
  
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Vi er netop i gang med at indsamle E-kontrol-data for 2. og 3. kvartal 2015, 
og vi forventer at have en ny hitliste klar primo november. Det bliver spæn-
dende at se, om Team Asbjerggaard kan bevare førstepladsen. 

Ellers er vi i fuld gang med at arrangere slagtesvin PitStop dagene. Jeg har 
sendt programmet i en særskilt mail, og vi håber at se alle jeres slagtesvi-
nemedarbejdere enten i Vissenbjerg eller Viborg. Møderne er også åbne for 
producenter uden for projektet, og vær opmærksomme på, at der er be-
grænset antal pladser, og tilmelding er efter ”først-til-mølle” princippet.  

Vi har opfordret konstruktørerne til at deltage ved indsættelse af grise i slag-
tesvinestalden. Vi vil gerne øge fokus på vækstgrisene, da vi kan se, at det 
er der, at der for mange er et stort potentiale. En gennemgang af staldene 
ved indsættelse samt et par ekstra øjne på grisene umiddelbart efter, er et 
godt startpunkt.  

Til orientering skifter jeg job pr. 1. november 2015 til SEGES, Videncenter 
for Svineproduktion. Det får ingen betydning for Minus30 projektet, som jeg 
bevarer projektledelsen på, men jeg får ny mail-adresse og telefonnummer, 
som I kan finde i kontaktoplysningerne til højre.  

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

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) 

 

 

Kongres 2015 

Besætningsejer Holger Lundgaard 
Madsen fra Team Mægbæk og 
hans konstruktør Bjarne Knudsen 
fra Svinerådgivningen gav et ind-
læg på Svinekongressen med titlen 
”Jagten på Minus30”.  Holger har i 
løbet af Minus30 forløbet sparet 17 
FE pr. produceret gris. Det har en 
samlet værdi på ca. 700.000 kr. for 
besætningen. 

Se Holger og Bjarnes plancher på 
VSPs hjemmeside her: 

http://vsp.lf.dk/~/media/Files/Kongr
es%202015/Foredrag/31_Jagten_
minus_30FE_Holger_Bjarne.pdf 

 

 

Sofodring 

Der er kommet nye protein og aminosyrenormer til diegivende sø-
er, ligesom der er gode resultater med inkludering af ekstra fibre 
omkring faring. Få en snak med din konstruktør om dette for at sik-
re, at I ikke går på kompromis med fodringen i jeres sohold. 
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Penthouse eller blikskur? 
 

 
Af Joachim Glerup Andersen, Marshal Midt og Øst 

 
I uge 45 kommer rådgiverne i Minus 30 FE rundt i alle besætningerne og tjekker grisene på den dag, de bliver 
indsat i slagtesvinestalden. Flytter dine grise ind i et Penthouse med god seng, friske drikkevare i baren og 
masser af mad i køleskabet? Eller tilbyder du blot et blikskur med træk, koldt gulv og gammelt foder? En god 
start sparer dig og dine grise for en masse bøvl senere. 
 
 

 
 
Penthouse til dine smågrise er: 

 Udtørring af stalden. Der skal bruges 0,4 liter diesel pr. m2, der skal udtørres. Ca. 3 timer før grisene an-
kommer varmes desuden op, så stalden er ca. 25 grader, når grisene kommer ind. Skaf evt. en ny die-
selbrænder, så det er nemt og driftsikkert. Nye brændere fås med større dieseltanke, som har store hjul, 
så de er nemme at flytte rundt i staldene  

 Tørt og varmt leje. Mål på beton i lejet med infrarødt termometer. Betonen skal være 20-21 grader varm, 
inden grisene indsættes. Ellers har du ikke udtørret staldene godt nok 

 Indstil minimumsventilationen rigtigt – den skal ikke bare stå, som den plejer. Typisk skal den være 5 % 
eller 5 m3 pr. dyr pr. time. Når grisene bliver større, skal den hæves 

 Tilbyd grisene frisk foder. Det skal ikke være fra en silo, som har stået stille i 2 uger 

 Vådfoder: Grise, som kommer fra tørfoder, skal startes med nedsat vådfodermængde. Til gengæld 
kompenseres ved at tildele tørfoder med spand i hver krybbe 2 gange dagligt. To stier med samlet 36 
grise skal ca. tildeles 20 kg tørfoder om dagen. Dette gøres de første 5 dage 

 Opsæt max./min. termometer, som følger temperaturen hele døgnet – også kl. 5 om morgenen, når du 
ikke er i stalden. Nogle ventilationsstyringer kan også vise dette, men husk at tjekke det dagligt i den 
første uge.  

 
Nogle steder tilbydes ekstra dyre penthouselejligheder, det er: 

 Halm i uge 1. Det giver lidt mere varme og hjælper på mavefunktionen 

 Tjek for utæthed ved vægge og/eller loftventiler. Trækker det ind, skal det løses 

 Et par timer efter indsættelse: Tænd overbrusning i 3 minutter. Det fortæller lige grisene, hvor det er, 
man går på toilet, så der ikke sker nogle misforståelser om, hvordan boligen er indrettet.  

 


