
  
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Så er vi klar med den nye Minus30 hitliste for 1. halv-
år 2015. Lapvindere er igen denne gang Team As-
bjerggaard v. Mette og Mikael Andersen, som har 
skrallet endnu en foderenhed af deres samlede foder-
forbrug pr. gris siden sidste hitliste. Total set har 
Team Asbjerggaard reduceret deres samlede foder-
forbrug med 25 FE pr. produceret gris fra 314 FE til 
289 FE pr. produceret gris.  

Stort TILLYKKE til Team Asbjerggaard, som vinder 
Brunch’n Bubbles. 

 

 

 

                   

 

Ellers kan vi konstatere, at vi totalt set i Minus30 pro-
jektet har en gennemsnitlig reducering på 10 FE pr. 
produceret gris. Nogle er jer er godt på vej imod de 30 
FE i total reducering, imens nogle af jer allerede ligger 
så godt foderforbrugsmæssigt, at yderligere reduce-
ringer i foderforbruget er svært. Vi håber, at I alle har 
mod på at give det en skalle i det sidste år af Minus30 
projektet, som vi netop har taget hul på. 

 Lisbeth Shooter, projektleder 

 

Doping control – why the results are so important to you (with Danish translation) 

We have already carried out doping control on all farms with a red flag on the chart (hitliste) for 1. half of 2015. 
The consultants have been involved, and the herds will receive feedback. There are important findings! This is 
what you need to check through in your data, to ensure it is correct in you E-rapports: 

- Feed is not registered with the correct feed units (fejl i energiangivelserne på fodermidlerne) 
- Minerals are registered but without the feed units (Mineraler er angivet uden FE) 
- Not carrying out a silo control. There is no correlation between feed usage and purchased feed 

(manglende sammenhæng mellem posteringsbalance og forbrug)  
- No analysis of own/ special feed components – we do not know the energy contents etc. (manglende 

analyser af egne/ special fodermidler) 
- Water percentage unknown (manglende analyser af vandindhold) 
- The status weights are slowly increasing/ changing (langsom stigning/ ændringer i statusvægt) 
- The pig herds are large and complex, and the pig flow is not transparent or fully understood (kom-

plekse bedrifter) 

Check your recording system today! 

 

 

 

 

 

VIGTIG BESKED! 

Ændring til kåring af Minus30  

World Champion vinderen 

Projektgruppen har netop haft møde, hvor vi drøf-
tede kåringen af projektets vinder – Minus30 
World Champion – ved afslutningen efter 1. halv-
år 2016. For at finde den mest fair model, er kon-
klusionen blevet, at vinderen af Minus30 kåres på 
baggrund af følgende forudsætninger: 

Hitlisterne, som ligger til grund for kåringen bliver  

1. halvår 2014 
2. halvår 2014 
1. halvår 2015 
2. halvår 2015 
1. halvår 2016 

Besætningerne får point alt efter deres rangering 
på hver hitliste. Dvs. man modtager fx 5 point (5. 
plads) fra hitlisten 1. halvår 2014, 10 point fra hit-
listen 2. halvår 2014 (10. plads) og så fremdeles. 
Pointene lægges sammen, og det er den besæt-
ning med den laveste samlede pointscore, som 
løber med Minus30 World Champion titlen, som 
kåres på kongres 2016. 

Det er kun de besætninger, som er med i den 
sidste fase af projektet, som er med i ”the final 
race”.  

  

 

 

 

                   

 

Team Asbjerggaard 
og deres konstruktør 
Kim Kofoed fra Gefion 



  
 

 

 

 

 

 

 

Følg foderet - fodrer du som planlagt? 

 

Af Gitte Hansen, Minus30 Marshal Øst 

Det spørgsmål kan du med rette stille dig selv. 

I enhver svineproduktion bør man følge foderet 1-2 gange årligt fra 
”papir til krybbe”. 

Selv om du deltager i Minus 30 FE og tror, at alle ved, hvordan fode-
ret skal bruges, så kan jeg sige – der findes næsten altid småfejl, og 
der er mulighed for forbedringer. 

Foderet sammensættes efter alle kunstens regler og udregnes med 
2 decimaler. Der er købt male-blandeanlæg og foderanlæg/trans-
pondere for massevis af kroner, der udarbejdes foderkurver med 
små justeringer – men bliver alt dette brugt som ønsket? Er alle i 
besætningen klar over vigtigheden af små ændringer?? Derfor er 
det en god ide at tjekke, hvad der reelt set havner i krybben ved gri-
sen. Hvis der ikke fodres som planlagt, tabes der penge på forringet 
produktivitet eller forringet foderforbrug. 

Lav en øvelse i jeres besætning, hvor foderet følges fra start til slut. 
Jeg har netop gjort det i et par besætninger. Ved gennemgangen 
fandt vi flere af ”de typiske” småfejl. 

Der var tastefejl i blandecomputer, så der blev tilsat for meget fedt 
(+3 FE/100 kg foder), der var tastet forkert energiindhold i transpon-
der, så der blev udfodret for meget foder pr. so pr. dag. Der var nog-
le stier med gulvfodring, som ikke blev justeret efter hvor mange dyr, 
der var i stierne, mens fodringen i farestald og løbeafdeling var helt i 
overensstemmelse med det aftalte. 

Desuden var der en aflæsningsfejl på en råvare, som også var 
medvirkende til det stigende foderforbrug på E-rapporten. 

Efter denne øvelse blev alle i besætningen opmærksom på vigtig-
heden af korrekte indtastninger i foderblander m.v. Samtidig fik man 
også vished for, i flere afsnit, at fodringen var helt efter bogen. Hvis 
denne øvelse ikke var lavet, vidste vi kun, at foderforbruget var sti-
gende uden at vide, hvor der skulle sættes ind. 

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 

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

 

Det sker: 

Tirsdag den 17. november 2015 i 
Vissenbjerg 

Onsdag den 18. november 2015 i 
Viborg 

Begge dage er eftermiddagsmøder. 
Program følger… 
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