineproduktion 
De lave produktionsomkostninger skyldes især lave omkostninger til arbejdskraft og lave bygge-
omkostninger på grund af det varme klima. De lave omkostninger til arbejdskraft resulterede i, at 
det var almindeligt at have døgnovervågning i farestaldene. Samtidig var produktionseffektivite-
ten høj i de besætninger vi besøgte - 22,5-27 grise pr. årsso. Ved slagtesvinene var fodereffektivi-
tet og tilvækst som under danske forhold. 
 
Herudover er foderprisen lav i forhold til danske priser og der er masser af billig men god jord. 
Jordpriserne svinger meget alt efter beliggenhed og kvalitet, men vi hørte om priser fra 800 kr. pr. 
hektar til 8.000 kr. pr. hektar. 
 
I forhold til danske og europæiske forhold er der en meget lav svinetæthed i Brasilien. I EU er der 
cirka 37 svin pr. km2, i Brasilien er svinetætheden cirka 4 svin pr. km2 og i Mato Grosso er svine-
tætheden cirka én gris pr. km2, så der er masser af plads. 
 
Forhindringer for Brasiliansk svineproduktion 
Brasilien består af en række delstater med hver sin delstatsregering. Delstatsregeringerne er rela-
tivt stærke i forhold til statsregeringen, hvor præsidenten udskiftes hvert fjerde år sammen med 
hele administrationen. Det betyder, efter vores vurdering, at de politiske forhold for et erhverv 
hurtigt kan skifte fra at være gunstig til at blive begrænsende for udviklingen. 
 
Inflationen ligger i øjeblikket på cirka 7 pct. p.a., hvilket medfører en efter danske forhold høj 
rente p å 18-20 pct. Samtidig er det relativt svært at låne penge. Bankerne kræver dobbelt sikker-
hed for lån, så start af en svineproduktion kræver stor egenkapital eller kapital udefra. I Mato 
Grosso er der i etableringsfasen mulighed for at udskyde skat til sene re og det er muligt at få 
etableringslån til en rente på 8-12,5 pct. med en løbetid på 8-10 år. 
 
En af de store forhindringer for udviklingen af svineproduktionen i Brasilien og i særdeleshed i 
Mato Grosso er infrastrukturen eller mangel på samme. Alle varer ind og ud af Mato Grosso skal 
køres på lastbil og der er et par tusinde kilometer til nærmeste havn. I øjeblikket planlægges en ny 
jernbane med forbindelse til eksporthavne. 
 
Produktionsdata og priser 
Vi har i tabel 1a/1b gengivet de oplysninger vi har fået enten mundtlig, via effektivitetskontroller 
eller via regnskaber over omkostninger til driften af svineproduktionen. Oplysningerne stammer 
hovedsagligt fra delstaten Mato Grosso og vi så ikke på noget tidspunkt under turen statistikker 
over den samlede svineproduktion i Brasilien. 
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Tabel 1a. Produktionseffektivitet 

Grise pr. årsso 22,5 - 27 stk. 

Levendefødte grise pr. kuld 10,5 -11,5 stk. 

Fravænningsalder 14 - 17 dage 

Døde pattegrise i diegivningsperioden 4 - 7 % 

Døde grise efter fravænning -2 % 

Døde slagtesvin - 2 % 

Alder afgang fra smågrisestald 60 – 65 dage 

Daglig tilvækst, slagtesvin 750 - 800 g 

Gennemsnitlig slagtevægt, levende 105 - 130 kilo 

Gennemsnitlig slagtevægt 80 – 95 kilo 

Forbrug af strøm Nærmest ingenting 

Arbejdsforbrug søer, inkl. slagtesvin 5 personer / 200 søer 

 
Tabel 1b. Priser 

Majs  0,35 kr./kilo 

Sojaskrå  1,30 kr./kilo 

Arbejdsløn 3.200 - 5.000 kr./mdr. 

Medicin og vacciner cirka 300 kr./so 

Elektricitet indenfor tildelt norm cirka 75 øre/kwh 

Elektricitetsforbrug ud over tildelt norm 7,15 kr./kwh 

Rente 8 – 20 % 

Konsulentbistand 30 kr./so 

Byggepris pr. soplads 3.200 - 4.800 kr./plads 

Byggepris pr. slagtesvineplads 180 kr./stiplads 

Notering pr. kilo slagtevægt i uge 38, 2001 5,11 kr./kilo 

 
Ved beregningen af priserne er anvendt en kurs på 3,05 kr./real. 
 
Produktionsomkostninger pr. kilo svinekød 
Med udgangspunkt i produktionsdata og priser (se tabel 1a/1b) har vi beregnet produktionsom-
kostningerne pr. kilo produceret svinekød. Beregningerne er baseret på 23 producerede slagtesvin 
pr. so. 
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Foderforbrug 

Søer: 1.300 FEs x 0,65 kr./FEs  845 kr.  

Smågrise: 45 FEs x 1,00 kr./FEs  1.080 kr.  

Slagtesvin: 245 FEs x 0,65 kr./FEs  3.663 kr.  

I alt  5.588 kr. 

Arbejdsløn 

Arbejdsløn 3.200 kr./ansat/mdr., 5 ansatte/200 søer inkl. slagtesvin  960 kr./so 

Arbejdsløn 5.000 kr./ansat/mdr., 5 ansatte/200 søer inkl. slagtesvin  1.500 kr./so 

Husleje 

Renter & afskrivning 12,5 %, 20 år, 3.200 kr./soplads  440 kr. 

Renter & afskrivning 12,5 %, 20 år, 4.800 kr./soplads  663 kr. 

Renter & afskrivning 20 %, 20 år, 3.200 kr./soplads  653 kr. 

Renter & afskrivning 20 %, 20 år, 4.800 kr./soplads  980 kr. 

Renter & afskrivning 12,5 %, 20 år, 180 kr./slagtesvineplads  25 kr. 

Renter & afskrivning 20 %, 20 år, 180 kr./slagtesvineplads  37 kr. 

Forrentning af besætning 

So + 10 slagtesvin på stald (2.400 kr. + 3.000 kr.), 12,5 %  675 kr. 

So + 10 slagtesvin på stald (2.400 kr. + 3.000 kr.), 20 %  1.080 kr. 

Produktionsomkostninger pr. kilo svinekød 

23 slagtesvin á 87,8 kilo  2.019 kg  

Foder 5.588 kr./2.019 kilo  2,77 kr./kg 

Arbejdsløn 960 kr./2.019 kilo  0,48 kr./kg 

Arbejdsløn 1.500 kr./2.019 kilo  0,74 kr./kg 

Renter & afskrivning 440 kr. + 25 kr./2.019 kilo  0,23 kr./kg 

Renter & afskrivning 663 kr. + 25 kr./2.019 kilo  0,34 kr./kg 

Renter & afskrivning 653 kr. + 37 kr./2.019 kilo  0,34 kr./kg 

Renter & afskrivning 980 kr. + 37 kr./2.019 kilo  0,50 kr./kg 

Forrentning besætning 675 kr./2.019 kilo  0,33 kr./kg 

Forrentning besætning 1.080 kr./2.019 kilo  0,54 kr./kg 

Omkostninger til medicin, energi, el m.v. skønsmæssig   0,30 kr./kg 

 
 
De samlede produktionsomkostninger til et kilo svinekød er beregnet til: 
 
Lav rente, lav byggepris og lav arbejdsløn  4,11 kr. pr. kilo svinekød 
 
Høj rente, høj byggepris og høj arbejdsløn  4,85 kr. pr. kilo svinekød 
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Kapitel 2: Stalde-, produktionssystemer og sundhed 
Ved Preben Høj, Dorthe Poulsgaard Frandsen, Kenneth Poulsen, og Kirsten Pihl 
 
Driftsform/omsætning 
Generelt anvendes alt-ind/alt-ud på ejendoms- eller på staldniveau. Staldene vaskes efter hvert 
hold. Soholdene er som regel med smågrise eller helt integrerede med slagtesvinene. Enkelte af de 
nye store besætninger er dog med 3-site. 
 
Når smågrisene flyttes er det som regel ved en vægt på 20-25 kg. Levendevægten ved slagtning er 
på cirka 100-115 kg. På trods af lav investering pr. plads, så vi, at grisene nogle steder blev flyttet 
ved 60 kg. So- og galtgrise gik i hver sin sektion af hensyn til optimal fodring. 
 
Der flyttes ofte store hold pr. gang med 1.000-1.500 stk. Der fravænnes smågrise dagligt, alle 
ugens 7 dage i de store besætninger. Ved fravænning fyldes sektionerne op over 5-7 dage. 
 
Staldene indrettes ikke med henblik på lavt arbejdsforbrug, da arbejdskraften er billig. 
 
Indretning 
Generelt anvendes åbne stalde med gardiner i siden (undtagen slagtesvinestaldene) som kan regu-
leres manuelt. Tagene er af tegl eller stålplade. Der plantes træer i solsiden for at reducere varme-
indstrålingen. Bygningerne placeres med afstande på 15-30 m. Der er støbte gange mellem stalde-
ne og der placeres ofte en vægt ved disse gange, så grisene let kan vejes ved flytning. 

 

 
Åbne sektionerede stalde 

 
Der plantes meget i områderne omkring besætningerne, fordi man har en forventning om, at det 
giver en større smittebeskyttelse. Der anvendes især hurtigvoksende eukalyptustræer. Der placeres 
ofte små udluftningshætter i kippen for at tage en del af varmen oppe under loftet, men der anven-
des ikke ventilationsudstyr. 
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Der er firmaer i de sydlige stater, som leverer hele løsninger med hensyn til udformning, etable-
ring og indretning af staldene. 
 
Farestier - Farestier med delvist spaltegulv (trådrist) og spaltegulv op langs siden (plastrist). 
Smågrisehulen foran sokrybben hvor der kan anvendes en varmelampe. Manuel fodring med våd-
foder. 
 
Drægtige søer - Hjemmelavede bokse, fodergang hvor ornen går ved inseminering, lange trug 
nede i gulvet hvori der udledes store mængder vand flere gange om dagen. Spaltegulv som enten 
ligger i niveau med gulvet eller som er hævet 30 cm og hvor kummen så er skrå ned til en rende i 
bunden. Spalter og kumme vaskes dagligt. Den sidste løsning gav en langt bedre luft i stalden. 
 
Smågrise - Relativt store stier med cirka 100 grise. Støbt inventar. En simpel overdækning med 
plastic som kan fjernes, når grisene bliver større. Delvist spaltegulv. 
 
Slagtesvin - Staldene er typisk 2-rækkede med en stilængde på 5–6 meter. Flokstørrelser på 15-50 
grise. Støbt inventar. Delvist spaltegulv eller et konstant sølebad der er cirka 1 meter bredt lige 
uden for stalden. Sølebadet har et overløb til gyllesystemet. Slagtesvinestaldene er ofte helt uden 
gardiner. 
 
Fodersystemer 
Generelt anvendes flex-snegle eller manuel fodring eller en kombination af begge dele. 
Både våd- og tørfoder som blot bruges til udfodring af det indkøbte færdigfoder.  
Ofte importerede fodringssystemer af europæisk standard. 
Hjemmelavede udfodringsautomater. 
I en af de besøgte besætninger havde slagtesvinene ikke adgang til vand hele tiden, da man ønske-
de at spare på vandet. 
Siloerne er generelt små på grund af temperaturen, som ikke giver mulighed for længere oplag-
ring. 
 
Lovgivning 
Der er ingen lovgivning på det dyrevelfærdsmæssige område.  
Der er tilsyneladende en del regler omkring arbejdsmiljø, blandt andet med hensyn til støj og støv.  
 
Investering 
Eksempler: 
Slagtesvin : 4.000 stipladser inkl. medarbejderbolig og gyllelaguner til 250.000 USD  
= 530 kr./stiplads 
 
Slagtesvin: 2.500 stipladser med gyllelaguner til 130.000 USD = 440 kr./stiplads 
 
Carrolls projekt med  cirka 5.600 årssøer. 
 cirka 1.600 USD/årsso inkl. slagtesvinestalde, indkøb af polte, laguner, og alt øvrigt udstyr = 
13.600 kr./årsso, inkl. slagtesvin 
 
Cooperativ i Novo Mutum: 
I højere grad stalde bygget ved egen hjælp 
50 real/stiplads til slagtesvin = 160,- kr./stiplads uden diverse ekstraudstyr som vand, hegn, m.v. 
400 USD/årsso med smågrise = 3.400 kr./årsso 
 
Plasticmaterialer er relativt dyre. 
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Holdbarheden på jern er høj på grund af meget lav korrosion. 
 
Sundhed 
Ingen PRRS i Brasilien. 
 
Mund- og Klovesyge i den sydlige stat Rio Grande do Sul. Alt kvæg vaccineres to gange årligt i 
hele Brasilien, undtagen  i Santa Caterina, som har en regionaliseringsaftale der muliggør eksport 
til lande (Kina, Rusland, Hongkong), der ikke accepterer vaccination mod Mund- og Klovesyge. I 
Mato Grosso forventes det inden for få år at opnå samme aftale. Svin vaccineres ikke. 
 
De fleste besætninger vaccinerer mod rødsyge, parvo og leptospirose.  
 
De besøgte besætninger havde en god sundhed og en lav dødelighed. Den lave dødelighed kan 
skyldes, at der er et stort mandskab til at passe grisene. 
 
Rottebekæmpelse er nødvendigt med de åbne stalde, og der anvendes giftudlægning. Rotterne kan 
være årsag til nødvendigheden af leptospirosevaccinen. 
 
I de besøgte besætninger var der et højt niveau af hygiejne og renlighed, både inden for bygnin-
gerne og i omgivelserne omkring. Anlæggene var alle hegnet grundigt ind med 2 meter høje hegn 
for at holde vilde dyr (især hunde og emaer) og mennesker væk fra staldene. 
 
Døde grise bortskaffes ved kompostering i egne anlæg ved hjælp af savsmuld og vand. Kadaveret 
skæres i stykker og lægges ind i et lag af savsmuld, hvorpå der hældes vand. Efter få uger var alt 
kødet væk. Knoglerne var skøre efter cirka 6 måneder. 
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Kapitel 3: Foderforsyning i Brasilien og brasiliansk svinefoder 
Ved Hans Knudt Krag, Stig B. Andersen og Tine N. Olsen 
 
Mulighederne i Mato Grosso 
Mato Grosso kaldes “Det tropiske Iowa” af amerikanere, men i virkeligheden er det potentielle 
landbrugsområde større end hvad der findes i Iowa, Ohio, Indiana, Illinois, Minnesota og Missouri 
tilsammen. Da jordbunds- og klimaforhold samtidig er perfekte til dyrkning af majs og sojabøn-
ner, er der oplagte muligheder for at producere rigtigt mange svin i dette område. Foderet findes 
så at sige lige udenfor døren. Den animalske produktion er endvidere beskeden områdets størrelse 
taget i betragtning, således at der ikke er problemer med at få bortskaffet gyllen. Der er endnu 
store uopdyrkede områder i Mato Grosso. Ifølge Secretariat of Industry Trade and Mining i Mato 
Grosso opgøres det egnede landbrugsareal til 25 mio. ha, hvoraf blot 18 pct. er opdyrket i dag.   
 
Vigtigste foderstoffer 
Svinefoderet er baseret på majs, sojaskrå, milokorn, vegetabilsk og animalsk fedt, sojaskaller og i 
mindre omfang hirse. Desuden anvendes sukker som smagsfremmer til søer og smågrise, mælke-
pulver i store mængder til smågrisene samt kød- og benmel til slagtesvinene. 
 
Produktionen af majs i Brasilien er på højde med forbruget, men da opbevaringskapaciteten er 
langt fra tilstrækkelig, eksporteres en hel del af majsen umiddelbart efter høst sva rende til 3-4 
mio. tons pr. år. Ifølge ADM (sojaforarbejdningsvirksomhed) ønsker man en hurtig eksport efter 
høst, inden majskvaliteten bliver forringet. Majsen høstes midt i regntiden, hvilket stiller særlige 
krav til opbevaringen, ligesom eventuel tørring både er besværlig og bekostelig. I alt dyrkes der 
40,8 mio. tons majs i Brasilien, heraf blot 2 mio. tons i Mato Grosso. Forklaringen til den relativt 
lille produktion i Mato Grosso er formentlig, at det langt bedre kan betale sig at dyrke andre af-
grøder i området, eksempelvis bomuld. Samtidig er den animalske produktion endnu ikke så ud-
viklet i regionen, hvorfor der slet ikke er tradition for dyrkning af majs. Umiddelbart syntes dette 
forhold imidlertid at være af underordnet betydning, idet majsen kan importeres for en billig pris 
fra lande som Bolivia, Argentina og Venezuela. 
 
Soja dyrkes i stadig stigende mængder i Brasilien. I 2000-2001 blev der i alt høstet 37,2 mio. tons 
sojabønner i hele Brasilien. Mato Grosso er den stat med den største sojaproduktion - nemlig 9,2 
mio. tons eller cirka 25 pct. af hele sojaproduktionen i Brasilien. Det forventes, at både produktio-
nens størrelse og andelen af totalproduktionen vil stige på grund af, at der stadig opdyrkes nye 
arealer i Mato Grosso. 
 
Soja sås typisk i september og oktober og høstes i december og januar, hvorefter der oftest sås 
majs. Produktionen er altid på kontrakt med sojamøllerne og prisen er fastsat inden den bliver 
sået. Kontrakten er oftest i US$, da prisen på hjælpestofferne som gødning og planteværnsmidler, 
samt dieselolie afhænger af dollarkursen. Sojamøllerne har for en stor dels vedkommende ameri-
kansk kapital i ryggen. Der høstes mellem 3-3,5 tons pr. ha, som enten lægges på eget eller frem-
med lager eller køres direkte til oliemøllen. 
 
Brasiliansk soja er ifølge loven traditionel soja og dermed ikke baseret på GMO. Årsagen er ifølge 
dem vi talte med, at man er bange for, at forbrugerne ikke vil acceptere GMO-baseret materiale. 
Ifølge direktøren for Bahia Farm – Polatos’s Group, som fremstiller 80 pct. af sojaudsæden i Bra-
silien, er udbyttet i GMO-baserede sorter også lavere end i deres højestydende sorter. Såfremt 
dette skulle være rigtigt, er det uforståeligt, hvorfor der er så stor interesse for de GMO-baserede 
sorter. Selv om de officielt ikke findes i Brasilien, forlød det dog, at der op mod den argentinske 
grænse var en vis andel af GMO-baseret soja. 
 
 



 

 

12

 

 
Brasiliansk sojaskrå indeholder mere protein end sojaskrå fra andre lande - forskellen er typisk 1-2 
pct. Samtidig er fordøjeligheden lidt højere end ved sojaskrå fra andre lande. Denne forskel er dog 
mindre end forskellen i proteinindholdet. Der produceres både almindeligt og HP (High Protein) 
sojaskrå. HP sojaskrå indeholder typisk 48 pct. protein, og fremstilles ved at man afskaller bøn-
nerne. Tankevækkende var det, at direktøren for Intercoop sagde, at de var ved at overveje ude-
lukkende at fodre med HP sojaskrå, da de havde fundet mange toksiner i den almindelige sojaskrå, 
som efter hans opfattelse var skraldespand for alle de dårlige kvaliteter. 
 
Under vores besøg hos Bunge’s sojamølle fik vi oplyst, at fragten fra Mato Grosso til udskib-
ningshavnene udgjorde cirka 20 kr. pr. 100 kg. Endvidere fortalte de, at den brasilianske farmer 
kunne bytte lige over med sojabønner og sojaskrå. Set i lyset af dette, synes det, at prisen for de 
brasilianske farmere var rigelig høj, og at det var oliemøllerne, der klart gjorde den bedste forret-
ning.  
  
Råvare - og foderpriser 
Angivet i kr./100 kg: 
Råvarer: Majs 33 kr., sojaskrå 132 kr., vegetabilsk fedt 210 kr., sukker 180 kr. og sojaskaller 30 
kr. 
 
Angivet i kr./100 FEs 
Foder: diegivende søer 70 kr., drægtige søer 60 kr., smågrise 100 kr. og slagtesvin 60 kr. 
 
Foderblandinger 
Sædvanligvis fabrikeres foderet internt,  eller også er flere farmere fælles om en decideret foder-
fabrik. Alle de stalde vi besøgte, var forsynet med hver sin udendørs færdigvaresilo, som blev 
fyldt op med få dages mellemrum. 
 
I mange besætninger anvendes både diegivnings- og drægtighedsfoder. Som herhjemme er der 
tilsat fedt til diegivningsfoderet, for at sikre tilstrækkelig energi til mælkeproduktionen. Med en 
stor andel af majs i blandingen indeholder diegivningsfoderet 114-116 FEs pr. 100 kg. Drægtig-
hedsfoderet indeholder cirka 96 FEs pr. 100 kg. Dette foder indeholder op til 20 pct. sojaskaller, 
der foruden at tilføre blandingen struktur også medvirker til at holde energikoncentrationen nede. 
Sojaskaller anvendes endvidere som strukturfoderstoffer i diegivningsfoderet.  
 
I de større besætninger fodres smågrise og slagtesvin efter fasefoderkonceptet. Det er normalt at 
anvende 10-11 forskellige foderblandinger fra start til slut, sådan som det opleves i USA og Cana-
da.  
 
Foderet til smågrisene er tilsat 4-5 pct. sukker og desuden en del mælkepulver. I en blanding til 
smågrise fra 7-24 dage er der fx 60 pct. mælkepulver. Blandingen indeholder 17 pct. råprotein og 
må betegnes som meget skånsom. Fra dag 24-35 indeholder foderet 40 pct. mælkepulver og 18 
pct. råprotein og først fra dag 50 er der ikke længere mælkepulver i foderet.  
 
I nogle besætninger anvendes vækstfremmere, mens andre kører uden. Tylan blev anvendt med 40 
ppm til smågrise og 20 ppm til slagtesvin. Et sted blev pulsmedicinering anvendt mod Lawsonia. 
 
Slagtesvinefoderet indeholder 109-110 FEs pr. 100 kg og består oftest kun af majs, sojaskrå og 
vitaminer/mineraler. Slagtesvinene opdeles i henholdsvis galt- og sogrise i de fleste besætninger 
og fodres med hver sin blanding. Proteinindholdet er 18-20 pct. i ungsvinefoderet faldende til 15-
17 pct. i slutfoderet afhængigt, om der er tale om so- eller galtgrise. Fodereffektiviteten er god - 
mellem 2,6 og 2,7 FEs/kg tilvækst. I nogle besætninger anvendes vådfoder til slagtesvinene.  
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Fodernormer 
I flere af de besætninger vi besøgte, anvender man PIC’s anbefalinger, hvad angår blandingernes 
foderstofsammensætning og næringsstofindhold. Det lykkedes os ikke at få konkretiseret foder-
blandingernes indhold af vitamin-, mineral- og aminosyreindhold nærmere, men det er vort ind-
tryk, at man “købte” viden på området sammen med købet af avlsdyr. Det må formodes, at der her 
er tale om internationale rekommandationer.  
 
Produktionsresultater i relation til fodringen 
Temperaturen i Mato Grosso svinger mellem 25 og 40 grader celsius, med et gennemsnit over 30 
grader celsius. Ved denne temperatur vil det være vanskeligt at få diegivende søer til at æde  mere 
end 5-6 kg foder, hvilket under danske forhold vil være utilstrækkeligt, til at søerne kan holde 
huldet under diegivningen. Følgende faktorer vurderes til at være afgørende for, at dette ikke er 
noget problem i de besøgte besætninger i Brasilien:  

• Den tidlige fravænningsalder (16-17 dage) spiller en stor rolle. Søernes diegivning når så 
at sig kun lige at toppe, før fravænningen finder sted. Som konsekvens af den korte die-
givning, er kuldstørrelsen ikke så høj, 10-11 levendefødte grise i gennemsnit. Søernes 
energibehov til mælkeproduktion er således mindre end dét vi kender til herhjemme 

• Blandingens høje energiindhold udgør en anden faktor. 
• Endelig er søernes energibehov til varmeproduktion yderst beskedent. 
• Endelig hævdes det, at søer generelt æder mere af et majsbaseret foder frem for et 

byg/hvedebaseret foder. 
 
Resultaterne i slagtesvineholdet er næsten på højde med de danske, hvad angår foderud nyttelse og 
daglig tilvækst, mens kødprocenten gennemsnitligt er et par procent lavere end i Danmark. Maj-
sen giver en høj energikoncentration i foderet og stimulerer den daglige tilvækst og i en vis ud-
strækning også foderudnyttelsen. Til gengæld er konsekvensen samtidig, at kødprocenten bliver 
lavere. På grund af majsens høje fedtindhold og fedtsyresammensætning er der endvidere tenden-
ser til blødt spæk i slagtekroppen. Det formodes, at den stærke varme får grisene til at æde mindre, 
som så kompenserer lidt for nogle af de nævnte problemstillinger. 
 
Konklusion 
De naturlige forudsætninger for foderproduktionen i Brasilien er særdeles gunstige. Dermed er der 
basis for en stor og lønsom animalsk produktion, som kan blive en alvorlig konkurrent til den dan-
ske svinekødseksport. Det har ligeledes været tankevækkende at opleve svin (herunder også Dan-
Avl dyr) producere på højt niveau med mange forskellige fodernormer. 
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Kapitel 4: Avl, opformering og KS 
Ved Mogens Bækgaard, Jette Godskesen og Mads Waidtløw 
 
Avlsarbejdet i brasiliansk svineproduktion er baseret på import fra udenlandske avlsselskaber. 
Følgende avlsselskaber markedsføres i landet: 

• PIC fra USA 
• Dalland fra USA 
• Genetic Pork fra Canada 
• DAN-BRED fra Danmark. 

 
Selskabernes markedsandele skønnes at være størst for PIC’s vedkommende, og faldende efter 
ovennævnte rækkefølge. For alle fire selskaber gælder, at der jævnligt tilføres gener ude fra, så det 
er i virkeligheden kun opformering, der foregår i Brasilien.  
 
Det er ikke avlsselskaberne, der ejer/driver opformeringsbesætninger, men private selskaber og 
svineproducenter som dels sælger avlsdyr til andre farmere og dels bruger avlsdyrene i egne pro-
duktionsbesætninger. De besætninger vi besøgte havde alle en kernebesætning, som blev suppleret 
med F1-dyr fra avlsselskabet. Carrolls havde en karantænestald væk fra den øvrige produktion, 
hvor alle nye avlsdyr gik i karantæne i 40-45 dage. Alle dyr var blodprøvede før de kom til besæt-
ningen. 
 
En af årsagerne til at PIC er mest udbredt, er at de kan levere polte i tilstrækkeligt stort antal, når 
der skal etableres nye, store besætninger. DAN-BRED i Brasilien har ikke kapacitet til at etablere 
større besætninger, men svineproducenterne er bekendt med deres tilstedeværelse og kvalitet. I det 
hele taget virker det som om, at det er selskabernes evne til at levere mange avlsdyr frem for et 
bevidst valg på grundlag af bestemte kvalitetsparametre, der afgør hvor avlsdyrene købes. 
 
Det avlsmæssige niveau i de brasilianske svinebesætninger forekommer rimeligt højt. Vi fik opgi-
vet pæne tal for tilvækst og foderforbrug, men de kan ikke følge med dansk svineproduktion på 
kuldstørrelsen. Kødprocenten er også lavere, hvilket vi kunne se på slagtekroppene og målingerne 
på slagterierne lå typisk på 54-56 pct., men slagtekroppene så ikke specielt fede ud. Kødprocenten 
blev målt med udstyr der svarer til vores KSA-måleudstyr, som blev brugt før KC-udtyret blev 
taget i brug. De ret lave kødprocenter kan også skyldes høj foderstyrke, idet svinene fodres ad 
libitum med energirige blandinger (se nærmere under afsnittet om fodring). 
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KS 
 

 
Indretning af ornestald til intern KS 

 
De besætninger vi besøgte bruger i udstrakt grad intern KS. Kooperativet Intercop ved Nova Mu-
tum, som vi besøgte, har en KS-station, som leverer sæd til kooperativets besætninger. Avlsdyrene 
leveres af Gentic Pork. Intercop angav, at engangsudstyr til inseminering var for dyrt. I stedet 
brugte man gummikatedre, som kunne desinficeres og genbruges.    
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Kapitel 5: Slagteriforhold og afsætning 
Ved Anders Andersen og Liselotte H. Madsen 
 
I det seneste årti har Brasilien etableret verdens næststørste kyllingeproduktion og udkonkurreret 
blandt andet dansk fjerkræ på de vigtigste eksportmarkeder. Deres ambition er at gøre det samme 
med svineproduktionen, og meget tyder på, at de har potentialet til at det kan lykkes. Slagteri-
håndværket er ikke så godt, og råvarerne er undertiden mere fede end i Danmark. 
 
Slagteriforhold 
For at forstå udviklingspotentialet i brasiliansk svineproduktion er det nyttigt at se, hvordan det er 
gået kyllingeproduktionen i landet, idet begge husdyrarter lever af soja og majs. Der er masser af 
uopdyrket jord i Brasilien og det jord der dyrkes er meget billigt.  
 
Siden 1989 har Brasilien øget sin fjerkræproduktion fra 6,4 pct. af verdens fjerkræproduktion til 
nu at udgøre 10,3 pct. eller i alt 6,2 mio. tons fjerkrækød. Fjerkrækødet udgør nu 50 pct. af det 
kød, der indtages i Brasilien. For øjeblikket forventes en yderligere stigning på 4 pct. årligt på 
grund af lavere produktionsomkostninger og gode eksportmuligheder. Med til dette ”eventyr” 
hører, at den brasilianske valuta siden 1998 er devalueret  meget kraftigt (fra 1,16 real  pr. dollar 
til nu 2,52 real pr. dollar) 
 
Udvikling af brasiliansk svineproduktion 
Nu arbejdes der for at svineproduktionen gennemløber samme udvikling som fjerkræproduktionen 
og et delmål er, at svineproduktionen tredobles fra 1999 til 2002. Dette kan true dansk svinekød-
eksport! Svineproduktionen er nu opgjort til 2.1 mio. tons svarende til 2,4 pct. af verdens svine-
kødproduktion. Danmarks produktion er 1.7 mio. tons. Den brasilianske sobestand er p.t. på 2,3 
mio. søer. 
 
Det indenlandske forbrug af svinekød er meget lavt – 11 kg  pr. person mod over 50 kg pr. person 
i Danmark, men svinekød  er ikke særlig velanskrevet i Brasilien, fordi de fleste brasilianere kun 
kender til de usle forhold, småkårsfolk giver deres baghusgrise. Man ser, at forbruget af færdigret-
ter er stigende, og det er derfor som forarbejdede produkter, der skal komme en forbrugsstigning. 
 
Der er nu planer om at opkræve produktionsafgift til markedsføring af svinekød gennem fællesor-
ganisationen ”Abipecs”, og når Carrolls Food er etableret fuldt ud i Brasilien, vil de gennem mo-
derselskabet Smithfield også lave markedsføringskampagner. 
 
Brasilien ønsker frie markedsvilkår på verdensmarkedet og man er langt fremme med snart at få 
status som værende fri for Mund- og Klovesyge i visse regioner - Mato Grosso (på størrelse med 
Frankrig) i håbet om at få adgang til det japanske marked. For øjeblikket eksporteres til Rusland, 
Hong Kong og Argentina. 
 
Det sydlige Brasilien er tæt befolket og udviklingen af svineproduktionen er gået i stå. I det nord-
lige Brasilien kan købes jord til mellem 800 og 8.000 kr. pr. ha. og det er her udviklingen sker. 
 
Slagteristyret svineproduktion 
Udviklingen i svineproduktionen sker typisk ved vertikal integration, hvor fx slagterivirksomhe-
den lejer sig ind hos en landmand og leverer dyr, foder, medicin, rådgivning m.v. og garanterer 
landmanden en fast aflønning  til forrentning af den investerede kapital  på 12–20 pct. Også avls-
arbejdet styrer slagteriet fx gennem aftale med PIC. 
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Slagterivirksomheden Sadia, som vi besøgte i Uberlandia, har således her kontrakt med land-
mænd, der har 200.000 søer (fordelt på 13 besætninger) og andre landmænd, som producerer 4,7 
mio. slagtesvin. 
 
Slagteriet Perdigão, som vi besøgte i Rio Verde, har i dette område 12- årige kontrakter med 15 
sobesætninger med i alt 17.000 søer og tilsvarende med slagtesvineproducenter. Målet er 50.000 
søer. 
 
På slagterivirksomheden Excelência i Nova Mutum er man gået den modsatte vej, idet tre land-
mandsfællesskaber (kooperativer med i alt cirka 30 deltagere) med ønske om bedre afsætning af 
planteprodukter har købt et nyere slagteri og foderstoffabrik og etableret fælles sohold på p.t. 
4.500 søer. Planen er 26.000 søer. Når smågrisene vejer 25 kg, flyttes de ud til andelshaverne på 
de enkeltes gårde og leveres herfra til slagteriet 
 
Slagteriforhold 
Samstemmende for de tre slagterier vi besøgte var, at der ikke var svin nok til slagteriets kapacitet. 

 
Sadia slagtede kun 2.000 svin  pr. dag på et nyt anlæg med kapacitet til 4.000 slagtninger/dag. Det 
var et meget fint anlæg, med hygiejneforskrifter for besøgende som levede op til dansk standard – 
mindst! Vores guide på slagteriet havde været i Danmark flere gange, blandt andet på Slagterisko-
len og Steff Houlberg samt Danish Crown. Han var uddannet i Australien  og viste os KSA-
måleren og Scan-vægten fra Danmark og fortalte om HACCP-kvalitetssystemet, som også anve n-
des i Danmark. Man har også testet klassificeringsudstyret Autofome som bland t andet anvendes i 
Thisted, men dette fandt man p.t. for dyrt. 
 
Svinene el-bedøves før stikning. Mange svinekroppe lignede de danske, men kødprocenten blev 
opgivet at være 56–57  pct. Til forskel fra i Danmark fritskæres hovedkødet, så det hænger løst før 
vejning. Alt vaskevand er tilsat klor (mod blandt andet Salmonella) og inden oplukning af grisen 
overbruses den med klorholdigt vand.  
 
Kødet var tilsyneladende mere mørkt både her og på de andre slagterier vi besøgte. Det skyldes 
muligvis det store indhold af majs i foderet. 
 
Landmændene behøver ikke tatovere grisene, da man registrerer den enkelte leverandørs første og 
sidste gris på slagtekæden, og dyrlægerne må i deres kontrol af dyrene følge slagtehastigheden. 
 
Sadia har fem svineslagterier og seks kyllingeslagterier og i alt ansat 30.000 personer. Måneds-
lønnen til medarbejderne er alt inkl. cirka 1.600 kr. pr. måned og landmanden får cirka 6 kr./kg. 
slagtet vægt. Landmandspriserne svinger ikke så meget som i Danmark. Maksimum 20 pct. fik vi 
at vide. 
 
30 pct. af hvad der produceres eksporteres. Sadia har otte salgskontorer rundt om i verden og er 
gået sammen med firmaet Perdigão, om fælles kontor i  London. 
 
Perdigão 
Virksomheden Perdigão slagter i alt 7.000 svin og 2,5 mio. kyllinger pr. dag på samtlige anlæg. 
Ved siden af slagteriet har Perdigão også en foderfabrik. 
 
På en ny fabrik i Rio Verde blev kun slagtet 1.500 svin  pr. dag (der planlægges 4.000 slagtninger 
pr. dag), men der slagtes også fjerkræ på andre afdelinger i fabrikken. Denne fabrik er he lt ny og 
endnu ikke færdigbygget. Der er 90.000 kvm overdækket og 2.000 ansatte, men der regnes med 
6.000 ansatte i år 2004. 
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I de åbne stalde på slagteriet er en kraftig overbrusning af grisene. Drivgangen frem til bedøveren 
er kun 8 meter lang og her står man med plastikdaskere i stedet for el-stødere. Svinene CO2-
bedøves. Der er tilsat klor til alt vaskevand og kroppene flamberes efter skraberen før de åbnes.  
 
Der bruges tyske slagterimaskiner fra BRNNS. Også her så vi at kødet var mere mørkt end i 
Danmark. Til måling af kødprocent bruges et fotometer, hvor der tages to mål. 
 
Rygspækket fritskæres inden grisene kommer i udligningskølerummene og hovedet hænger løst  i 
en hudstrimmel. Udstyret i opskæringsafdelingen er tysk og hollandsk, og månedslønnen er cirka 
1.200 kr. Der er ikke akkordarbejde. 
 
Der var mange unge arbejdere, og vi fik at vide, at man skulle være 18 år for at få arbejde på 
fabrikken. 
 
Excelência 
Cooperativ ejet af 30 landmænd, som endnu har et drøjt arbejde at gøre for at få udnyttet sla gteri-
ets kapacitet. P.t. slagtes kun 700 om dagen og det er under halv kapacitet. Der opskæres og for-
ædles til pølser på virksomheden. Det er et næsten nyt slagteri i Nova Mutum, en by der kun er 12 
år gammel, men hvor man tror, at der sker en stor udvikling fremover. Formanden for slagteriet 
beklagede, at Carrolls ikke valgte dem som slagteri (kun 100 km afstand), men i stedet transporte-
rede grisene 1.000 km til et andet slagteri. Man kunne ikke blive enige om prisen og Carrolls øn-
skede højere slagtevægt end slagteriet fandt fornuftigt. 
 
Slagtemaskinerne er brasilianske. Svinene el-bedøves. Opskæringen virker meget ”rodet” og k ø-
det fyldes i store sække. Det mest bemærkelsesværdige vi så her, var, at hovedspækket fritskæres 
og sælges ligesom tæerne og svineørerne til anvendelse som fødevarer. Produkterne saltes på virk-
somheden. Også halsen skæres af for sig og anvendes. 
 
Ved afhentning af svin på gårdene skal vognmanden aflevere en erklæring underskrevet af slagte-
riets kontrolmyndighed, der dokumenterer at la stbilen er rengjort og desinficeret. 
 
Formanden mente, at der kommer eksport af svinekød til Europa 
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Kapitel 6: Miljøforhold 
Ved Rie Krukow og Per Knudsen 
 
Der er lovgivning på miljøområdet i Brasilien. Men i forhold til vores er den umiddelbart for-
holdsvis begrænset. Der er krav om et udbringningsareal, opbevaring og et brakareal. 
 
Der var følgende krav til udbringningsareal: 
 
* Maksimal gødning fra 60 slagtesvin inklusiv sohold pr. ha 
 
Kravet for søer og smågrise blev ikke oplyst, men må forventes at stå i forhold til slagtesvin. Kra-
vene ligger forholdsvis tæt op af de danske krav, og er endog en anelse strammere, da der typisk 
kan avles 2 - 2,5 afgrøde pr. år i Brasilien. Til gengæld var der ikke umiddelbart krav til udbring-
ningsmetode. Gylle blev i en del tilfælde udbragt via vandingsanlæg. 
 
Gyllelaguner er tilladt. Kravet er, at siderne skal være tætte (membran eller beton), men bund kan 
være komprimeret jord. Der er ikke noget krav om overdækning eller flydelag. Klager på grund af 
lugt findes ikke i det område vi var i. Dette skyldes nok, at produktionen ligger langt fra anden 
beboelse. I det område hvor produktionen udvides, vil der heller ikke fremover blive problemer 
med naboer, da de eneste naboer, er nogen der arbejder på bedriften. 
 
Døde dyr indsamles ikke, men det normale er at døde dyr komposteres eller bliver brændt på 
ejendommen. Af hensyn til forurening af vandløb er der et krav om at svineproduktionsanlæg skal 
placeres minimum 1.000 meter fra vandløb. 
 
Ved dyrkning af landbrugsjord i Brasilien er der som vi kender det i Europa et krav om brakareal. 
For almindelig landbrugsjord gælder, at for hver 0,8 ha der ejes og dyrkes skal der ejes 0,2 ha 
permanent brak. Hvis det er regnskov, der opdyrkes, fik vi oplyst, at for hver 0,2 ha dyrket regn-
skov skulle der ejes 0,8 ha regnskov som permanent brak. Derfor var det ikke interessant at op-
dyrke regnskoven, da der udenfor regnskoven ligger 15 mio. ha, som endnu ikke er opdyrket. I 
dag er det opdyrkede areal på cirka 4,5 mio. ha. 

 

 
Gyllelagune 
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Kompostering af døde dyr 
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13. september 2001 - DB-Danbred - Chua farmen i Patos des Minas 
 
Umiddelbart efter landingen i Uberlandia fortsatte en mindre gruppe til Chua farmen i Patos des 
Minas. Dette er et landbrug med cirka 50.000 ha samt en lang række forskellige driftsgrene, blandt 
andet opformeringsbesætning med danske avlsdyr og verdens største tomatproduktion med cirka 
600 ha i sædskiftet. Herudover dyrkes kaffe, sojabønner, majs, bønner og gummi. Kvægprodukti-
onen er på 5.000 moderkøer under ekstensive forhold. Der er cirka 400 ansatte i alt. 
 
Det primære mål med besøget var at se svineproduktionen, som er opbygget af en kernebesætning 
på 300 søer af indkøbte dyr fra Danavl. Denne besætning leverer LY-polte til egen opformerings-
besætning på 2.800 søer. Opformeringsbesætningen producerer hovedsageligt LYL-sopolte til 
videresalg, men også LY-sopolte, HD-orner, m.fl. Herudover sælges også lidt renracede orner. 
Dyrene sælges hovedsageligt til produktionsbesætninger, men der er også etableret samarbejde 
med flere opformeringsbesætninger, som modtager LY-polte og andre typer som krydses videre 
på forskellig vis og videresælges herfra til produktionsbesætninger.   

 

 
Besøg hos DB-Danbred 

 
De fravænnede grise overføres til to fravænningsejendomme, hvor de går indtil en vægt på knap 
20 kg. Herfra overføres galte og frasorterede polte til en række ejendomme med slagtesvinepro-
duktion. Poltene overføres til særskilte ejendomme med stalde udelukkende til polte.  
 
Vi gennemgik produktionen i opformeringsbesætningen samt en af slagtesvinejendommene.  
 
I opformeringsbesætningen er 45 mennesker beskæftiget med de 2.800 årssøer og produktionen er 
ikke tilrettelagt efter at få et lavt arbejdsforbrug, men staldene var indrettet for at få en lav investe-
ring. Til gengæld er alle arbejdsfunktioner rigeligt dækket ind med arbejdskraft og overalt bar det  
præg af, at tingene blev gjort omhyggeligt og med ansvarlighed fra medarbejderne.  
 
Produktionsniveauet i besætningen var på cirka 26 fravænnede grise pr. årsso jf. E-kontrollen, der 
føres omhyggeligt. Den høje effektivitet skyldes især et rimeligt antal levendefødte (10,8), en me 
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get lav dødelighed (cirka 5 pct.), en lav fravænningsalder på 14-18 dage, og en sikker reprodukti-
on med en faringsprocent på 85.  

 

 
Indretning af faresti 

 
Bevidstheden omkring sundhed og smittebeskyttelse var stor, hvilket kom til udtryk i form af øn-
sker om karantæne hos besøgende samt de faciliteter til ekstern smittebeskyttelse som var etable-
ret ved indgang og forrum. 
 
De danske dyr blev valgt efter en gennemgang af forskellige avlsselskabers dyr blandt andet på 
grund af kuldstørrelse, mælkeydelse og kødkvalitet. Der var en generel tilfredshed med kvaliteten 
af de danske avlsdyr, som klarede sig godt under de klimatiske forhold. 
 
Miljøforholdene er lempelige. Gyllen håndteres i mindre laguner og pumpes relativt hurtigt ud i 
kaffemarkerne. Kombinationen med grise og kaffemarker blev betragtet som ideel, da den 
forholdsvis tynde gylle blev brugt både som næring og til vanding. 
 
For medarbejderne var der gode arbejdsforhold, frisk luft og mange kolleger. Medarbejderne, som 
boede i den lokale by, blev hentet hver morgen i en bus og bragt tilbage igen om aftenen. Enkelte 
medarbejdere boede i et mindre hus / værelser på ejendommen. Det så ikke ud som om der var en 
lav status ved at arbejde med svineproduktion. Generelt var det vores indtryk, at en svineprodukti-
on blev en form for økonomisk kraftcenter i lokalområdet, hvilket også var tiltrængt for den fatti-
ge del af befolkningen. Dette kan betyde, at svineproduktionen her, i modsætning til de fleste an-
dre steder på kloden, får en positiv modtagelse af lokalbefolkningen.  
 
Der er tilsyneladende et meget stort potentiale for afsætning af avlsdyr i Brasilien. Dette kunne 
udnyttes i Danmark ved at gå ind og støtte denne slags initiativer med hensyn til salg af avlsdyr og 
gennemføre investeringer i produktionsanlæg til avl og opformering. Som det ser ud nu, vil dette 
marked blot overtages af andre avlsselskaber, som allerede har godt fat i markedet. 
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13. september 2001 – Sadia, Uberlandia 
 
Sadia er en meget stor fødevarevirksomhed med slagterier og forædlingsindustri samt omfattende 
eksport. Virksomheden har fjerkræ- og svinebesætninger over det meste af Brasilien. Sadia slag-
tede kun 2000 svin pr. dag på et nyt anlæg med kapacitet til 4.000. Det var et meget fint anlæg, 
med hygiejne forskrifter for besøgende som levede op til dansk standard – mindst! Vores guide på 
slagteriet havde været i Danmark flere gange på blandt andet Slagteriskolen og Steff Houlberg 
samt Danish Crown. Han var uddannet i Australien  og viste os KSA-måleren og Scan-vægten fra 
Danmark og fortalte om HACCP-kvalitetssystemet, som også anvendes i Danmark. Man har også 
testet klassificeringsudstyret Autofome som blandt andet anvendes i Thisted, men dette fandt man 
p.t. for dyrt.  
 
Svinene el-bedøves før stikning. Sadia har 5 svineslagterier og 6 kyllingeslagterier og i alt ansat 
30.000 personer. 30 pct. af hvad der produceres eksporteres. 
 
Mange svinekroppe lignede de danske tilsvarende, men kødprocenten blev opgivet at være 56–57  
pct. Til forskel fra i Danmark fritskæres hovedkødet, så det hænger løst før vejning. 
 
Sadia har 8 salgskontorer rundt om i verden og er gået sammen med firmaet Perdigão, om fælles 
kontor i  London. 
 
Alt vaskevand er tilsat klor (mod blandt andet Salmonella) og inden oplukning af grisen overbru-
ses den med klorholdigt vand. 
 
Månedslønnen til medarbejderne er alt inkl. cirka 200 dollars  pr. måned og landmanden får cirka 
6  kr./kg slagtevægt. Landmandspriserne svinger ikke så meget som i Danmark. Maks, 20 pct., fik 
vi at vide. 
 
Kødet var tilsyneladende mere mørkt både her og på de andre slagterier vi besøgte. Det skyldes 
muligvis det store indhold af majs i foderet. 
 
Landmændene behøver ikke tatovere grisene, da man registrerer den enkelte leverandørs første og 
sidste gris på slagtekæden, og dyrlægerne må i deres kontrol af dyrene følge slagtehastigheden. 
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14. september 2001 - Perdigão   
 
Firmaet er cirka 65 år gammelt og har 20.000 ansatte. Der slagtes 9.000 slagtesvin og 1.500.000 
kyllinger dagligt. Perdigão har forædlingsindustri og en omfattende eksport. 
 
Perdigão indgår 12- årige bindende kontrakter med svineproducenter. Hermed forpligter de sig til 
at forsyne svineproducenterne med alt - foder, dyr, medicin og know-how. Svineproducenterne 
stiller bygninger og arbejdskraft til rådighed og bliver aflønnet efter aftale. Afregningen sker efter 
forbrug af medicin, forbrug af foder, dødelighed og kødprocent. 
P.t. er der 75 kontraktbesætninger, hvoraf 15 er soholdere (op til 25 kg) og 60 slagtesvin (25-106 
kg). Soholderne har mellem 1.000 og 2.000 søer, således at der er 17.000 søer i alt. M ålet er 
50.000 søer. 
Effektiviteten er i gennemsnit 25 grise/årsso. 
Der benyttes 2,5 kg foder/dag til vækst (25-106 kg). 
Kødprocenten ligger på 54-56 pct. 
 
Det besøgte slagteri er nyt og placeret i Rio Verde, da slagteriet ønsker at lægge udvidelsen der af 
hensyn til den fremtidige produktions placering. Årsagen til denne vækst i primærproduktionen er 
god plads, let adgang til foder (soja og majs), lavt smittepres og god logistik. Jernbanen kommer 
om 1-2 år. 
 
Slagteriet er delt op i 3 afdelinger: 

 I dag 2004 

Svineslagteri, slagtninger pr. dag 1.500 4.000 

Fjerkræslagteri, slagtninger pr. dag 150.000 500.000 

Forarbejdning Alle produkter opskæres og forar-
bejdes for salg 

 

 
Der findes en samlet miljøplan for det nye slagteri i Rio Verde, og vi fik oplyst, at lovkravene er 
overholdt. 
Alt spildevand bliver analyseret for at sikre ovenstående. 
Slagteriet har 90.000 m2 overdækket areal. Administrationen ligger i grundplan, og slagteriet i 1. 
og 2. kælderplan. 
Der er 2.000 ansatte for nuværende, men der regnes med 6.000 i 2004. 
Gennemsnitsløn på 946 kr. pr. måned, begynderløn på 855 kr. pr. måned for en arbejder. Arbejds-
ugen er 40 timer, til dels på skiftehold. Arbejdsgiver skal - udover den udbetalte løn - afholde so-
ciale forpligtelser, hvilket betyder at der skal betales 65 pct. ekstra, således at en slagteriløn typisk 
vil koste arbejdsgiveren 1.560 kr. pr. måned. 
De ansatte er minimum 18 år, og er generelt beskæftiget på virksomheden i mange år. 
 
Slagteriet er langt den største industri i Rio Verde, og det har medført en tilflytning på 20.000 per-
soner. 
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Ved gennemgang af slagteriet blev følgende noteret: 
� Svinestierne havde overbrusning. 
� Bedøvelse og aflivning med CO2 (dansk anlæg) og stik i halsen (blodet blev opsamlet og 

anvendt). 
� Rengøring af kroppe i skoldekar, med børster, ved svidning og skylning med klorvand. 
� Kroppe og indvolde nummereres og kan derved følges. Der er føderale dyrlæger på slag-

teriet. 
� Opskæring og køleanlæg er det mest avancerede på den sydlige halvkugle (ho llandsk). 
� Der er ikke ventilation i opskæringen, men køleanlæg for at undgå udtørring af k ødet. 
� Kroppene hænger maksimum 24 timer i frysehus, hvorefter opskæringen påbegyndes, 

eller kropperne sælges. 
� Der produceres 8 forskellige færdigvarer, blandt andet forskellige pølser. 
� Slagteriet udtager bugspytkirtler til insulinproduktion. Der går 2 tons bugspytkirtel til 

produktionen af 1 kg insulin. 
 
 

14. september 2001 - Besøg hos én af  Perdigão’s slagtesvineprodu-
center 
 
Producenten, en ældre landmand og folkevognsforhandler, har flere produktionsgrene. Han ejer 
1.030 ha, hvoraf de 421 er tilknyttet svineproduktionen som udbringningsareal. Han dyrker ikke 
selv jorden, men har tilladelse til at sprede gylle. Resten af jorden benyttes til kødkvæg, minedrift 
og udbringning af gødning fra fjerkræ. Ejendommen er indtil 1984 kun drevet med kvæg, men 
over de sidste 8 år er produktionen spredt på flere grene, blandt andet 45.000 rugehøner, og den 
slagtesvineproduktion vi har set.  
 
Producenten har kontrakt (12 år) med  Perdigão om produktion af slagtesvin, hvilket betyder, at  
Perdigão leverer grise (fra en kontraktbesætning med søer), leverer foder og installationer samt 
yder rådgivning. Producenten ejer bygninger og jord, og skal betale for arbejdskraft. 
 
 Perdigão har kontrakt med 30 slagtesvineproducenter. 
 
Der var fire kombinerede ung- og slagtesvinestalde på ejendommen, hvor knap halvdelen af en 
stald var en sektion til ungsvin, og den anden halvdel var til slagtesvin. Der køres konsekvent med 
alt ind/alt ud på sektionsniveau, således at der kan rengøres mellem holdene. Svinene er kønssor-
teret og opstaldet i hver sin stald, således at der blev fodret målrettet til kønnet.  
 
Grisene vejer 25 kg ved indsættelse i ungsvinestalden, hvor de opholder sig 60 dage (vejer cirka 
60 kg), hvorefter de flyttes til slagtesvinestalden, hvor de opholder sig i yderligere 60 dage (cirka 
105 kg). 
 
Stierne i begge stalde er cirka 20 kvm, og i ungsvinestaldene er der 30 grise/sti, hvorimod slagte-
svinestierne har 15 grise/sti. 
 
Alle stalde var åbne, men i ungsvinestalden var der installeret gardiner til eventuel beskyttelse 
mod vind og vejr. Det var dog et problem at holde gardinerne intakte, da grisene ville æde dem! 
 
Effektiviteten er som følger: 
� 800 g daglig tilvækst 
� dødelighed < 1 pct. 
� foderudnyttelse 2,6 - 2,7 kg/kg tilvækst 
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Der benyttes vådfoder i forholdet 1 kg foder og 2,8 liter vand. I ungsvinestalden udfodres seks 
gange dagligt, og i slagtesvinestalden fire gange dagligt.  Desuden vandes grisene to gange dag-
ligt. 
 
Der leveres fem forskellige foderblandinger, som kan kombineres efter behov. Al foderhåndtering 
på gården er styret af PC, inkl. udfodringen på ventilniveau. Al foder tilsættes antibiotiske vækst-
fremmere (tidligere danske doser). 
 
Økonomien i projektet er baseret på, at producenten betales cirka 40 kr. pr. leveret svin. Denne 
betaling skal forrente investeringen på 2 mio. kr., betale arbejdskraft samt overskud til producen-
ten. Han er garanteret et udkomme/afkast på 12,25 pct. pr. år.  
 
Til at passe grisene er ansat 1 fast medhjælp + 1 deltids, som ellers passer andre produktionsgrene. 
Der er bygget bolig til alle medhjælperne.   
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16. september 2001 - Besøg hos Fazenda Verde, Rondononópolis 
 
Til Fazenda Verde hører 16.500 ha. Bedriften beskæftiger 80 mand. Der dyrkes bomuld, sojabøn-
ner, sorgum og majs i markbruget. Typisk høstes 2-3 afgrøder årligt. I området falder der 1,5 me-
ter nedbør årligt. Den animalske produktion udgøres af en kvægbesætning på 1.600-1.700 stude 
samt 580 søer med fuld slagtesvinehold. Alt foderet til husdyrene blev produceret på fazendaen. 
Inkluderet i de 16.500 ha er der 3.620 ha naturpark Archaeological Park of João Basso. 
 
Svinebesætningen er etableret i 1997 og består i dag af 580 s øer med tilhørende slagtesvinepro-
duktion. Avlsdyrene indkøbes fra Dalan og ornerne indkøbes fra et fransk avlsselskab. Der er in-
gen sundhedsmæssige problemer i besætningen og den eksterne smittebeskyttelse vægtes højt. 
Lidt besynderligt, når fazendaen ligger 60 km væk fra den nærmeste svineproduktion. Besøgende 
kan kun se grisene på afstand. 
 
Svinebesætningen huses i 5 bygninger, drægtige søer/sopolte, løbestald, farestald, smågrisestald 
(grise indtil 70 dage=25 kg) samt slagtesvin. Slagtesvinene leveres for en stor dels vedkommende 
til Perdigão i Rio Verde eller til Agra slagteriet. Fazenda Verde er ikke forpligtiget til at levere til 
et bestemt slagteri. Afsætningsprisen tilstræbes at være stabil. P.t. er dækningsbidraget pr. slagt e-
svin på 10 US$. 
 
Svinefoderet består af majs, soja og mineraler. Sojaen er GMO-frit, idet det ikke er tilladt at dyrke 
GMO-soja i Brasilien. 
 
Produktionsniveauet er højt, der fravænnes 25,3 grise pr. årsso. Der dør 4,5 pct. grise fra fravæn-
ning og frem til slagtning. Svinestaldene beskæftigede 15 mennesker. Der er personale i farestal-
den døgnet rundt. Der anvendes håndfodring i alle staldafsnit og alle stier spules dagligt. Staldper-
sonalet har typisk 8 års skolegang og enkelte har en landmandsuddannelse. Personalet bliver ud-
dannet på fazendaen, og der afholdes små kurser fx vedrørende vaccination på bedriften. Ansæt-
telsesperioden er lang og arbejdsgiveren betaler mad og husleje for de ansatte. 
 
Gyllen pumpes fra staldene ud i laguner, hvor der sker en fermentering. Gyllen vandes ud på mar 
kerne. Ifølge brasiliansk lovgivning må der maksimalt være 60 slagtesvin pr. ha 
 
 

16. september 2001 - Archaeological Park of João Basso  
 
I naturreservatet er Brasiliens mangfoldighed indenfor såvel flora som fauna repræsenteret, emaer, 
hejrer, agerhøns, kobraslanger, kvælerslanger, klapreslanger, vildsvin, tapir, hjorte og aber.  
 
På nuværende tidspunkt er reservatet ikke åbnet for offentligheden, idet der er mange giftige slan-
ger i områder. På længere sigt arbejdes der med at lave guidede trekingture rundt i området. Nogle 
af slangerne bliver indfanget og bruges industrielt til fremstilling af serum.  
 
I 1983 fandt franske arkæologer frem til nogle malerier, der formodes at være cirka 4.000 år gam-
le. Malerierne er lavet med jernoxid, hvorfor det er svært at datere præcist, under normale om-
stændigheder kan C-14-metoden anvendes. I alt er der lokaliseret 50 malerier, men kun 4 er un-
dersøgt nærmere. Arkæologerne arbejder kun i tørkeperioden (april-september). Malerierne fore-
stiller sandsynligvis mennesker og dyr. Tilsyneladende er malerierne lavet i flere omgange. Der er 
fundet rester af et ildsted, dateret til at være cirka 4.600 år gammelt.  
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4000 år gamle hulemalerier 
 
Universitet i Cuiabá undersøger området og er i færd med at identificere planterne i området. 
Mangfoldigheden er stor. På en strækning på cirka 1 km er der identificeret 144 arter. 

 

 
Naturlandskab ”City of Stone” 

 
Midt i reservatet ligger ”City of Stone”. Gammel havbund, som vandet i gennem tiderne har skyl-
let væk, således at der kun er høje tynde søjler tilbage. Formationerne menes at være 270 millioner 
år gamle. 
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16. september 2001 - Besøg hos São Carlos Farm  
- ejet af præsidenten for Pig Farm Association i Mato Grosso, Hr. Luiz Salles  

 

 
Besøg hos Luiz Salles 

 
Besætningen best år af 530 PIC-søer i opformering. Hr. Luiz Salles er flyttes til Mato Grosso fra 
det sydlige Brasilien, hvor der er mange svineproducenter. Som nybygger startede han i 1983 med 
12 søer. Han skulle selv drage sine erfaringer. Det har kostet dyrt, men nu er produktionen ved at 
gå godt. I starten tog det 180 dage for en gris at nå en levende vægt på 105 kg. Nu tager det 180 
dage for at nå en vægt på 120-125 kg levendevægt. Der anvendes 2,7 kg foder pr. kg levende vægt 
inkl. sofoder, smågrisefoder samt slagtesvinefoder. Et fastlandsklima med temperaturer mellem 
28-32 grader celsius om dagen gør sit til en god fodereffektivitet.  
 
Kuldstørrelsen er på 10,5 levendefødte grise pr. kuld og der fravænnes 9,4 grise pr. årsso. Fra-
vænningsalderen er på 17 dage. Der er en faringsprocent på 78 og der fravænnes 22,5 grise pr. 
årsso. Der sælges 22,1 grise pr. årsso. På grund af problemer med streptokokker er produktionsni-
veauet lavt. Den lave faringsprocent forventes at kunne rettes, når den nye stald med bokse til 
drægtige søer står klar, således at de drægtige søer ikke skal slippes løs 40 dage efter løbning. Der 
vaccineres mod leptospirose, rødsyge og PPV. 
 
Der fodres med 2 drægtighedsblandinger. 1 fra fravænning til 48 dage efter løbning og 1 fra dag 
49 indtil faring. Separat blanding til farestald. Fravænningsfoderet indeholder medicin i terapeuti-
ske doser. PIC leverer foderet, men dette er frivilligt. 
  
Slagtesvinene leveres til et privat slagteri, som tidligere var ejet af et selskab, hvor Luiz Salles 
indgik i ejerkredsen, men mange kontroller fra myndighedernes side, samt for lille tilgang til slag-
teriet, gjorde at slagteriet blev afhændet til 3. mand. Svinene afregnes til 3,80 kr. pr. kg levende 
vægt. For produktionen er break-even-punktet på 3,20 kr. pr. kg levende vægt. 
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Slagtesvinestald 

 
Der er 18-19 medarbejdere ansat på bedriften. Den ugentlige arbejdstid er på 40 timer. Der er 24 
timers opsyn i farestalden. Den nuværende driftsleder er ansat for nyligt og har tidligere haft til-
svarende job i USA. 
 
Hr. Luiz Salles er præsident for 60 svineproducenter i Mato Grosso. Foreningens samlede produk-
tionen udgør 30.000 søer. Fremadrettet satses på hjemmemarkedet. I dag spiser hver brasilianer 11 
kg svinekød, men i det sydlige Brasilien spises der 40 kg pr. indbygger. Hindringen er at svinekød 
traditionel har ry for at være forbundet med forekomsten af sygdomme, om det så er hjertepro-
blemer. Der er iværksat en kampagne overfor lægerne og det har været med til at øge efterspørgs-
len af svinekød på hjemmemarkedet.  
 
Den nationale organisation har besluttet at opkræve 0,30 kr. pr. gris til markedsføring, he raf 
går 40 pct. til den lokale organisation. Luiz Salles mener, at der er for lidt svinekød i butikkerne 
og at det kød, der er i butikkerne, ikke er præsenteret, således at det appellerer til forbrugerne. Der 
er iværksat kampagne om svinekødets fortræffeligheder. 
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17. september 2001 - Besøg hos BUNGE 
 
BUNGE, er et brasiliansk/amerikansklejet firma, der udelukkende forarbejder sojabønner. BUN-
GE har tre filialer i staten Mato Grosso, og er én af i alt 10 fabrikker i Brasilien, der fremstiller 
sojaskrå. Virksomheden forarbejder 30–35 pct. af sojabønnerne i Brasilien. 
 
Fabrikken producerer dagligt 1.850 tons sojaskrå, men er under ombygning med henblik på at 
tredoble produktionen. Samtidig foretages en rationalisering og der vil kun bliver 50 pct. flere 
ansatte, når ombygningen er afsluttet (p.t. 85 ansatte). Fabrikken er ved at indføre kvalitetsstyring 
(ISO 9000). 
 
Dyrkning af soja 
Høsttidspunktet er normalt i perioden februar/marts – april, og jo længere mod nord man kommer, 
jo senere på året bliver det. Udbyttet er 3,6 tons/ha lokalt, mens det gennemsnitlige niveau i Brasi-
lien ligger på 3,2–3,3 tons/ha. Sojabønnerne indgår typisk i et sædskifte bestående af: sojabønner -
> majs -> bønner -> sorghum/milokorn -> sojabønner. Sukkerrør kan også indgå i sædskiftet. Pro-
duktionen af sojabønner øges fortsat som følge af, at skovarealer ryddes. Det er ikke tilladt at dyr-
ke GMO-soja i Brasilien, men der har været enkelte tilfælde af importeret GMO-soja fra Argenti-
na. Det forventes, at forbudet mod dyrkning af GMO-soja ophæves indenfor de næste 5 år. Der 
forarbejdes ingen økologiske sojabønner. 
 
Afregning 
Ved afregning af sojabønner overfor producenterne tages der højde for vandindhold, urenheder 
samt andelen af beskadigede kerner. De beskadigede kerner har et lavere olieindhold. Der kan 
være op til 14 pct. vand, 1 pct. urenheder og 8 pct. beskadigede kerner i varen inden der fradrages 
i afregningen. Sojabønnerne købes dels på kontrakt dels i fri handel. Afregningsprisen er 76 kr./60 
kg (= 127 kr./100 kg). 
 
Fremstilling af sojaskrå 
Sojabønnerne opbevares efter høst i lejede siloanlæg (25 siloer) i hele Mato Grosso provinsen, og 
lastbiler bringer dagligt sojabønner til fabrikken, så den kan køre hele året. På fabrikken knuses 
sojabønnerne 1–2 gange, hvorefter bønnerne ekstraheres med hexanol. Den udvundne olie sælges 
i dunke som spiseolie, og 80 pct. af olien bruges i Brasilien.  
 
Sojamel består af 46 pct. protein og 1 pct. fedt. Efter ombygningen af fabrikken er det planen at 
fremstille højproteinrig sojaskrå med 48 pct. protein ved at rense en større andel af skallerne fra.  
 
Eksport 
90 pct. af sojaskråen eksporteres – heraf transporteres 70 pct. med lastbiler og jernbane til havne-
byerne Vitoria og Paranagua, hvorfra det afskibes. Sojaskråen blev d.d. afregnet til 1.340 kr./ton 
(= 134 kr./100 kg). Transportomkostningerne beløber sig til 189 kr./ton (= 18,90 kr./100 kg) inden 
sojaskråen ligger i en af havnebyerne. 
 
70 pct. af sojabønnerne bruges i Brasilien, mens 30 pct. eksporteres. 
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17. september 2001 - ADM, Archer Daniels Midland Company 
 
ADM er et multinationalt selskab med interesser overalt i verden indenfor landbrug og fødevare-
industri. ADM har hovedsæde i USA. I Brasilien råder ADM over en række oliemøller med en 
samlet kapacitet på 3.000 t sojabønner pr. dag, svarende til knapt 30 pct. af den samlede kapacitet 
i Brasilien. Vi besøgte ADM’s produktionsanlæg i Rondonópolis, hvor vi holdt møde med Bran-
don Crozier, en amerikaner med speciale i strategisk management og finansiering. Brandon Cro-
zier fandt sig godt tilrette i Brasilien, idet han så det som en udfordring, at være med i den nær-
mest eksplosive ekspansion og udvikling, der for tiden finder sted i industri og landbrug i Brasili-
en. 
 
I Brasilien beskæftiger ADM sig primært med handel med sojabønner, -olie og -skrå, men handler 
også med eksempelvis majs. Den samlede pressekapacitet er i størrelsesorden 11.000 t pr. time i 
Brasilien, men da det samlede forbrug af sojaskrå i landet blot er 11.000 t pr. måned, tager det blot 
1,75 dag for møllerne at dække hjemmemarkedet. Oliemøllernes interesse ligger derfor primært i 
at få eksporteret sojaskrå og -olie. Der er en enorm konkurrence mellem møllerne for at sikre sig 
leverancer til anlæggene, ligesom man konkurrerer med eksportører af sojabønner. 
 
ADM sikrer sig leverancer af sojabønner ved at tegne kontrakter med farmerne. Der opereres med 
lukkede kontrakter, hvor der på forhånd er fastsat en pris på bønnerne. Kontrakten indebærer som 
oftest, at ADM leverer alt - fra frø, gødning og kemikalier til dieselolie. Brandon Crozier under-
stregede det usikre i denne transaktion. Kontrakterne lukkes på et tidspunkt, hvor man ikke kender 
noget som helst til de markedsvilkår, der måtte herske, når b ønnerne endelig høstes. Prisændringer 
på energien, ændringer i skatteregler mv. kan give oliemøller som ADM store tab. 
 
ADM’s sojaskrå har normalt et proteinindhold i nærheden af 46 pct., altså langt højere end den 
argentinske sojaskrå, vi er vant til at få i Danmark. Sortsforskelle, gødskning og nok så meget de 
fantastiske dyrkningsbetingelser for soja, der hersker i Mato Grosso, var efter Brandon Crozier’s, 
mening årsag til forskellen. 
 
Brandon Crozier var ikke glad for den igangværende diskussion, om en deling af Mato Grosso i 
en nordlig henholdsvis sydlig del. For ADM kunne det i givet fald indebære, at der skulle betales 
told, når der blev hentet sojabønner i de store sojaområder i den nordlige del af regionen. 
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Besøg hos ADM i Rondonópolis 
 
Indtil 1994 var der en galoperende inflation i Brasilien (op til 30 pct. pr. måned!!). Siden 1994 har 
inflationen været mere moderat (5-8 pct. pr. år). I 1995 var værdien af 1 real = 1 US$, men gen-
tagne devalueringer har medført, at der i dag skal 2,5-2,7 real til 1 US$. Dette betyder, at import 
bliver dyrt og gør eksport attraktivt. Dette skulle umiddelbart være en fordel for firmaer som 
ADM, men skattesystem, politisk ustabilitet og energiproblemer kan ødelægge udviklingsmulig-
hederne. 
 
Landet er ledet af en præsident som vælges for en 4- årig periode. Når en præsident nyvælges skif-
tes administration og embedsmænd ud. Dette betyder ofte et radikalt kursskift også i skattetryk, 
lovgivning m.v. Derfor er mange firmaer tilbageholdende med investeringer til efter det næste 
præsidentvalg. 
 
Et af problemerne i brasiliansk landbrug er også manglen på kapital/likvide midler. Landmænd 
har ofte svært ved at låne, eller lån er til meget høje renter. Ved lån i bank er det normalt, at der 
bliver stillet dobbelt sikkerhed fx i form af jord. Et af paradokserne er derfor, at afgrøderne bliver 
solgt lige efter høst for at skaffe likvide midler, selvom der på et senere tidspunkt ville blive behov 
for den samme afgrøde til opfodring. Fx majs sælges typisk - billigt - ved høst og importeres sene-
re - dyrt - fra Argentina til opfodring. Manglen på likvide midler er også en af årsagerne til, at 
ikke al den opdyrkede jord dyrkes hvert år. Derfor går ADM også ofte ind og betaler udlæg for 
såsæd, gødning og i nogle tilfælde brændstof. Tidligere skete dette uden sikkerhedsstillelse, men 
et tilfælde hvor en landmand havde fået såsæd og gødning for 8 mio. kr. og videresolgt dette, har 
fået ADM til at kræve sikkerhed i jord/ejendom! 
 
På grund af energimangel (strøm) er der iværksat energispareprogrammer, som har givet firmaer-
ne kvoter. Dette har gjort, at firmaer ikke bruger lys mere end højst nødvendigt. Aircondition på 
kontorerne er ligeledes stoppet. Hvis et firma overskrider energikvoten, skal firmaet betale en 
strafafgift for overskydende forbrug der er 8-9 gange højere end normalafgiften. Derfor er der 
ingen firmaer, der overskrider kvoten i strøm. Alternativt bruges andre energikilder som ikke er 
belagt med kvote. 
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Brandon Crosier sagde, at det ikke var noget problem at skaffe NON-GMO-soja til Danmark. 
Uanset havn i Brasilien ville det kunne leveres uden sammenblanding med GMO-soja. Dette ville 
dog kræve en helt anden kontrol end den man har i dag, for at man kan give en garanti. En sådan 
kontrol ville koste 4-8 kr. pr. bushel (1/36,6754 ton). Dette svarer til mellem 150-300 kr./ton soja-
skrå eller 15-30 kr./100 kg sojaskrå. 
 
Fra Mato Grosso vil en del af sojaskrå afskibes via Amazonfloden, hvorfor det ikke fremover vil 
være så nødvendigt med salg fra de sydlige havne. 
 
I øjeblikket er GMO-soja forbudt i Brasilien, men det dyrkes illegalt i den sydligste stat. I ADM 
har man selv fundet et parti GMO-soja ved en stikprøve. Problemet i andre stater anses derfor kun 
for at være marginalt og ved meget små farmere. GMO-soja forventes dog lovliggjort indenfor en 
kort årrække. Så snart GMO-soja frigives, vil denne blive dominerende, da udbyt tet ifølge ADM 
er 15-20 pct. højere. Det eneste der kan bremse denne udvikling, vil være øget vilje fra andre lan-
de til at efterspørge og betale for NON-GMO-soja. 
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17. september 2001 - Bahia-Farms 
 
Bahia består af to farme på i alt 48.000 ha. Afgrøderne er soja, majs og bomuld. Hovedproduktio-
nen er såsæd af soja (20.000 tons/år) og majs (3.000 tons/år). Såsædsproduktionen er et joint-
venture med Polato (såsædsfirma). Hertil kommer produktionen af bomuld på 12.000 tons/år. Der 
høstes 3,6 tons soja pr. ha. 
 
På jorden var der ligeledes en svineproduktion med 1.400 søer, men denne er solgt til Carrolls 
Brasil, da Polato ikke ønskede at følge Carrolls ekspansion i svineproduktionen. 
  
Stedet var beliggende i 400 meters højde og ifølge direktøren et meget velegnet sted til produktion 
af såsæd, da både regnmængde (1.600 mm/år) og varme (22 grader celsius i snit) var i passende 
mængder og på rette tidspunkt. 
 

   
 Såsædlager    Maskinpark 
 
Tørre- og sækkepakkeriet kunne håndtere op til 8 sorter ad gangen. Kapaciteten i tørreriet var 
2.000 tons og råvare lagerkapaciteten  6.000 tons. Den færdige vare (i sække) blev håndstablet i et 
nydeligt forband, i cirka 7 meters højde. (i alt 480.000 sække). Under forarbejdningen sorteres 
lette og ikke runde kerner  fra. Disse sælges som den almindelig afgrøde. Når såsæden er tørret 
ned til 14 pct., er den lagerfast.  
 
Soja er en svær afgrøde at dyrke som s åsæd, da blot en lille smule regn i høst tiden ødelægger 
afgrøden. Det er af største vigtighed for kvaliteten, at sojaen høstes hurtigt, derfor var der på far-
men et forholdsvis stort antal mejetærskere. Der var 240 ansatte på opformeringsfarmen. 
 
Arbejdet med at forædle sorterne foretages centralt. Avls-parametrene er udbytte, sygdomsresi-
stens og jordtype. Polato køber gener i USA, og krydser disse med de lokale sorter. Da Polato er 
meget dygtige, har de en markedsandel på 88 pct. i Mato Grosso. 
 
Der forædles udelukkende GMO-fri såsæd. Denne såsæd er i området den genmodificerede over-
legen med 20 pct. Monsanto havde lavet lokale forsøg, der viste dette. Direktøren mente, at GMO-
soja ville blive tilladt i Brasilien indenfor 5 år. Det bliver økonomien der bestemmer, om Polato 
herefter vil forædle GMO-soja.  
 
Priser for såsæd i Brasilien er 2,5 gang højere end prisen på høstede afgrøder. 
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17. september 2001 - Møde med borgmesteren for Rondonopolis 
 
Møde med borgmesteren for Rondonopolis samt en del embedsmænd fra kommunen. Borgme-
steren ville gerne høre om vort indtryk af Brasilien. 
 

 
Møde med borgmesteren for Rondonopolis 

 
Han gav udtryk for et ønske om dansk immigration. Som immigrant kan man maksimalt eje 90 ha 
jord i de første 4 år. Lånemulighederne ved gårdkøb er begrænsede, der kunne kun lånes op til 30 
ha. 
 
Byen ligger i et udviklingsområde med store muligheder for landbrug. 
 
Der var krav om besparelser på energiområdet, da el-produktionen var reduceret på grund af lav 
nedbør i et halvt år. Det reducerede el-produktionen fra vandkraft. Mange steder var anvendelse af 
aircondition derfor begrænset. 
 
Borgmesteren mente ikke, at der var store problemer med arbejdsløshed, men en del fik lav løn. 
Indkomstforskellene er meget store. 
 
Der er valg hvert 4. år, og som noget specielt er der stemmepligt. Kommunen har et budget på 320 
mio. kr. og der er 150.000 indbyggere. 
 
Der er et ønske om større samhandel med USA og EU. Borgmesteren mener, at investeringskli-
maet er godt, men ville ikke rigtig svare på spørgsmål om risikoen for inflation. 
 
Der er ny jernbane under anlæg, som vil skabe forbindelse til eksporthavn og dermed sætte yderli-
gere skub i den økonomiske vækst. 
 
Samtalen foregik i en hyggelig og uformel atmosfære med tilstedeværelse af bl.a. borgmesterens 
barnebarn. 
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18. september 2001 - Handelskammeret i Cuiabá 
 
Møde med Ari Wojcik, undersekretær for international handel, Cuiabá, Mato Grosso. 
 
Staten Mato Grosso dækker et område på 906.806 km2 og har godt 2,4 mio. indbyggere. Staten 
har 25 mio. ha anvendeligt landbrugsareal, hvoraf 4,5 mio. ha i øjeblikket dyrkes. Mato Grosso er 
Brasiliens største producent af soja (hvoraf 80 pct. eksporteres) og bomuld, anden største produ-
cent af ris og tømmer samt tredje største producent af kvæg. 
 

 
Besøg hos handelskammeret i Cuiabá 

 
Staten er meget åben for investeringer. Blandt andet forventes det, at Carrolls Food indenfor de 
næste fem år investerer 800 mio. kr. i svineproduktionen. Hvis enkeltpersoner vil købe jord i sta-
ten er det muligt at erhverve 2.000 ha. Er det et selskab, der vil investere, er det muligt at erhverve 
20.000 ha. I øjeblikket er der udenlandske investeringer på 8,8 mia. kr. Hvis den opkøbte jord 
ligger i regnskoven må 20 pct. af jorden dyrkes, de øvrige 80 pct. skal ligge uberørt hen. Ligger 
jorden udenfor regnskoven må 80 pct. dyrkes og 20 pct. skal ligge uberørt hen. Jorden i regnsko-
ven må kun anvendes til skovbrug, og indenfor en periode på 10 år må der ikke længere fældes 
regnskov. Derefter forventes det, at den eneste udnyttelse af regnskoven vil være medicinindustri-
ens forskning i forskellige planters effekt overfor diverse sygdomme.  
 
Det er muligt at høste fire afgrøder på to år. Hvis bomuld indgår i sædskiftet, er det muligt at høste 
fem afgrøder på to år. 
 
Der er i øjeblikket tørke i området, me n Ari Wojcik mener, at det er et periodisk problem. De sid-
ste 15 år har mængden af nedbør pr. år været den samme og ligger på cirka 2.200 mm/år. Der har i 
denne periode ikke været tab i landbruget på grund af tørke. Den nuværende tørke er skyld i, at 
der er energikrise i Brasilien, da 90 pct. af energien udvindes fra vandkraft. Der anvendes en del 
træ som energikilde og der er ved at blive etableret en gasledning til Bolivia, som gør det muligt at 
importere gas. Vindkraft er ikke interessant, da der ikke er tilstrækkelig med vind. 
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Som tidligere nævnt er regeringen meget åben for investeringer udefra. Der har tidligere været 
kontakt til Holland med henblik på investeringer i svineproduktionen. Der opstod dog problemer 
med kontaktpersonen og projektet er i øjeblikket sat i bero. Der ydes lån op til 64 mio. kr. pr. fir-
ma med en rente på cirka 8 pct. Der ydes kun lån til investeringer – ikke jord. Sådanne lån kan 
være rente- og afdragsfri de første to år, hvorefter de tilbagebetales over 10 år. Jord koster 800-
8.000 kr./ha afhængig af beliggenhed og kan betales over 2-3 år. Der forekommer nogen snyd i 
forbindelse med jordhandler, da det sker, at regeringsjorden i indianerreservaterne uretmæssig 
bliver handlet. 
 
For at fremme landbrugsproduktionen blev skatten i 1995 reduceret fra 12 pct. til 3 pct. på  ud-
valgte afgrøder, og der anvendes en del midler til teknologiske investeringer og forskning.  
 
Med hensyn til svineproduktion har staten en skrap og moderne lovgivning der er mindre end 10 
år gammel. Lovgivningen omhandler udelukkende miljøspørgsmål, der er ingen lovgivning om-
kring dyrevelfærd. Der findes ligeledes lovgivning i forbindelse med bortskaffelse af dunke m.m 
anvendt til pesticider, men ingen kontrol af pesticidforbruget. 
 
Indenfor de sidste seks år har der ikke været udbrud af Mund- og Klovesyge. Kvæget vaccineres 
to gange om året, dette er delvist finansieret af staten. Ved transport af dyr kræves en form for 
transportdokument, denne ordning fungere tilfredsstillende. Mato Grosso grænser op til Bolivia, 
derfor er der siden sidste år doneret vaccine til Bolivia for at få en sikkerhedszone på 100 km ind i 
Bolivia, hvor der ligeledes vaccineres mod Mund- og Klovesyge. Der vaccineres mod Mund- og 
Klovesyge i hele Brasilien, men det fungerer ikke lige godt i alle stater. Der findes 160 mio. stk. 
kvæg i staten, hvoraf 5 pct. er malkekvæg resten kødkvæg. 
 
Indenfor de seneste 10 år har der været en kraftig vækst i kyllingeproduktionen i staten og der er 
omkring 220 mio. høns samt 4 kyllingeslagterier. Der  er i øjeblikket to svineslagterier i staten, 
men det forventes, at der indenfor de næste par år etableres endnu et ved hjælp af udenlandske 
investeringer. Det øgede udbud af svinekød mener Ari Wojcik for en del kan aftages af hjemme-
markedet, hvis pris og kvalitet er i orden. 
 
Der har været en del tale om at dele staten op i to selvstændige stater. Ifølge Ari Wojcik vil dette 
ikke ske de første 10 år. I øvrigt er det kun politikere, der er interesseret i denne deling og Ari 
Wojcik anser en deling som meget uheldig både set i lyset af ønsket om udenlandske investerin-
ger, men også for befolkningen som helhed. 
 
Afsluttende blev Ari Wojcik bedt om at opstille henholdsvis tre fordele og ulemper ved at investe-
re i svineproduktion i Mato Grosso, de er følgende: 
 
Fordele: 
1. Svineproduktion er relativ ny i staten, derfor kan man starte på en frisk, der ligger ikke en 

masse forbehold hos fx embedsmænd. 
2. Skatten er lav. 
3. Foderudgifterne er lave. 
 
Ulemper: 
1. Transportafstande, der er meget langt til en havn. 
2. Der er ingen tradition for svineproduktion i området. 
3. Mato Grosso er ikke kendt. 
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19. september 2001 - Carrolls Food of Brazil S/A (Diamantino), Mato 
Grosso 
 
Brasilien har verdens 9. største økonomi. Der forventes en betydelig vækst i brasiliens eksport til 
USA i de kommende år og tiltroen til den brasilianske økonomi er stor fra udenlandske investorer. 
Fra at have en ret ustabil økonomi med et renteniveau på 45 pct. i 1999 var renten nede på 18,5 
pct. i 2000 efter en kraftig devaluering. I 2000 blev der investeret godt 240 mia. kr. fra udenland-
ske investorer (Spanien, USA og Europa (Tyskland, Italien, Frankrig)) og Carrolls Food of Bra-
zil er et af de nye investeringsprojekter. 
 
Carrolls er ejet af to selskaber: MPE (Rio) med 50 pct. og Carrolls Foods of Brazil Inc. (Smith-
field Foods Inc (amerikansk)) med 50 pct. Smithfield er verdens største producent af svin samt 
verdens største forarbejdningsvirksomhed. Smithfield, der har en årlig omsætning på 48 mia. kr., 
forsyner såvel hjemmemarkedet USA samt eksporterer til både Europa og Japan. MPE er et ho l-
dingselskab med aktiver inden for blandt andet elektronik, jernindustrien, IT-netværk, grovvarer 
mm. De har en årlig omsætning på 1.600 mio. kr. Ledelsen i Carrolls do Brazil består af en direk-
tør samt en teknisk direktør 
 
Oprindeligt havde Polato og MPE planer om at starte et projekt op med 5.000 søer, men Polato 
har normalt kun med planteavl at gøre, så de sprang fra, da Carrolls ville investere i et større pro-
jekt. Der afholdes 4 årlige møder med andelshaverne. MPE ejer jorden, Carrolls ejer kun 400 ha. 
 
Man har planer om at komme ind på det europæiske marked ved at bekæmpe Mund- og Klovesy-
gen (M&K) med vaccinationsprogrammer for kvæget. Derefter kan den enkelte stat/besætning 
erklæres fri for M&K. Der er 2.500 km fra Diamantino til det område, hvor M&K sidst er konsta-
teret. Santa Catarina er forhåbentligt snart erklæret fri for M&K (vaccinerer ikke mere). Mato 
Grosso er ligeledes fri for klassisk svinepest. 
 
Mato Grosso forventes at stoppe med vaccination og kan dermed erklæres fri for M&K  inden for 
de næste 2 år. 
 
Målsætningen er, at selskabet skal etablere sig med 55.400 årssøer (51.400 produktionssøer og 
4.000 søer i kernebesætningerne) med slagtesvin (1,3 millioner = 23,5 producerede grise) fordelt 
på enheder med henholdsvis: 
 
• 3 x 10.800 søer 
• 5.000 søer + 117.000 slagtesvin,(Granja Diamantino Farm 1). Planen er, at denne enhed skal 

have egen foderstoffabrik med en kapacitet på 40 tons/time med mulighed for udvidelse til 
120 tons/time. 

• 11.600 søer  
• 6.400 søer 
 
Projekterne er planlagt fra nu og frem til 2005, hvor de er færdige. 
 
Planen er, at der skal bygges eget slagteri i år 2003. 
 
Carrolls vil gerne se flere ligesindede investorer som fokuserer på miljøet og et godt image så svi-
nekød kan vinde indpas i Brasilien. Der kan eventuelt være tale om et kompagniskab med andre 
investorer. 
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Hvorfor Mato Grosso? 
Carrols valgte Mato Grosso fordi: 
• Der produceres meget soja (billigt) 
• Lav tæthed af svin (0,8 svin pr. kvm.) 
• God veterinær status 
• Gode betingelser for majsproduktion 
• Godt klima 
• Store disponible landbrugsarealer 
• Klar og direkte politik for miljø 
• God moderne administration fra regering og delstat 
• Infrastruktur og udviklingstilskud giver et godt investeringsklima. 
 
Investering 
Der skal investeres 800 mio. kr. alene i staldprojekterne. Staten låner dem 400 mio. kr. Der betales 
en reduceret skat på 4 pct. til staten. Af de 4 pct. er det kun 30 pct. af beløbet, der skal betales til-
bage fra første år. De resterende 70 pct. af skatten betales først efter nogle år med 2,5 pct. i rente. 
 
Der kan lånes op til 50 pct. af investeringen i bankerne. Pengene er lånt i National Bank of Deve-
lopment og Bank of Brazil. Renten er 12,5 pct. årligt. Der er 6-7 pct. inflation. 
 
Investeringen har været 12.800 kr./so (inklusive jord, bygninger - også slagtesvin -, inventar og 
indkøb besætning). Prisen pr. ha har været 800 kr. + 800 kr. for dyrkningsegnet jord (skovet). Jor-
den er købt af lokale landmænd. 
 
DB er 3.200 kr./so. Variationen på DB ligger normalt inden for 20 pct., hvilket jo er lavt i forhold 
til danske forhold. 
 
 

19. september 2001 - Besøg på Granja Diamantino, en af projektets farme 
 
Produktionsdata 
5.000 søer med tilhørende slagtesvin. Alle dyr huses på samme farm. Staldene er lavet så produk-
tionen kan fordobles. Faringer, fravænninger og løbninger foregår hver dag. 
 
Der mistes 7 pct. af grisene før fravænning (målet er 6 pct.), Der mistes 1,5 pct. efter fravænning 
og i slagtesvinestalden. Der fravænnes 25 smågrise/årsso og der sælges 24 grise/so ved cirka 125 
kg levende vægt. Smågrisene fravænnes ved 17-19 dage og vejer cirka 5 kg. 50 pct. af ornerne 
skiftes årligt og 40 pct. af søerne. 
 
Efter fravænning går grisene 26 dage i fravænningsstalden, hvorefter de flyttes til slagtesvinestald. 
Slagtesvinene vejer 125 kg levende vægt, når de sendes til slagtning i en alder af cirka 195 dage. 
Der leveres fra stalden over 6 dage. Der produceres ikke hangrise. Når der skal laves nye projekter 
overvejes FRATS. 
 
Producenterne afregnes for kødprocent og vægt. Bonus er en faktor, den gennemsnitlige bonus var 
17 pct. 
 
Arbejdskraft 
Når projektet er færdigt vil der være 220 ansatte til pasning af 10.800 søer inkl. slagtesvin. 
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Stalde  
Anlægget er bygget på et højt punkt for at få maksimal ventilation. Staldene er åbne med naturlig 
ventilation via siderne. Søerne opstaldes enkeltvis indtil dag 80 efter løbning og derefter i flokke 
af 4 på 12 kvm. 
 

 
Åbne stalde 

 
Anlægget består af 23 sektioner farestalde á 36 stier, 4 drægtighedsstalde, 2 gylte-/poltestalde, 4 
smågrisestalde og 5 slagtesvinestalde. Grisene opdeles i galt- og sogrise. Der er indhegnet 70 ha i 
forbindelse med staldkomplekset. Der er i alt 1.000 ha inkl. 2 små floder. Man må ikke bygge 
tættere end 1.000 meter på floder.  
 
Foder 
Foderet fremstilles på ejendommen. Der er foderanlæg ved søer og 50 pct. af slagtesvin. Der bru-
ges i alt 12 blandinger. 6 blandinger til søer (inkl. gylte). 3 til smågrise og 3 til slagtesvin. Blan-
dingerne består af soja, majs og vitaminer-/mineraler. Der fodres efter normer der er fastsat af 
rådgivere. 
Søerne fodres 4 gange dagligt i farestalden. Foderoptagelsen er i gennemsnit 5,5 kg/dag. Fra 80 
dage efter løbning fodres de ad libitum. Der bruges ikke vækstfremmere. 
 
Mato Grosso står for 27 pct. af sojaproduktionen i Brasilien. Der produceres store mængder majs, 
men man er ikke selvforsynende. Der er kontrakt med andre bønder om leverance af majs, mens 
man er selvforsynende med soja. På sigt vil GMO-afgrøder blive tilladt i Brasilien. Det betyder en 
øget omkostning på 5 pct., at der ikke må bruges GMO. Når hele projektet til 55.400 årssøer er 
etableret skal der bruges 247.000 acre med majs (100.000 ha) og 61.750 acre (25.000 ha) med 
soja. 
 
Gødning/gylle/døde dyr 
Der er gødningsopbevaring til 7 måneder og der spredes gylle 2 gange årligt. Gyllen afhentes af 
lokale landmænd uden beregning. Der er kun komprimeret jord under gyllelagunerne, mens væg-
gene er støbt. Fordampningen fra lagunerne kendes ikke. Gyllen pumpes op til aftagerne direkte 
fra lagunen. 
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Vandet hentes op fra boring, men på grund af tørke hentes vandet p.t. fra floden, hvor det behand-
les og lægges i reservoir. Det er vigtigt, at vandet, som tildeles, holdes kold t. 
 
Døde dyr komposteres på ejendommen. 
 
Dyrene 
Der er egen renracet kernebesætning til polteproduktion, som ligger i kanten af hele bygnings-
komplekset. Kernesøerne er i karantæne i 45 dage inden de tages ind. Avlsdyrene er fra PIC.  
Slagtesvinene har egen manager, der blandt andet sørger for at udlevere grisene kl. 3:00 om nat-
ten, så de ikke lider overlast i varmen. Grisene overbruses under transporten. Der mistes 0,45 pct. 
af grisene under transporten. Temperaturen ligger mellem 12 og 32 grader celsius. 
 
Sundhed  
Der er ingen luftvejssygdomme eller reproduktionssygdomme på ejendommen. Der er 100 km til 
den nærmeste besætning. Besætningen blodprøves hver 6. måned. Besætningen er certificeret med 
højeste sundhedsstatus via ministeriet for Agriculture (noget der svarer til fødevareministeriet). 
Certificeringen gives normalt kun til avlsbesætninger. Der er også kontrol med medicinforbruget 
via certificeringen. 
 
Pattegrisene behandles med jern og der vaccineres mod PPV, leptospirose (rotter) og rødsyge. 
Salmonella er ikke et problem ifølge Carrolls (der undersøges for det, men man foretager sig ikke 
noget). 
 
Management 
Der er en driftsleder, som tager sig af de drægtige søer, og en som tager sig af farestalden. En an-
den driftsleder tager sig af smågrisene. Uddannelsen af de ansatte foretages af rådgivere udefra 
samt af driftslederen. 
 
Løn 
En veterinær får 8.000 kr. pr. måned. Arbejdsgiverbidraget er det dobbelte (skat, forsikring, pen-
sion, ekstra månedsløn mm.). Der gives ikke tilskud til bolig, men hvis man bor p å farmen får 
man fri bolig, vand el, frokost, samt fri transport til og fra farmen. En arbejder får 1.600 kr. og en 
manager/driftsleder 2.400 kr. pr. måned. 
 
De skatter der opkræves går primært til føderalregeringen 
 
Slagteri/marked 
Slagteriet ligger 1.000 km mod syd  (Seara) i Mato Grosso. Det blev valgt frem for Excelência på 
trods af, at afstanden hertil kun er 100 km. 50 pct. af produktionen skal gå til hjemmemarkedet og 
50 pct. til eksport. 
 
I Brasilien spiser hver indbygger cirka 11 kg svinekød/år, me ns vi i Danmark spiser over 50 kg. 
Hvis man bare kan få indbyggerne i Brasilien til at spise ½ kg. kød mere vil det svare til produkti-
onen fra 55.400 årssøer. Hvis befolkningstilvæksten lægges oveni svarer det til produktionen fra 
80.000 søer. NOPP (National Organisation of Pig Production) skal markedsføre svinekød i Brasi-
lien, hvis Carrolls får sit eget slagteri. 
 
Hovedmarkedet om 5 år menes at blive eksport til USA (hele kroppe), som forarbejder dem og 
eksporterer dem videre til øvrige lande. 
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20. september 2001 - Intercoop Novo Mutum 
 
Vi startede besøget på slagteriet, hvor vi talte med direktøren for kooperativet. Han viste os desu-
den rundt på foderstoffabrikken og på farmen. 
 
Intercoop er startet for 9 år siden. Det er et foretagende, hvor tre kooperativer med tilsammen 30 
andelshavere, er gået sammen om at producere smågrise, bygge slagteri og producere foder. Vi fik 
lejlighed til at se et staldanlæg med opformering af avlsdyr og foderfabrikken. Også slagteriet blev 
vist frem for særligt interesserede.  
 
I første omgang var det foderfabrikken man satte på andele. Andelshaverne var primært plant e-
producenter, men med en hvis produktion af slagtesvin og -kvæg. Efterhånden trådte kvægprodu-
centerne ud af kooperationen, da de solgte eller måtte sælge deres bedrifter. De tilbageværende 
andelshavere bestod nu stort set kun af svineproducenter. Andelshaverne kan få det antal smågri-
se, som deres andel i soholdet svarer til. De er frit stillet til selv at etablere sobesætninger. 
 
Excelência (slagteriet) 
Der var oprindeligt ikke noget slagteri i umiddelbar nærhed (1.150 km). Farmerne besluttede der-
for, at kooperativet skulle bygge et slagteri.. Det skulle så slagte alle andelshavernes grise og sæl-
ge dem. Der blev ansat en direktør til at forestå dette, som mente, at man skulle forædle grisene og 
sælge dem under eget varemærke. Denne strategi var slået fejl, og man havde derfor skilt sig af 
med direktøren og satsede nu kun på at slagte grisene og grovpartere dem. Den nuværende direk-
tør var en af andelshaverne, som samtidig bestyrede sit landbrug. 
 
Slagteriet, der startede op i 1998, er en del af et større projekt, som kooperativet har sat i gang. 
Første plan var at etablere et sohold på 27.000 søer, men da renten steg til 18 pct. pr. år blev det 
kun til 4.500 søer. Smågrisene fra soholdet produceres færdig til slagtning hos de enkelte andels-
havere. For hver so den enkelte andelshaver modtager grise fra til sine egne stalde indskyder han 
en andelskapital på 9.600 kr. i kooperativet, som skal bruges til etablering af soanlægget. Selv om 
renten i dag typisk svinger mellem 7 og 12 pct., er det svært at få gang i investeringerne. En af 
årsagerne hertil er blandt andet, at der skal stilles den dobbelte sikkerhed for lånebeløbet. 

 

 
Excelência-slagteriet 
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Slagteriet blev etableret i 1998 og har kostet godt 40 mio. kr. Der er 280 ansatte som p.t. arbejder i 
1 holds skift. Der udskæres grise om formiddagen og slagtes grise om eftermiddagen. Kapaciteten 
er på 300 grise pr. time, men der slagtes p.t. kun 700 grise om dagen, da kooperativet ikke råder 
over flere slagtesvin. Der havde været ført forhandlinger med Carrolls om slagtning af deres grise, 
men man kunne ikke blive enige om prisen. 
 
Produktionen sælges udelukkende på hjemmemarkedet og det er først og fremmest salg af halve 
grise slagteriet satser på. Dog findes der tre forædlede varer: pølser, skinker og bacon, der sælges 
under navnet Excelêcia.  
 
Da kooperativet i sin tid startede med svineproduktion, var det på bar bund. Der var ingen, der 
viste noget om slagtevægt, kødprocent og fodring. Dette bevirkede, at slagteriet i begyndelsen 
producerede forholdsvis lette grise (107 kg). Man har nu fundet ud af, at udnyttelsen af slagte-
kroppen kan forbedres, når man øger slagtevægten. Det er planen, at man fra de nuværende 115 
kg på grisen ved slagtning vil gå til 125 kg. Dette forudsætter dog, at man kan bevare en høj kød-
procent, hvilket vi var tvivlende overfor efter at have set grisene. Det nuværende niveau er 52  pct. 
(KSA-måling).   
 
Opformeringen 
Der produceres avlsdyr på to lokaliteter - en med søer og én med smågrise. Der er indgået en sam-
arbejdsaftale med Genetic Pork i Canada om at levere gener til opformeringen. Produktionsresul-
taterne er helt på højde med dem vi kender herhjemme fra, hvilket nedenstående oversigt viser: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ”Produktionsrapport” 
 
 
 
 
 
 
 

Antal søer 760 
Grise pr. fravænnet årsso 27 
Pct. omløbere 3,8 
Faringer, pct. 90 
Levendefødte 11 
Diegivningstid 17 
Pct. døde efter i farestald 3,0 
Fravænnede grise 10,1 
Kuld pr. årsso 2,57 
Daglig tilvækst, g  800 + 
Kg foder/kg tilvækst 1,7 
Pct. kød ved 115 kg 52 
Pct. døde i slagtesvinestald 2 
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En slagtesvineproducent i kooperativet tjener cirka 80 kr. pr. slagtesvin i øjeblikket (efter arbejds-
løn, som er under 3 kr./svin. og husleje). Hver mand passer 60-70 søer og arbejdstiden er 44 ti-
mer/uge. For denne indsats får en manager 3.200 kr., mens en fodermester får det halve. Arbejds-
giveren betaler herudover for sygeforsikring mv. Der udbetales 13 månedslønne om året.  
 
Foderstoffabrikken 
Der var tale om en forholdsvis lille fabrik, som producerer 3.500 tons foder pr. måned uden lager-
faciliteter. Der arbejdes i døgndrift for at nå dette. Produktionsandelene af foder til de forskellige 
dyregrupper er 80 pct. svinefoder, 15 pct. fjerkræsfoder og 5 pct. kvægfoder. Produktionen var, set 
med danske øjne, en anelse lemfældig og direktøren mente da også, at der var plads til forbedrin-
ger med hensyn til blandesikkerheden. 
 

 
Foderfabrik 

 
Adspurgt om direktøren var bange for konkurrencen fra de store amerikanske firmaer sva rede han, 
at det var han ikke. Indtil nu har Carrolls, som følge af den regeringens lempelige støtteordning, 
endnu ikke betalt af på lånene. Med en investering på 28.000 kr. pr. so kommer Carrolls ikke til at 
tjene penge, når afdragene kommer, mente han. 
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21. september 2001 - Dat-Schaub i Rio de Janeiro 
 
Møde med Holger Slotsager og Jack Skaaning fra Dat-Schaub i Rio de Janeiro. 
 
Dat-schaub har foruden cirka 1.100 medarbejdere i Danmark, afdelinger i Kina, Portugal og Brasi-
lien mfl. Selskabet dækker reelt globalt. 
 
Selskabet er ejet af de danske slagteriselskaber og omsætter for 5,5 mia. kr./år. Selskabet er opdelt  
i tre divisioner. Holger Slotsager og Jack Skaaning arbejder i køddivisionen. 
 
Holger Slotsager gav os sit syn på Brasilien som kødproducent på verdensmarkedet. Brasilien er 
førende på verdensmarkedet med hensyn til fjerkrækød og det er de store vertikalt integrerede 
selskaber, der dominerer her. Samme selskaber, Sadia, Perdigão, (Siarra) er ved at etablere stor-
produktion af svin i Mato Grosso. Produktionsomkostningerne er lave med billig arbejdskraft, 
billigt foder, lave bygningsomkostninger, favorabelt klima og høj kvalitet. Der findes salgskonto-
rer vidt forgrenet i verden på grund af eksporten af fjerkræprodukter. Holger Slotsager mente, at 
det ville være let at koble svinekødet på samme salgskontorer. 
 
Fjerkræproduktionen i Brasilien udviklede sig for 15-20 år siden. Brasilianerne sætter selv meget 
pris på fjerkrækød, hvorimod svinekød ikke har et godt rygte. Holger Slotsager forventede ikke 
nogen markant stigning i forbruget på hjemmemarkedet.  
 
Holger Slotsagers kollega Jack Skaaning vurderede, at det ikke kunne forventes, at der ville blive 
en så kraftig ekspansion med svinekød på verdensmarkedet fra Brasilien som tilfældet havde væ-
ret for fjerkr ækød.  
 
Begge mente, at forhindringer, der skulle overvindes især drejer sig om det politiske system, hvor 
korruption stadig spiller en rolle om end den nok er mindre end tidligere. Der vælges præsident 
hvert 4. år og samtidigt udskiftes embedsstanden. Til billedet hører, at delstatsregeringerne har ret 
udstrakte beføjelser og at de kan finde på at gå på tværs af beslutninger taget i regeringen. Også 
delstaterne har valg hvert 4. år forskudt for parlamentsvalget og også her udskiftes embedsstan-
den.  
 
Begge gav udtryk for, at den væsentligste mangel i forbindelse med etablering af svineproduktion 
i Mato Grosso var finansiering. Den brasilianske økonomi er meget følsom for ustabile forhold i 
resten af verden. Der er stadig høj inflation i landet, så de fle ste investeringer er i US dollars.  
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