
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
Team Øst rapporterer 

v. Marshal Gitte Hansen, Gefion 
 

 

Kære Minus 30 deltagere 

Så er den første hitliste klar, og I har alle modtaget et ID nummer, så I kan finde jer selv på listen. 

Det er denne hitliste, der vil være sammenligningsgrundlaget fremadrettet i projektet. Dvs. at hver gang, 
der indsamles data, sammenlignes det samlede foderforbrug pr. produceret gris med foderforbruget fra 
denne hitliste. På denne første hitliste er I også kun rangeret efter jeres nuværende foderforbrug pr. gris. 
Fremadrettet vil jeres placering på hitlisten være vægtet ligeligt på foderforbrug OG numerisk forbedring. 
Derfor skal de besætninger, der ligger blandt sidste 20 % (markeret med blå linje) ikke være al for nervøse 
endnu – men det er med at give den en skalle!  

På hjemmesiden ligger et dokument, som forklarer beregningsmetoderne og flagsymbolerne. 

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

Vi er godt i gang! 
 
Der har været afholdt opstartsmøder hos de deltagende 
besætninger, og i den forbindelse har vi haft rigtig travlt. Flere 
besætninger har mange sites, og mange aspekter er blevet 
belyst.  
Et eksempel var et opstartsmøde, hvor første del var med 
besætningsdyrlægen og ejeren, og de overordnede 
indsatsområder blev diskuteret. Derefter blev der afholdt 
møde med alle medarbejdere, som gav deres bud på, 
hvordan der kunne spares på fodret. Det gav et godt grundlag 
for prioritering af handlingsplanen, og alle viste et stort 
engagement (se billede af foto tavle på engelsk). 
Efterfølgende har vi afholdt yderligere 2 besøg med fokus på 
henholdsvis foderstrategi og management i soholdet samt 
foderstrategi og management i slagtesvineproduktionen, som 
er fordelt på 4 andre sites. 
 
Et andet opstartsbesøg er blevet afviklet med 
besætningsdyrlægen, ejeren, lederen af svineproduktionen, 
den lokale tovholder og en slagtesvinekollega fra området. 
Man havde valgt at tage denne kollega med, for at få noget 
konkret inspiration fra netop hans hverdag og derved få fuld 
gennemslagskraft på nye tiltag i slagtesvineproduktionen. 
Ejerens citerede: ”Når kollegaen kan udføre tiltag med succes 
– så kan vi vel også!”                                                              

Fortsættes på side 2. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oplysninger 

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 

 Annette Lykke Voergaard (4019 8559 - alv@srdk.dk) 

Marshal Øst 

 Gitte Hansen (57 86 53 82 - gh@gefion.dk) 

Data Controller 

 Ole Jessen (24 49 21 98  - oje@lf.dk) 

’Like’ vores Facebook side Minus30FE eller kom forbi 
minus30fe.dk for information og billeder. 

 

 
I forbindelse med hvert opstartsmøde er der beregnet et muligt økonomisk potentiale for besparelsen på 
foderforbruget. Denne beregning har dannet grundlag for prioriteringen af handlingsplanens punkter.  
 
De deltagende besætninger har alle udarbejdet en målsætning og ambitionsniveauet er højt. Ud over at 
reducere foderforbruget, har det engagerede personale også ønsker om at forbedre andre områder i 
produktionen som afledte effekter f.eks. flere grise pr. årsso, lavere dødelighed gennem produktionen, bedre 
udvejning til slagteriet m.v.  
 
Det er vigtigt at starte med de lavest hængende frugter. Dog kan det være svært at begrænse 
indsatsområderne fra starten. Alle vil gerne i gang! 
 
Handlingsplaner for år 1 er nu udarbejdet, arbejdet er startet i besætningerne. Nu venter vi alle spændt på 
den første opgørelse fra DB-tjek. Hvordan ligger den enkelte besætning placeret? Hvor hårdt skal der 
arbejdes i besætningerne for at opnå målsætningen. Hvor hurtigt sker der forbedringer i de øvrige 
besætninger. 
 
Det bliver en spændende periode! 
 
 

 

 

Do it the kevin-
magnussen-way! 

First ever Dane to 
claim a podium 
place in a Formula 
1 race, when he 
came in 3rd in 
Australia.  

Well done, Kevin! 

 

www.kevinmagnussen.com 

Minus 30 in English 

We often experience, that the communication 
between employer, staff and between colleagues 
is far from optimal. Tasks are misunderstood, and 
procedures are not carried out as expected. It 
affects the productivity, time is wasted, and it can 
have a detrimental effect on production efficiency, 
if things are done incorrectly. Here are a few tips 
to what you can do to improve it: 

- If you are explaining a new task to 
someone, ask them to tell you what they 
have heard. The same goes for you, if you 
are receiving new instructions 

- Use pen and paper as aids, when 
explaining things to each other 

- Write Standard Operating procedures 
(SOP) for standard tasks and jobs 

- Write a list of terminologies, so you all 
know, what you are referring to 

- Reassure each other and ask, if in doubt – 
there is no such thing as stupid questions 

- Have patience and set aside enough time 
to learn new tasks 

- Have a daily catch up, and talk to each 
other about the tasks that lie ahead 
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