
  
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Så er nedtællingen til næste kvalificeringsrunde 
begyndt. Om lidt begynder jeres konstruktører at lave 
DB Tjek med deadline medio marts. Vi kører 
dopingkontrol ultimo marts, hvorefter vi kårer vores 
Minus30 Grand Prix vinder på vores Årsmøde, som I 
kan læse mere om på side 2 i dette nyhedsbrev. 

Kun de 80 % øverst placerede besætninger fortsætter 
videre til den sidste og afsluttende fase af Minus30 
projektet, og det er de besætninger, der vil være med i 
slutspurten om at blive Minus30 World Champion 
vinder. 

 

 

 

 

Sammen Jens Peter, driftlederen Anders (begge på 
billedet) og deres konstruktør Mette Holst Tygesen fra 
Landbonord fik vi os en snak om datakvalitet, flow af 
dyr samt gik en tur i en af FRATS-staldene. Det var 
rigtig godt at få et indblik i besætningen, og jeg 
kommer rundt til flere af jer i løbet af foråret. Hvis I har 
noget spcifikt, som I gerne vil have, at jeg kommer og 
drøfter med Jer, er I også meget velkomne til at 
kontakte mig. 

 

 

 

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

Ændringer i projektgruppen 

Siden sidst er der sket et par ændringer i forhold 
til projektgruppens bemanding. Joachim G. An-
dersen, der har været ansat som svinekonsulent 
i LMO, har skiftet job til SEGES Videncenter for 
Svineproduktion pr. 1. februar 2016. Joachim 
skal i sit nye job være projektleder for VSP’s nye 
slagtesvinekampagne. Vi er dog så heldige, at 
Joachim forbliver medlem af Minus30 projekt-
gruppen og vil fremadrettet varetage Marshal 
opgaverne, herunder dopingkontrol af besætnin-
ger. De besætninger, som Joachim har været 
konstruktør for, får dog ny konstruktør efter aftale 
med LMO.  

 

 

Vi må desværre sige farvel til Niels Ove Nielsen 
fra SvineRådgivningen i projektgruppen. Niels 
Ove har netop fået nye ansvarsområder hos Svi-
neRådgivningen, hvilket har medført, at Niels 
Ove ikke længere har tid til at varetage Minus30 
projektgruppearbejdet. Vi siger tak til Niels Ove 
for hans store stykke arbejde i Minus30 projektet.  

 

 Minus30 Somøder – Nye datoer 

 

 

Joachim G. Andersen Niels Ove Nielsen  

 

I sidste nyhedsbrev blev der omtalt to PitStop møder med fokus på 
sofodring. 

BEMÆRK! NYE DATOER!  

Onsdag d. 16. marts 2016 i Viborg 

Torsdag d. 17. marts 2016 i Vissenbjerg 

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

Programmet bliver udsendt meget snart….. 

 

 

I sidste uge var jeg 
på besøg hos en af 
Minus30 
besætningerne i  
Nordjylland – team 
Asdal v. Jens Peter 
Lunden.  

 



  
 

 

 

Minus30 Årsmøde 

  

Kontaktoplysninger 

 

Projektleder/ Marshal Syd og Fyn  

 Lisbeth Shooter  

(6128 4435 – lish@seges.dk) 

Marshal Midt, Øst, Vest og Nord 

 Joachim G. Andersen  

(joga@seges.dk) 

Marshal Øst 

 Gitte Hansen  

(5786 5382 - gh@gefion.dk) 

Data Controller 

 Ole Jessen  

(2449 2198 - oje@seges.dk) 

Minus 30 - Bornholm og Team Bjerregård 

 Af Stig Andersen, Minus30 Marshal Bornholm 

 

Fælles for alle tre besætninger er, at de alle selv producerer deres polte og alle med kernestyring. På Born-
holm, som sikkert også alle andre steder i landet, har vi en aldrig afsluttelig diskussion om, hvad der bedst 
kan betale sig: producere poltene selv eller indkøbe? Potentialet til et topresultat er helt sikkert størst i be-
sætninger med indkøb, men der er også fordele ved intern produktion. Det skal jeg dog undlade at diskutere 
her. Jeg vil begrænse mig til at fortælle om avlsarbejdet hos Team Bjerregård. Her er der arbejdet målrettet 
på at forbedre poltenes indeks. 

… 

Hos Team Bjerregård drives der zigzag-avl. Her lå man tidligere placeret i den tunge ende af zigzag hitlisten, 
og avlsdata blev kun i mindre omfang inddraget i udvælgelsen af avlsdyr. Nu bestræber man sig i langt højere 
grad på at finde de bedst rangerede dyr til polteproduktionen. Det betyder, at der stort set kun foretages tilba-
gekrydsning på polte. Strategien har medført, at man har gennemført zigzag-løbninger på godt 70 % af de 10 
% højst rangerende moderdyr løbet i 2. halvår 2015. Effekten har endvidere været, at besætningen nu place-
rer sig som nummer 54 på hitlisten baseret på fødte zigzag-kuld mod en placering som nummer 172 for et 
halvt års tid siden. Det er ikke ligetil at sætte økonomi på denne fremgang, men hvis indekset i soholdet hæ-
ves med 10 indekspoint giver det en årlig forbedring på godt 100.000 kr. i denne besætning endda uden mer-
omkostning. Team Bjerregård er godt på vej, men ”avl” er fremtidsarbejde og det tager tid før gennemslaget 
ses fuldt ud. 

LÆS HELE STIGS BLOG PÅ WWW.MINUS30FE.DK 

hvor der også er en række tips til de af jer, som selv producerer polte. 

 

 

Tirsdag d. 12. april 2016 afholder 
vi Minus30 Årsmøde for de reste-
rende besætninger i projektet.  

Så er jeres team så heldige at vide-
rekvalificere sig til den afsluttende 
slutspurt af Minus30 FE pr. produ-
ceret gris projektet, er I alle inviteret 
til Hotel Comwell, Middelfart d. 12. 
april til en dag med spændende 
indslag, præmieoverrækkelser og 
meget mere…  

Sæt kryds i kalenderen 

allerede nu…  

Vi startede op med 3 bornholmske besætninger i projektet, men da vi stod på 
tærsklen til projektets fase 2, valgte den ene af besætningerne at trække sig. Be-
sætningen var faldet for PRRS og der var store problemer med svagfødte grise, 
øget dødelighed og et stigende foderforbrug. Det er muligt, at besætningen allige-
vel var faldet ud pga. en lav placering på hitlisten, men man valgte altså selv at 
trække stikket og sætte alle sejl ind på at få skabt immunitetsmæssig ro i besæt-
ningen. Et målrettet saneringsprogram ved hjælp af vaccination ser nu ud til at væ-
re lykkes.  
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