
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Så har vi mellemtider klar for 2. kvartal + 3. kvartal 2014. Mellemtiderne er beregnet ud fra jeres indsendte E-
kontroltal og ligesom sidst, indeholder mellemtidshitlisten kun foderforbruget for de enkelte dyregrupper samt 
det samlede foderforbrug. 

Tillykke til Team Nordahl, som igen er lap vindere og modtagere af ”Brunch’n Bubbles”. Også et stort tillykke 
til deres konstruktører heriblandt Gitte Hansen og Jakob Nielsen fra Gefion. Team Nordahl bruger 274 FE pr. 
produceret gris og har forbedret foderforbruget med 7 FE pr. produceret gris siden hitlisten for 1. halvår 2014. 
Det er rigtig godt gået! 

Samlet set er det gennemsnitlige foderforbrug i Minus30 projektet igen forbedret, og denne gang ligger det på 
302 FE pr. produceret gris, hvilket er 3 FE bedre sammenlignet med sidste hitliste. 

Det er så nu, at slutspurten skal sættes ind, inden den første kvalificeringsrunde i marts 2014. Hitlisten, som 
ligger til grund for kvalificering til fase 2, er dannet på baggrund af DB Tjek 2. halvår 2014, så der er ikke ret 
lang tid tilbage, hvis man vil nå at sætte de sidste tiltag i gang. 

              

    

 

       

                   

Jakob Nielsen og Team Nordahl 

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

 

Minus30 in English – the constructors 

Through some of the recently held PitStop meetings, we have received feedback from some herds, that they 
do not feel that their constructor(s) has been sufficiently involved in the process. It is important that the collab-
oration between the staff and the constructor works well to be able to achieve the set goals in your strategy.  

It can be difficult to approach your constructor directly, if you feel that he/ she is not delivering what has been 
agreed – or if you have other concerns about how the project is going. 

We would therefore encourage those who may wish to contact project manager Lisbeth Shooter (details be-
low), so we can help improve the situation. 

If you are an owner/ manager, it may also be a good idea to generally have a chat about this with your team. 
If some team members feel more comfortable doing this in an anonymous way, feedback can be written on 
small cards and afterwards discussed in the group – or directly forwarded to Lisbeth Shooter. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontaktoplysninger 

Projektleder/Marshall Syd og Fyn  

 Lisbeth Shooter (2811 6199 - lsh@patriotisk.dk) 

Marshall Midt og Øst 

 Joachim G. Andersen (8728 2504 - jga@lmo.dk) 

Marshall Nord og Vest 

 Niels Ove Nielsen (4020 7296 – non@sraad.dk) 

Marshall Øst 

 Gitte Hansen (5786 5382 - gh@gefion.dk) 

Data Controller 

 Ole Jessen (2449 2198 - oje@lf.dk) 

’Like’ vores Facebook side Minus30FE, eller kom forbi  
minus30fe.dk for information og billeder. 

 

 

 

PitStopmøde i region Midt og Nord 

v. Marshal Niels Ove Nielsen 

Efter det første PitStopmøde stod vi i region Midt 
og Nord med 24 bedrifter, som havde dannet 4 
grupper af uens størrelse. Dette samt hensyn til 
kørselsafstande og ændrede samarbejdsmønstre 
nødvendiggjorde, at PitStopmøde nr. 2 blev samlet 
omkring 2 grupper. Gruppe 1 (10 bedrifter) dækker 
områdets nordlige del og ledes af marshal Joachim 
Glerup Andersen, mens undertegnede som nyud-
nævnt Marshal støtter op om de resterende 14 
sydlige besætninger i gruppe 2 fremover. 

Gruppe 2 holdt møde den 29. oktober i Herning 
med deltagelse af 17 ejere og driftsledere fra 12 
bedrifter. Temaet gik på at holde gejsten oppe fag-
ligt og ledelsesmæssigt, mens man tager det lange 
seje træk frem mod mål.  

Som arbejds- og mødeform var valgt en til lejlighe-
den tilpasset staldskolemodel: 

Holger Lundgaard Madsen fremlagde sine produk-
tionsresultater samt de udfordringer, han stod over-
for. Mål og handlingsplan blev gennemgået. Delta-
gerne udvekslede herefter erfaringer fra dagligda-
gen, hvilket resulterede i en række forslag til for-
bedringer. Holger Lundgaard kommenterede de 
konkrete forslag og udvalgte nogle af dem. Frem til 
næste møde vil de blive afprøvet i bedriften og re-
sultatet heraf meldes ud på mødet. Undertegnede 
understøttede mødets dagsorden med betragtnin-
ger omkring motivation som ledelsesværktøj. 

Der herskede en god og positiv stemning på mødet 
og alle syntes at have fået noget med hjem til inspi-
ration 

Minus30 On-Tour 

Jens Neerup fra Team Johannesbjerggård og 
projektleder Lisbeth Shooter gav indlæg på både 
Svinekongressen og til Agrovis Svinemøde om 
Minus30 projektet. I alt ca. 250 mennesker har i 
de sammenhænge hørt om, hvordan Minus30 kan 
bruges i andre besætninger samt udbyttet af at 
arbejde med foderforbrug i et fokuseret og struktu-
reret forløb. 

 

Jens Neerup på Svinekongressen 

Se – eller gense - plancherne på 
www.minus30FE.dk, hvor den nye Minus30/ 
Formel 1 video også ligger, som inkluderer et 
klip med Christen Hillersborg fra Team Støv-
ringgaard 
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