
  
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Det er tid til at tune jeres racerbiler! Nogle af jer har 
allerede opnået store forbedringer i foderforbruget, 
men vi har stadig et stykke vej endnu, hvis vi samlet 
set skal nå målet om de 30 FE pr. produceret gris. Vi 
venter spændt på, at udarbejdelserne af DB Tjek 1. 
halvår bliver færdige, så vi kan gøre status ved næste 
hitliste. MEN der er nu kun 1 år tilbage af Minus 30 FE 
projektet… 

Spænd jeres konstruktører hårdt for, og brug jeres 
handlingsplaner aktivt. Det er et redskab til at skabe 
fokus. Banker og finansieringsselskaber ser positivt 
på, at der foreligger en handlingsplan for en besæt-
ning. Handlingsplanerne må ikke bare være et hen-
gemt stykke papir. 

I projektet vil vi løbende følge op på, om der er sam-
menhæng mellem handlingsplaner og besøgsrappor-
ter. Det er det forløb, hele projektet handler om, og 
det, som i sidste ende skal skabe resultaterne for jer.  

Der er desværre to teams, som af forskellige årsager 
er udgået af vores ”racerløb”. Vi er nu 34 teams i pro-
jektet. 

 

 

 

 

 

                   

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

Video: Team Langemyregård 

Team Langemyregård har indsendt en super flot Minus30 video, som 
fortæller lidt om, hvad de har haft fokus på igennem projektet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Kontaktoplysninger 

 

Projektleder/Marshal Syd og Fyn  

 Lisbeth Shooter  

(2811 6199 - lsh@patriotisk.dk) 

Marshal Midt og Øst 

 Joachim G. Andersen  

(8728 2504 - jga@lmo.dk) 

Marshal Nord og Vest 

 Niels Ove Nielsen  

(4020 7296 – non@sraad.dk) 

Marshal Øst 

 Gitte Hansen  

(5786 5382 - gh@gefion.dk) 

Data Controller 

 Ole Jessen  

(2449 2198 - oje@seges.dk) 

Minus30 PitStop Videns Dag 

SLAGTESVIN 

Som følge Survey Xact resultaterne, udsendt 
tidligere på året, samt jeres feedback fra delta-
germødet i april og feedback direkte til projekt-
gruppen har vi fuldstændig nytænkt PitStop mø-
derne.  

De kommer i nye og spændende udgaver til no-
vember!! 

Temaet er SLAGTESVIN, og der er noget for 
både ejere, driftsledere og medarbejdere – også 
de engelsk talende. 

 

Det sker: 

Tirsdag den 17. november 2015 i Vissenbjerg 

Onsdag den 18. november 2015 i Viborg 

Begge dage er eftermiddagsmøder. Program 
følger… 

 

                   

 

 

 

De vil gerne dele erfaringer med andre 
besætninger, som fodrer med spotmix 
hos grise i vækst og/eller kører med 7 
udfodringer om dagen. 

Skriv til Mai Post på: 
stald@langemyregaard.dk 

Vi vil MEGET gerne modtage små vi-
deoklip og/eller billeder fra andre be-
sætninger. 

Send dem til din Minus30 marshal eller 
projektlederen. 

 

http://www.minus30fe.dk/
mailto:lsh@patriotisk.dk
mailto:jga@lmo.dk
mailto:%20-%20gh@gefion.dk
mailto:stald@langemyregaard.dk


  
 

 

 

 

 

 

 

Spar på foderet og tjen tusindvis af kroner 

Af Stig Andersen, Minus30 Marshal Bornholm 

 

Det er egentlig overskriften på minus 30 FE projektet. Variationen blandt besætningerne er meget stor, hvad 
angår foderforbruget, så vi ved, at der er et endog stort potentiale for forbedringer i mange besætninger. Jeg 
sidder med i projektgruppen og har således været med fra starten. Med det som udgangspunkt, og nu hvor vi 
har bevæget os ind i projektets fase 2, vil jeg hermed komme med min personlige status vedrørende projektet. 

Fra starten ville vi gøre projektet til en slags konkurrence, hvor vi med jævne mellemrum ville gøre stillingen op, 
altså se hvordan besætningerne bevægede sig i forhold til hinanden og derefter præmiere de besætninger, der 
bevægede sig mest og på det højeste niveau. Hensigten hermed er at skabe en samhørighed i projektet; at 
hver deltager kan se sin placering og dermed også sit potentiale. Vi kan diskutere, om det er lykkedes at skabe 
samhørighed mellem besætningerne, men idéen med de mange hitlister virker. Ikke alle synes lige godt om 
idéen med at bruge Formel 1 temaet som symbol for projektet og synes, det er lige lovelig poppet med denne 
parallelisering, men alt i alt mener jeg, at det har kastet en positiv farve over projektet. 

… 

Det har længe været en kendt sag, at motivationen hos medarbejderne spiller den altafgørende rolle for succe-
sen. Projekter, hvor man mest af alt har interesseret sig for personalets trivsel og indstilling, har affødt langt 
større forbedringer end rådgivning om, at man skal gøre dit og dat. Det handler således om at få holdet til at 
fungere, at tale sammen og få den interne kommunikation om arbejdsopgaver, problemstillinger osv. til at fun-
gere. Det er i høj grad dagsordenen, hvis vi skal lykkes med at nå vores målsætning om minus 30 FE. Her er vi 
virkelig blevet udfordret i vores projekt. Alle led i produktionen er med, fra polte til søer over til pattegrise og 
slagtesvin. Kunsten er at binde det hele sammen i en fælles målsætning og få hver enkelt til at forstå sin rolle i 
helheden. Det er ikke nemt. Vi fortsætter dog ufortrødent med et højt ambitionsniveau i projektgruppen, hos 
rådgiverne og forhåbentlig også ude i bedrifterne. Mange besætninger er kommet langt og har allerede sparet 
på foderomkostningerne, men der er meget mere at hente.   

Minus30 in English 

Do you work with growing pigs? Want to gain new knowledge and improve the already good job, you are doing? 

Minus30 will be hosting seminars in English in November about management of growing pigs: 

 

Tuesday 17th november 2015 in Vissenbjerg 

Wednesday 18th november 2015 in Viborg 

Save the date already now! More info to follow! 

 

 

 

 

 

 

                   

 


