
Leverandør af avlsdyr 
i verdensklasse

Avlsprogram
Vi kombinerer 30 års erfaring 
med big-data og opnår en  
fleksible tilgang til avlsarbejdet.

Sundhed
Hos ACT går vi ikke på  
kompromis for at opretholde  
den højeste sundhedsstatus.

Samarbejde
Investering i avlsdyr gennem  
ACT giver højt afkast gennem 
nære relationer og langvarige 
samarbejder.
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Avlcenter Trekanten driver avl -og omformering med Dansk Yorkshire og Dansk 
Duroc i samarbejde med Danish Pig Genetics.

I kombination med anvendelse af den mest moderne teknologi til opsamling af data 
for fx daglig tilvækst og foder-udnyttelse danner det et meget stærkt ...

Her kan du se en kort beskrivelse af hver race, som indgår i avlsprogrammet. Ved at 
krydse forskellige racer opnås der krydsningsfrodighed. Det vil sige, at ...

Hos ACT går vi ikke på kompromis for at opretholde den højeste sundhedsstatus. 
At opretholde en høj sundhedssta-tus begynder med vores medarbejdere ...

Hver gang vi sælger avlsdyr til en kunde, ser vi det altid som en mulighed for at 
opbygge nye relationer eller forstærke allerede eksisterende ...

Avlscenter Trekanten driver et jordbrug på 1200 hektar jord af god bonitet 
i lokalområdet nær sine besætninger. Fra marken hentes gode ...

Siden den første gård blev købt i 1985 af familien Skou Hansen, er produktions- 
faciliteterne løbende blevet tilpasset, så de fremstår moderne ...

Side 4

Side 5

Side 6 & 7

Side 8 & 9

Side 10

Side 11

Side 12

Vi er en del af Danish Genetics

Visionær avl sætter nye standarder

Avlsracer hos Avlscenter Trekanten

Kompromisløs forebyggelse

Samarbejde

Egen planteavl giver stabilitet

Avlsgrise med lang historik
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Leverandør af avlsdyr 
i verdensklasse

Avlscenter Trekanten er leverandør af 
avlsgrise, som er kendetegnet ved deres 
enestående genetiske niveau. Sammen med 
kunder og den genetiske samarbejdspartner 
Danish Genetics arbejder ACT hårdt på at 
forbedre økonomien og bæredygtigheden 
ved svineproduktion. Vores fleksible og 
forandringsparate tilgang til avlsarbejdet og 
tætte kundekontakt medvirker til at forberede 
vores kunder på fremtidige udfordringer.

Sundhed spiller en  
afgørende rolle
Avlscenter Trekanten har altid produceret 
avlsdyr med højeste SPF sundhedsstatus.  
Vi ved hvor stor en betydning dyrenes sund-
hedsstatus spiller for den enkelte svinepro-
ducents økonomiske resultater.
I den daglige drift gør vi os store anstrengel-
ser for at opretholde vores sundhedsstatus. 
Det betyder, at intet er overladt til tilfældighe-
derne i hele produktionskæden fra modta-
gelse af råvarer til den endelige transport af 
avlsdyret ud til kunden.

 ”Vores virksomhed er 
bygget på langvarige 
kunderelationer “
Jørgen Skou Hansen
2. genrations ejer af Avlscenter Trekanten

+30 års erfaring
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Avlcenter Trekanten driver avl -og omformering med 
Dansk Yorkshire og Dansk Duroc i samarbejde med 
Danish Pig Genetics. Avlsprogrammet hos Danish 
Pig Genetics er udviklet sammen med skotske Roslin 
Technologies, som er verdensledende indenfor 
husdyravl og genetik. Samarbejdet mellem Danish 
Pig Genetics og Roslin Technologies har resulteret i 
et avlsprogram, som giver stor fremgang i reprodukti-
onsevnen hos søerne og hos slagtesvinene forbedret 
produktivitet og kødkvalitet. Med andre ord er både 
soholdere og slagtesvineproducenter sikret et højt ge-
netisk niveau, hvis de anvender dyr fra ACT. Senest er 
nye avlsmål for moderegenskaber inkluderet i avlspro-
grammet, som resulterer i lavere dødelighed i farestal-
den og større og stærkere grise ved fravænning.

Stærk avl giver fremgang i  
produktiviteten
En af de grundlæggende forudsætninger for at drive en 
succesfuld avlsbesætning er en stor viden om genetik. 
Avlen med grise er tidskrævende, da den kræver mange 

Vi er en del af  
Danish Genetics

Samarbejdet mellem Danish Pig 
Genetics og Roslin Technologies 
har resulteret i et avlsprogram, 
som giver stor fremgang i re-
produktionsevnen hos søerne 
og hos slagtesvinene forbedret 
produktivitet og kødkvalitet.

og omhyggelige registreringer. Det giver stor tilfreds-
stillelse for os i vores daglige arbejde, når vi kan se, 
at vores kompetencer indenfor svineavl og det store 
arbejde med registreringer til stadighed giver sig 
udslag i produktivitetsfremgang hos vores dyr.

Nem pasning i det daglige
Vores daglige pasning i kombination med Yorkshi-
re-søernes gemyt har den positive effekt at grise fra 
vores besætninger er rolige og nemme at passe. Vi 
ser på den avlsmæssige helhed og fokuserer ikke 
kun på det enkelte dyrs indeks. Vi sørger eksem-
pelvis for, at der er så stor genetisk spredning på 
dyrene som muligt, så de udvalgte dyr er baseret på 
så mange forskellige familier som muligt.

Har en kunde behov for Landrace-grise, har vi et 
godt samarbejde med andre avlscentre, der har 
Landrace-grise af høj kvalitet.
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Visionær avl 
sætter nye 
standarder
OM VORES AVLSPROGRAM

Avlscenter Trekanten indgår i et samarbejde med Danish Ge-
netics. Danish Genetics´ avlsprogram er udviklet i samarbejde 
med verdensledende genetikere fra skotske Roslin Technologi-
es. Selve avlsprogrammet er kendetegnet ved, at der anvendes 
anerkendte klassiske avlsteorier kombineret med de nyeste 
teknikker indenfor genomisk selektion og scanning af slagte-
kroppen. I kombination med anvendelse af den mest moderne 
teknologi til opsamling af data for fx daglig tilvækst og foder-
udnyttelse danner det et meget stærkt udgangspunkt for store 
avlsmæssige fremgange til gavn for svineproducenterne.

Omstillingsparat og fleksibel avl
Svineproducenternes krav til avlsdyrene ændrer sig til stadig-
hed og påvirkes ofte af udefra kommende faktorer så som 
ændringer i foderpriser og krav til mindre udledning af klimaga-
sser. Derfor er det påkrævet, at selve avlssystemet har mulig-
hed for at blive justeret med jævne mellemrum. Med de store 
mængder data Danish Genetics har rådighed over er det muligt 
hurtigt at justere avlsmålene. Avlscenter Trekantet har meget 
erfaring og kompetencer til at opsamle avlsrelaterede data, så 
det rent praktisk kan lade sig gøre at ændre i avlen.
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Avlsdyr i  
verdensklasse

Landrace (Moderdyr)

ACT’s landrace er i sig selv en kvali-
tetsgris med robust struktur og en høj 
kødprocent.

Men ACT’s landrace er særlig kendt 
for sin høje fertilitet og for sublime 
moderegenskaber, som gør den idel i 
produktionen af krydsningsdyret Hybrid 
(LY/YL), hvis afkom er blandt de bedste 
slagtesvin i branchen.

Yorkshire (Moderdyr)

Ligesom ACT’s landrace, bliver ACT’s 
Yorkshire-race i vid udstrækning brugt 
som moderdyr i produktionen af kryds-
ningen Hybrid (LY/YL). 

Yorkshire moderdyr er bredt anerkendt 
for de store, sunde og stærke kuld de 
producerer. Racen er økonomisk ren-
tabel, idet foderforbruget er lavt men 
kødkvaliteten høj. Yorkshire er derfor et 
yndet valg til produktion af svinekød.

Duroc (Faderdyr)

ATC’s duroc-race leverer fader-generne 
til de LY/YL krydsningdyr, som produ-
cerer nogle af branchens bedste slag-
tesvin. 

Svinekød som er baseret på Duroc-ra-
cen, giver sublim kvalitet og er af den 
grund efterspurgt i store dele af verden. 
Duroc-racens genetik er blevet forfinet 
og forædlet gennem årtier og deres af-
kom har en enormt høj vækstrate, som 
er ensartet fra fødsel til slagtning.

LY/YL (Moderdyr)

ATCs hybridrace, LY/YL, er den optimale 
krydsning af mor-racerne Landrace og 
Yorkshire. Dette krydsningsdyr er avlet 
på de bedste gener i ATC’s avlsprogram, 
så dyret fremstår som det mest effekti-
ve avlsgris muligt.

Resultatet er en frugtbar produktions-so 
med gode moderegenskaber og roligt 
temperament. LY/YLs afkom er både 
store, modstandsdygtige og hurtigt 
voksende, og deres lave foderindtag 
gør dem til en økonomisk rentabel og 
langtidsholdbarhed investering.



1.170
HA jord

+100.000
solgte dyr

+40
lande vi leverer til
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Hos ACT får du de bedste 
gener og et solidt samarbejde 
som sikrer dig:

 9Store kuld med sunde grise

 9En daglig tilvækst i  
særklasse

 9Optimal udnyttelse af foder

 9Minimal brug af antibiotika

Hos ACT drives der avl med dansk Yorkshire og 
dansk Duroc. Vores Yorkshire-søer krydses med 
dansk Landrace og der produceres LY-krydsnings-
polte. Ved at krydse Y og L opnår man kryds-
ningsfrodighed, hvorved de positive egenskaber 
ved begge racer træder endnu tydeligere frem. 
Krydsningspolten bliver desuden en væsentlig 
mere holdbar so. Ved produktion af slagtesvin 
krydses LY-soen med dansk Duroc, så afkommet 
får tilført de gode egenskaber Duroc er kendt for.

Vores Duroc bliver primært anvendt på KS-sta-
tioner, hvor de producerer sæd til produktion af 
slagtesvin.

Scan og se  
vores video  
på Youtube
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En høj sundhedsstatus er sammen med et højt genetisk niveau en 
af de grundlæggende forudsætninger for at opnå en fornuftig øko-
nomi ved svineproduktion. Avlscenter Trekanten deltager i SPF´s 
sundhedsstyring, og det indebær, at der bliver taget blodprøver 
af tilfældig udvalgte dyr hver måned. En af sundhedsstyringens 
store styrker er åbenhed. Vi er stolte over, at vores avlsbesætning 
altid har haft den højeste SPF sundhedsstatus.

SUNDHED
Kompromisløs forebyggelse
Hos ACT går vi ikke på kompromis for at opretholde den 
højeste sundhedsstatus. At opretholde en høj sundhedssta-
tus begynder med vores medarbejdere. Alle vores ansatte er 
i dagligdagen bevidste om, hvor vigtigt det er at forebygge 
potentielle smitterisici. Inden staldpersonalet går i stalden 
om morgenen, tager de bad, og det samme gør sig gælden-
de, når de forlader stalden. Vi har også strenge besøgsregler, 
så eksterne folk, der besøger stalden skal have mindst 48 
timers forudgående karantæne.

UV-belysning af indsugningsluft
Hos ACT går vi ikke på kompromis for at opretholde den 
højeste sundhedsstatus. At opretholde en høj sundhedssta-
tus begynder med vores medarbejdere. Alle vores ansatte er 
i dagligdagen bevidste om, hvor vigtigt det er at forebygge 
potentielle smitterisici. Inden staldpersonalet går i stalden 
om morgenen, tager de bad, og det samme gør sig gælden-
de, når de forlader stalden. Vi har også strenge besøgsregler, 
så eksterne folk, der besøger stalden skal have mindst 48 
timers forudgående karantæne.

Modtagelse af foder og andre produkter
Når vi modtager foderråvarer, er det et krav, at det altid er 
lastbilens første tur den dag. Pallevarer bliver sat i karantæ-
ne uden for staldområdet, og bliver sækket over på andre 
paller ved stalddøren. Så vidt muligt bliver alt desinficeret, 
inden det tages ind i stalden.

Skrappe krav til transport
Ved afsendelse af dyr har vi nogle enkle og 
ufravigelige krav til de biler, der afhenter vo-
res dyr. Alle bilerne skal være rengjorte efter 
gældende standarder og desuden altid have 
haft 48 timers karantæne før de ankommer 
til vores besætninger. Ved eksport til udlan-
det anvender vi vores egen omlæssestation, 
så vi ikke risikerer smitte fra andre grise. 
Udover at vores kunder har sikkerhed for at 
modtage avlsdyr med højeste sundhedssta-
tus følger der også et vaccinationspas med, 
så modtagerne kan se, hvilke vaccinationer 
grisene har fået før afsendelse.
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Opsummering af intern 
smittebeskyttelse

SUNDHED
 9Alle medarbejdere oplæres i smittebeskyttelse og tilhørende procedurer

 9Alle medarbejdere holdes løbende opdateret og gennemgår test

 9Samarbejdspartnere har omfattende karantæne før besøg

 9Medbragt udstyr skal have været i restriktiv karantæne

 9Materialer og hjælpestoffer sættes i karantæne, før de kommer i stalden

 9Eksterne håndværkere og evt. materialer overholder restriktive forholdsregler

 9 Interne lastbiler vaskes og desinficeres omhyggeligt

 9Ramper vaskes og desinficeres grundigt

 9Udlevering af avlsdyr efter særlige procedurer

 9Egen gylletransport og udlægning for minimering af smitterisiko

 9Afhentning af døde dyr sker under indskærpet hensyn

 9Gnavere bekæmpes i henhold til udvidet plan
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Samarbejde

Kundens første leverance af avlsdyr
Når vi fra begyndelsen gennemfører leverancer af 
dyr, som lever op til kundens forventninger, er kimen 
til det gode kundeforhold grundlagt. Vores kunders 
forventninger kan være mange, men som regel er det 
et gennemgående træk, at de grundlæggende prakti-
ske ting skal være i orden. Det vil sige, at kunden får 
det antal dyr de har bestilt. Alderen på de bestilte dyr 
skal stemme, og det aftalte tidspunkt for levering skal 
overholdes.

Avlsdyr fra ACT er en god investering
Den næste store tillidsprøve til vores avlsarbejde sker, 
når vores sopolte begynder at producere grise hos vo-
res kunder. Igennem avlsarbejdet arbejder vi hver dag 
for, at kunderne modtager dyr, der har en høj produkti-
vitet og er holdbare over mange læg. I sidste ende er 
det vores forventning og målsætning, at de penge der 
er investeret i avlsdyr fra ACT skal give et højt afkast.

Nye kunder hjælpes i gang
Nye kunder, der ikke tidligere har haft genetik fra ACT i 
deres stalde, tilbyder vi, afhængig af behov, en eller to 
ugers praktisk ophold i vores stalde. På den måde kan 
kundens staldpersonale lære, hvilket management der 

Hver gang vi sælger avlsdyr til 
en kunde, ser vi det altid som 
en mulighed for at opbygge nye 
relationer eller forstærke allerede 
eksisterende. Den direkte kunde-
kontakt fylder derfor meget i den 
måde, vi driver vores virksomhed. 
I en tæt dialog med kunden får vi 
afklaret, hvilke behov det er, som 
skal afdækkes.

passer bedst i forhold til grise fra ACT. Oplæring af 
kundens medarbejdere er til gensidig tilfredshed for 
kunden og for os. Kunden sikrer sig, at det geneti-
ske potentiale i grisene fra ACT udnyttes optimalt, 
og vi får en sikkerhed for, at kunden bliver tilfreds. 
Hen over årene er vi mange gange blevet bekræf-
tet i, at vores indgangsvinkel til samarbejde med 
kunderne er den rigtige, for vi oplever tit, at dem der 
køber vores sopolte, også optræder som ambassa-
dører for vores avlsdyr.

Har du behov for at sanere din besætning?
For produktionsbesætninger der er så uheldige at 
blive smittet med en SPF-sygdom, er det ofte øko-
nomisk attraktivt at sanere besætningen. Vi hjælper 
meget gerne med leverancer af polte til besætnin-
ger, der har behov for at sanere. Vi har stor erfaring 
med at planlægge polteleverancer i forbindelse med 
saneringer, hvilket kan være en ekstra tryghed i en 
periode, som kan være præget af noget usikkerhed 
for den besætning, der sanerer. Vi kan hjælpe til 
med at minimere perioden uden produktion i den 
sanerende besætning ved at levere polte, der er 
løbede.
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Avlscenter Trekanten driver et jordbrug på 1200 hektar jord af god bonitet 
i lokalområdet nær sine besætninger. Fra marken hentes gode høstudbyt-
ter i hvede, byg, raps og frøgræs. Hele høsten af hvede og byg indgår i det 
hjemmeblandede foder, som anvendes til ACT´s avlsgrise. Der er store krav 
til kvaliteten af kornet, idet godt foderkorn påvirker grisenes produktivitet i 
positiv retning.

Ny teknologi mindsker forbrug af ressourcer
Moderne dyrkningsteknologi finder hurtigt plads i markdriften. Indførsel af 
GPS-styrede redskaber har åbnet helt nye muligheder for præcision i plan-
teavlen. Ved hjælp af netop GPS-styring og præcisionsredskaber graduerer 
vi tildelingen af næringsstoffer og plantebeskyttelse. Det betyder, at hjælpe-
stofferne udnyttes maksimalt samtidig med at høstudbyttet optimeres. Jord-
prøver udtages hvert år, og analyseresultaterne anvendes til for eksempel at 
vise om jorden mangler kalk.

Markdrift hos Avlscenter Trekanten
Hos ACT har vi opbevaringskapacitet til alt det korn, vi høster. Vi sikrer kor-
nets kvalitet ved at have tilstrækkelig tørringskapacitet, så vi i våde høstsæ-
soner ikke risikerer problemer med opbevaringen. Vi har forskellig opbeva-
ringskapacitet til korn på vores gårde, så det er også markfolkenes ansvar at 
flytte korn mellem de enkelte besætninger.

Egen planteavl giver stabilitet
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Avlsgrise med  
lang historik

Avlscenter Trekanten er en familieejet virksomhed med produktion af avlsgri-
se som speciale. Der er over en årrække tilkøbt yderligere ejendomme for at 
optimere driften af virksomheden. Siden den første gård blev købt i 1985 af 
familien Skou Hansen, er produktionsfaciliteterne løbende blevet tilpasset, 
så de fremstår moderne og tidssvarende. Senest er der blandt andet instal-
leret UV-belysning af indsugningsluft, så risikoen for luftbårne sygdomme 
forebygges.

Avl med to racer
Den første opformeringsbesætning var baseret på Yorkshire, men der er si-
den tilkøbt Duroc, så der i dag drives avl med to racer. De mange års arbejde 
med avl og opformering har givet ACT en stor erfaring og viden om at pro-
ducere avlsgrise, som giver allermest værdi for pengene hos kunderne. I dag 
indgår ACT i Danish Pig Genetics, der af mange anses for at have verdens vel 
nok mest innovative avlsprogram.

Hjemmedyrket foderkorn
Efter købet af Nedergård med 20 ha jord har de efterfølgende tilkøb af ejen-
domme resulteret i, at ACT nu dyrker 1.100 ha effektiv planteavl. Markbruget 
giver hvert år en stabil forsyning af kvalitetskorn til det hjemmeblandede 
foder, som anvendes til grisene.

Danske og udenlandske kunder
Salget af avlsdyr fra Avlscenter Trekanten fordeler sig i dag både på danske 
og på udenlandske kunder i en lang række lande. Avlsgrisenes overlegne pro-
duktivitet i kombination med solide kunderelationer forventes i de kommen-
de år at give yderligere vækst i salget.
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