
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kære Minus 30 deltagere 

Tusind tak for sidst! 

På vegne af projektgruppen vil jeg gerne sige tak for 
det store fremmøde i Middelfart den 9. april 2015. Vi 
synes, at det var en god dag, og at vi fik skudt Fase 
2 godt i gang. Se billeder fra dagen i nyhedsbrevet 
og på www.minus30FE.dk 

Ellers er vi klar med den næste hitliste med mellem-
tider for perioden 4. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015. 
Denne rundes hitliste vinder er Team Asbjerggaard 
ved Mikael Andersen. Stort tillykke til Team Asbjerg-
gard, som har Kim Kofoed fra Gefion som konstruk-
tør.  

Ellers kan vi se, at det gennemsnitlige foderforbrug 
nu ligger på 302 FE pr. produceret gris. For de reste-
rende besætninger er det en reducering på 10 FE i 
forhold til deres gennemsnitlige referencefoderfor-
brug. Udviklingen i foderforbruget kan ses i neden-
stående tabel:        

Periode FE pr. produceret gris 

2. halvår 2013 312 

1. halvår 2014 303 

2. halvår 2014 301 

4.kv. 2014 + 1kv. 2015 302 

Udviklingen i foderforbruget for de 36 besætninger i fase 2 

Vi er bestemt på rette vej, men der er stadig 20 FE 
pr. produceret gris at hente. Nogle af jer har allerede 
gjort det, så kunsten for de teams er at opretholde 
det gode arbejde. 

Til orientering er der nu 36 teams med i Minu30 FE 
racet. Der var desværre endnu en besætning, som af 
uforudsete grunde måtte trække sig lige efter mødet 
d. 9. april. 

Vi ved, at de resterende besætningsejere, driftslede-
re, medarbejdere, dyrlæger og konstruktører er ved 
at udarbejde nye handlingsplaner. Husk indsendelse 
til 30FE@seges.dk senest medio maj 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Shooter, projektleder 
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Årets Grand Prix vinder 2015 

Team Pilegaard 

Stort tillykke til Team Pilegaard, som løb med sejren 
som Grand Prix vinder 2015.  

Team Pilegaard reducerede fra projektets start de-
res samlede foderforbrug med 24 FE pr. produceret 
gris fra 313 FE til 289 FE pr. produceret gris.  
 
Den flotte fremgang tilskriver besætningsejer Kristen 
Pilegaard primært en tiltrængt renovering af to møl-
lerier. Sigteprøver ved projektet start viste, at ande-
len af foderpartikler under 1 mm lå på omkring 60 
procent, men målet var omkring 80 procent af de 
malede korn på under 1 mm. 
  
En USK viste fine maver, hvormed der på dét grund-
lag ikke var de mindste betænkeligheder ved at give 
grisene noget finere formalet korn, og renoverings-
projektet blev sat i gang. 
 
Af andre tiltag kan nævnes justering af fodercompu-
ter og foderkurver.  

Der er ingen tvivl om, at Kristen har et godt team 
bag sig med i alt 7 medarbejdere. I løbet af de næ-
ste dage lægges en serie af mini-videoklip på 
www.minus30FE.dk med både interviews med Kri-
sten, men også med kommentarer fra medarbejder-
ne. Et af klippene er endda optaget på russisk.  
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Deltagermøde den 9. april 2015 

Det sagde de! 

 

 

 

 

 

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) 

 

I Fase 2 vil Minus30 deltagerne gerne 
have: 

- Mere fokus på involvering af med-
arbejderne 

- Viden ud om, hvad de bedste gør 
for at opnå de gode resultater 

- Konsulentbytte – eller ”nye øjne på 
bedriften” 

- Hjælp til at holde motivationen 

Der var enighed om, at det seje træk 
skal tages nu, og at mange af de 
lavthængende frugter er taget. 

 

 

  

 

Henrik Nielsen fra Danish Farm Design 
fortalte om vigtigheden af at være en 
god leder. ”Landmænd er fra naturens 
side ikke gode kommunikatorer, og 
kombineret med stald-engelsk bliver det 
nogen gange rigtig svært at få budska-
berne ud”, sagde han. Henrik opfordre-
de også bedriftsejere til at komme ud i 
stalden for at se, hvad der sker for at få 
føling med medarbejderne og grisen. 

Projektleder Lisbeth Shooter satte Fase 2 i 
gang. Det skal bl.a. ske med nye hand-
lingsplaner sammen med konstruktøren og 
gerne dyrlægen. På nye handlingsplaner 
lød der også en opfordring til deltagerne 
om at få et punkt på, som vedrører ledelse. 

Datacontroller Ole Jessen fortalte, at 
Minue30 deltagerne i Fase 1 har sparet 
5.200.000 FE svarende til 180 lastbiltræk 
foder, som samlet har en værdi på ca. 
9.000.000 kr.  

 

 

Coach Jacob Søndergaard fortalte, 
at for at opnå ændring af vaner, 
som forbliver ”nye vaner”, skal det 
implementeres som passende for-
styrrelser i de nuværende rutiner. 
Det skal være en minimal ændring, 
så hjernen ikke går i en beskyttel-
sesreaktion og modarbejder. Der-
udover er det også nemmere, hvis 
man er sammen om at ændre va-
ner. 

Jesper Hansen fra Team Stov-
gaard Agro gav sit bud på, 
hvordan han vinder Minus30 
racerløbet. Det er ved at bruge 
teknologien og dagligt måle 
foder, vand, temperatur og 
tilvækst. Derved kan manage-
mentstrategier hurtigt ændres 
for at forbedre produktiviteten, 
da data er for de grise, som er 
i stalden her og nu. 
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