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Marshal Nord og Vest 
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Marshal Øst 

 Gitte Hansen  

(5786 5382 - gh@gefion.dk) 

Data Controller 

 Ole Jessen  
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Statusvægte i E-kontrollen – er de korrekte? 

Hvordan fastsætter I statusvægtene hos vækstgrisene? 

Vi kan se, at der er stor datausikkerhed forbundet med dette, da mange be-
sætninger ikke gør det konsekvent.  

Fx i klimastalden: hvis grisene indsættes kontinuerligt ved ca. 7 kg og afgår 
når de vejer 35-38 kg, vil man typisk forvente en statusvægt på min. 20 kg. 

Hvis grisene så indgår i slagtesvinestalden ved gennemsnitligt 38 kg og afgår 
ved 115 kg, vil en beregnet statusvægt ende på godt 73 kg. 

Grisenes vægt bør dog vurderes så korrekt som muligt fra gang til gang, såle-
des at en eventuel statusforskydning beregnes ”rigtigt”. Dette kan enten gøres 
ved vurdering af grisene, vejning eller beregnede værdier. Dog skal metoden 
være konsekvent og den samme fra gang til gang.  

 

 
Lapvinder 2.+3. kvartal 2015 er Team Nordahl 
her med deres konstruktør Gitte Hansen fra 
Gefion (Foto; Landbrugsmedierne) 

Det blev tidligere lapvindere Team Nordahl, 
som atter engang løb med sejren som lap-
vinder af 2.+3. kvartal 2015.  

Stort tillykke til Team Nordahl v. Allan og 
Christian Nordahl og deres konstruktør Gitte 
Hansen fra Gefion. 

Med et samlet foderforbrug på 274 FE pr. 
produceret gris, og en reduktion på 

33 FE pr. produceret gris siden projektets start, har 
Team Nordahl opfyldt det succeskriterie, der lå til 
grund for hele projektet – nemlig ”Minus 30 FE pr. pro-
duceret gris”. Det er superflot! Glæd Jer til at høre me-
re om, hvad der er sket i besætningen i løbet af den 
kommende tid. 

Team Nordahl vil modtage præmien, som er Brunch ’n 
Bubbles til alle i teamet. 

Samlet set ligger alle Minus30-besætningerne på et 
gennemsnitligt foderforbrug på 300 FE pr. produceret 
gris. Vi har i gennemsnit reduceret foderforbruget med 
11 FE pr. produceret gris siden referenceperioden. 4 
besætninger har allerede nået en reduktion på de 30 
FE – det er godt gået, og kunsten bliver nu at holde 
det flotte niveau. Husk, at vi gerne hører fra Jer i form 
af mails, billeder mv. Hvad sker der ude hos Jer på 
besætningerne? 

Ellers ses mange af os i denne uge, hvor vi er i hhv. 
Vissenbjerg og Viborg med Minus 30 PitStop Videns-
dagene, som stiller skarpt på slagtesvineproduktion og 
management.  
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Billeder fra TEMA ugen – indsættelse i slagtesvinestalden 

Minus30-konstruktørerne har været ude og deltage ved indsættelse af grise ind i slagtesvinestalden. Mange 
besøgsrapporter fortæller os, at I arbejder med optimering af klima, tørring, klargøring mv., men bliver afta-
lerne overholdt, og hvordan ser det ud i praksis?  

Vi kan konstatere ud fra billederne, at mange af Jer har rigtig godt styr på det. Flere billeder vil blive lagt på 
www.minus30FE.dk 
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