
  
 

  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Kære Minus 30 deltagere 

 

 

 

 

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

PitStopmøder - Sohold 

Der er planlagt to PitStop møder, som 
udelukkende fokuserer på fodring i 
soholdet denne gang. 

Datoerne er: 

Tirsdag d. 23. februar 2016 i  
Vissenbjerg 

Onsdag d. 24. februar 2016 i Viborg 

Mere information følger i starten af det nye 
år. 

Vi forventer at se alle Minus30 
besætningerne repræsenteret på 
møderne, men der vil også være mulighed 
for andre interesserede uden for projektet 
at deltage i disse inspirerende faglige 
møder.  

 

 

Her fra Minus30 projektet ønsker vi jer 
alle en rigtig god jul samt  

et lykkebrigende 2016 

 

 

 

 

 

Her fra Minus30 projektet 
vil vi gerne sige tak for 
sidst til de besætningseje-
re, medarbejdere og andre 
interesserede, der lagde 
vejen forbi enten Vissen-
bjerg eller Viborg til vore 
PitStop Vidensdage om 
slagtesvin. Der blev leveret 
viden af højeste klasse til 
58 slagtesvineproducenter/ 
bedriftsledere samt 11 
udenlandske medarbejdere 
over de to dage. 

 

 

 

Det øverste billede er fra Viborg, og det nederste billede 
er fra Vissenbjerg. Vi har allerede de næste PitStop mø-
der i støbeskeen, og I kan finde datoerne et andet sted 
her i nyhedsbrevet. 

Ellers kan vi jo blot konstatere, at den søde juletid nær-
mer sig, og vi håber, at alle er klar til at hygge med de 
nærmeste et par dage og for en kort stund lægge arbej-
det på hylden.  

Vi er på den igen med udarbejdelserne af DB Tjek for 2. 
halvår 2015 i januar med efterfølgende kvalificeringsrun-
de samt kåring af Grand Prix vinder 2015 i marts 2016. 

Årsmødet for de besætninger, der fortsætter i den sidste 
fase af projektet ligger tirsdag d. 12. april 2016, og det 
vil blive afholdt på Comwell Middelfart. Reservér datoen 
allerede nu. 

 



  
 

  

 

 

 

 

 

Team Nordahl er lap winner for 3. gang! 

Der var for 3. gang Brunch ’n Bubbles til Christian og Allan Nordahl og deres personale da de igen blev kåret til 
lap winner. De har reduceret foderforbruget med i alt 33 FE, og ligger nu på 274 FE pr. produceret gris. Tea-
met har det sidste halve år haft skarp fokus på pattegrisedødelighed, hvilket også indebærer bl.a. fokus på hy-
giejne, foderstrategi og genetik. Team Nordahl tilskriver de flotte resultater et stabilt team, der har opbygget  
gode, faste rutiner.  

 

Læs mere om, hvilke tiltag Team Nordahl har iværksat det seneste halve år på www.minus30fe.dk under Blog. 

 

  
Temauge slagtesvin 

I november havde vi te-
mauge om indsættelse af 
slagtesvin – se de mange 
billeder fra ugen på: 
www.minus30fe.dk 

Billederne er indsendt af 
de ihærdige Minus30 kon-
struktører.  

 

Kontaktoplysninger 

 

Projektleder/Marshal Syd og Fyn  

 Lisbeth Shooter  

(6128 4435 – lish@seges.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) 

Vidensdage om slagtesvin – PitStop møder 

Hvad sagde eksperterne? Se plancherne på www.minus30FE.dk 

 

  

 

 

 

Erik Damsted, SEGES VSP Finn Udesen, SEGES VSP  

Ken Steen Pedersen, Ø-Vet 

Anni Øyan Pedersen, SEGES 
VSP 

Jørgen Kroer, SEGES Akademiet 

Rene Dejgaard, 
Team Krannestrup 

Vladimir Molchanov,  
Team Krannestrup 

http://www.minus30fe.dk/
http://www.minus30fe.dk/
mailto:lish@seges.dk
mailto:jga@lmo.dk
mailto:%20-%20gh@gefion.dk
http://www.minus30fe.dk/

