
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Så er det blevet tid til at lave en mellemtid for alle 
teams i Minus 30 FE, og jeres konstruktører har fået 
besked om at indsende E-kontroldata for perioden 4. 
kvartal. 2013 til og med 1. kvartal 2014. Det er super 
vigtigt, at der er fokus på en høj datasikkerhed, og 
nedenfor er der givet et par tips til at lave en god E-
kontrol. Husk, at vi kårer vores første Lap vinder, 
hvor der er ’Brunch og Bubbles’ til teamet på højkant. 

 

 

 

    

 

      Kristian Sørensen 

 

                  Lisbeth Shooter, projektleder 

 

Så er vi klar med de første PitStop, som 
afholdes på følgende datoer: 

Team Øst: 

 Onsdag d. 14. maj 2014  
(1 møde på hhv. Bornholm og Sjælland) 
 

Team Midt og Øst Jylland: 

 Onsdag d. 14. maj 2014 
 

Team Fyn og Syd: 

 Onsdag d. 21. maj 2014 
 

Team Nord og Vest: 

 Tirsdag d. 27. maj 2014 
 

Reserver datoen nu. Møderne forventes at blive 
eftermiddagsmøder. Der vil blive sendt invitation 
og program ud pr. e-mail. For yderligere 
information kontakt din Marshal. 

 

Minus30 in English 

A series of PitStop meetings will be held during May. 
If you would like to participate in meetings held in 
English, please contact your Marshal. 

We would very much like to hear about your Minus30 
experience. Go to our Facebook page and upload 
pictures and videos from your farm. Want to share a 
tip or ask advice? Simply post on the Facebook page 
to start a discussion.  

 

Vitalii at Team Aagaarde 

 

Top tips til en god E-kontrol 

 Stil krav om en høj datasikkerhed! 

 Ved status tælles alle grisene. 3 % afvigelse 
accepteres 

 Der skal benyttes en omregningsfaktor for 
slagtesvind på 1,31 

 Fodermidler hos hjemmeblandere indberettes 
på råvareniveau 

 Der indtastes/tjekkes på indsendte rapporter, 
at FEsv og FEso er korrekte. 

 Sofoderforbrug er sofoderforbrug uden polte 

 Validering af E-rapporter hvert kvartal. Alle 
rapporter skal naturligvis være 
afstemte/gennemgået. Ansvaret for opgaven 
er projektdeltagerens. Projektdeltager kan 
vælge at betale tovholder for at lave 
valideringen 

 

 
 

Accurate data registration 
is key in this project. Aim 
to register daily in all 
departments, and ensure 
all members of staff 
record in the same way - 
i.e. when is a piglet 
stillborn. Have weekly 
evaluations of your 
production figures to keep 
on top of the progress. It 
is a good idea to use a 
white board for 
visualisation. 

 

Mange af jer har sikkert 
set de flotte artikler om 
Team Petersborg ved 
Kristian Sørensen. Med 
et samlet foderforbrug på 
290 FE pr. produceret 
gris, ligger de højest på 
den første Minus 30 
hitliste.  Tillykke til Team 
Petersborg. 
 
 
 
  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
Team Midt / Øst rapporterer 

v. Marshal Joachim G. Andersen, LMO 

 
Overhaling i inder sporet 

Hos Team Thorsen i Nimtofte ved driftsleder Lars 
Rasmussen blev man placeret langt fra pole 
position ved start af racet. Til gengæld kommer 
rapporterne for 1. kvartal med fuld fart bagfra.  

Mellemtider for smågrisene: 

 2. halvår 2013 1. kvartal 2014 

Foderforbrug pr. 
smågris 

49 54 

Foderforbrug pr. kg 
tilvækst 

1,94 1,89 

Vægt pr. afgået 
gris, kg 

31,7 34,9 

Daglig tilvækst 
smågrise, g pr. dag 

434 524 

 
Foderforbruget pr. smågris er steget, men det 
vigtigste er foderforbrug pr. kg tilvækst, og her er vi 
godt tilfredse. Foderforbrug og tilvækst ved 
slagtesvinene er også i forbedring, alligevel 
forventer vi nogle rigtig gode tal fra 
slagtesvinestaldene fremover, så det samlede 
forbrug pr. gris sænkes. 

Det var i uge 1 og 2 grisene fik et knæk og derfor 
har vi rettede fejl. Vi er nu startet med at bruge 
vejehold (se grafen) med 4 vejehold af tilfældige 
smågrise stier. 

 

De første 2 hold viste en rigtig dårlig start, hvor 
grisene tabte 0,5 kg på den første uge. 
Følgende forbedringer blev implementeret: 

 Skift til medicin som også har effekt overfor 
lungesyge samt starte PCV2 vaccination 

 Alle shuntventiler blev gennemgået, 
termometre monteret på al gulvvarme samt 
varmekilde gjort stabil, så der er varme hele 
døgnet 

 Rumtemperatur i uge 1 blev hævet, og 
minimumsventilation i uge 1-3 sænket 

 Ny foderblanding 

Efter forbedringerne kan vores seneste 
vejninger ses på den røde kurve, som ligger 
konstant over den normale gompertz 
vækstkurve for smågrise som vokser 450 gram 
fra de er fravænnet til de vejer 30 kg. Fordelen 
ved at supplere p-rapporterne med vejehold er, 
at vi får tal hver eneste uge og derfor kan 
reagere meget hurtigere både på hvad der går 
godt og hvad der skal forbedres. 

 

 

Vores Facebook side har 
nu 88 ’Likes’. Besøg 
siden og se artikler fra 
pressen, billeder fra 
besætningerne, del tips 
med de andre deltagere 
samt upload videoklip 
mm. 
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