
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Så er det tid til, at vi igen skal have udarbejdet DB Tjek - denne gang for 2. halvår 2014. Det er også ud fra 
den næste hitliste, at vi desværre skal sige farvel til de første besætninger i Minus30 projektet. Det er kun 
de 80 % øverst placerede besætninger, som går videre til Fase 2. Vi kan dog se af besøgsrapporterne, at 
langt de fleste besætninger har fået rigtig meget ud af at være med i projektet. Det er dejligt at se, når 
samspillet mellem besætningsejeren, konstruktøren og dyrlægen fungerer godt.  

Den næste hitliste forventes klar ultimo marts. De besætninger, som ikke fortsætter i projektet, vil efterføl-
gende blive kontaktet af mig for at drøfte forløbet. Det er vigtigt, at vi forstår, hvad der har været medvir-
kende til, at fx målene ikke blev nået, tilbagegang m.v. 

Der vil i løbet af marts blive udsendt et elektronisk spørgeskema til alle deltagerne for at evaluere på Fase 
1. Vi vil opfordre jer alle til at svare på skemaet. 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

 

Minus30 Årsmøde  - Reserver datoen! 
 

For de besætninger, som fortsætter ind i Fase 2, afholdes der Årsmøde torsdag den 9. april 2015 fra kl. 
10.00 – 15.00 på Hotel Comwell i Middelfart. På årsmødet vil der bl.a. være: 
 

- Kåring af årets Grand Prix vinder 
- Hædring af alle lapvindere 
- Status på projektet – hvad har vi lært? 
- Introduktion til Fase 2 
- Motivationsindlæg 
- og meget mere…  

 
Reserver allerede nu datoen. De besætninger, som viderekvalificerer sig til Fase 2, vil få tilsendt en 
invitation med program, og tilmelding vil være senest mandag den 30. marts 2015. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk venligst, at tilmelding til mødet vil 
have en meget kort frist, da vi skal have 
deltagerantallet på plads inden påske. Går 
du videre til Fase 2, er det derfor vigtigt, at 
du er opmærksom på at tjekke e-mails 
omkring disse dage. 
 
Minus30 besætningsejere, driftsledere og 
medarbejdere er alle meget velkomne. 
Derudover kan konstruktører og dyrlæger 
også deltage. 

  

Kick Off mødedeltagere i 2014 



  
 

 

 

 

 
 

PitStop meeting Syd/Fyn 

A group of English speaking farrowing house staff 
got together for some farrowing house training just 
before Christmas, as  part of the PitStop concept. 
The group met again in February, where following 
points had been implemented since the last time: 

- Avoid draft – remember to shut doors etc. 
- Weak piglets are put to sleep, if they cannot 

be saved. 
- Piglet creep environment has been opti-

mized. 

This time the group wanted to focus on producing 
a good weaner piglet. The challenges were: 

 

After presentations and group discussions, the 
take-home messages were: 

- Reduce moving piglets 
- Clean feed bins 
- Communication with colleagues need to be 

good and effective 
- Attention to piglet quality 
- Sow care and sow body temperature 
- Good general care 

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@seges.dk) 

 

Er du klar til Fase 2? 
 

Hvis der er besætninger, som af frivillige årsager 
ønsker at forlade Minus30 inden Fase 2, er det 
nu, vi skal høre fra jer. Dette kan gøres ved at 
tage kontakt til jeres regions Marshal eller til pro-
jektlederen. 
 
Hvis du ønsker at fortsætte, er det er en god idé at 
tage kontakt til din konstruktør for at få en status 
på antal indsendte besøgsrapporter m.v. Den før-
ste optælling har nemlig vist, at vi mangler be-
søgsrapporter fra mange konstruktører. Rappor-
terne er bl.a. et af de krav, som vi stiller for delta-
gelse jf. Minus30 kontrakten. Det er derudover en 
god idé at tjekke alle øvrige forhold, og om disse 
er mødt.  

 

 

’Like’ vores Facebook side Minus30FE, eller kom forbi mi-
nus30fe.dk for information og billeder. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Achieving a 
good weaning 
weight 

Diarrhea 

Environment 

Milk supply 

Getting the pig-
lets a good 
start 

Staff resources 

 

Minus30, Team Nordahl samt konstruktører Gitte 
Hansen og Jakob Nielsen  på Gefions Årsmøde 
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