
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kære Minus 30 deltagere 

Det er nu næsten et år siden, at vi kick-startede Danmarks 
største DEMO-projekt – Minus 30 FE pr. produceret gris. 
Det har været en proces, hvor vi har lært meget – både i 
projektgruppen, men også ude i besætningerne. Der har 
været en overvældende entusiasme blandt jer deltagere, 
hvilket jo også kan ses i resultaterne Vi hører stadig gerne 
fra jer. Det kan være input til projektet, nye ideer, ting som 
skal ændres m.v. I er altid velkomne til at tage fat i jeres 
Marshal eller undertegnede.  

Kendskabet til Minus30 er også blevet udbredt til mange 
besætninger, som ikke er deltagere i projektet. Indtil videre 
har jeg været på Kongressen, til Agrovis Svinemøde, til 
temadag hos Friland samt ude hos to ERFA-grupper for at 
fortælle om projektet. Der er allerede lagt møder ind i 2015, 
hvor flere gerne vil høre om, hvad vi laver. Jeg vil kontakte 
både nogle af jer, men også jeres kontruktører for at få de 
gode historier at tage med. 

Interessen for at optimere på produktionsomkostningerne 
er stor. Dette ikke mindst fordi, at det p.t. er mere vigtigt 
end det har været længe, at få den sidste krone ud af sin 
produktion. Det er åbenlyst, at der er et kæmpe finansielt 
incitament i at arbejde med foderforbruget.  

Vi skal snart til at lave DB Tjek opgørelser for 2. halvår 
2014, og på baggrund af den næste hitliste, skal det afgø-
res, hvilke besætninger, som viderekvalificere sig til Fase 
2. Nærmere information følger i det nye år, men hvis I har 
spørgsmål, bedes disse rettes til undertegnede. 

Ellers ønske I og jeres familier alle en god jul samt et 
lykkebringende 2015. 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

 

PitStop meeting Syd/ Fyn 

“We do really well, but I need to fine tune our far-
rowing house management”, said one of the man-
agers at a recent PitStop meeting, which was a 
“Staldskole”-set up. The group came up with fol-
lowing suggestions, which the manager took back 
to try in the farrowing house: 

1) Milk colostrum from sows and freeze 
down. Can be given to small and weak 
born piglets 

2) Use rubbermats in the older farrowing 
houses with no floor heating  

3) Use Agrosoft to pull out analysis to see, 
which sow lines are the high prolific ones 

4) Stop teeth grinding – will test it on all the 
batches in one week first, and then as-
sess. 

The group agreed to follow up with the manager in 
2015 to find out how it went. 
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