
  
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Vi nærmer os deadline for DB Tjek-opgørelserne og dermed den næste Minus30 hitliste for 2. halvår 2015. Da-
tacontroller Ole Jessen går allerede i gang i næste uge med at kigge på tallene. I uge 12 og 13 vil vi køre do-
pingkontrol på følgende besætninger: 

- Besætningerne i top 3 på den nye liste 
- De 2 besætninger, der ligger hhv. plads 26 og 27 samt 28 og 29 (27 besætninger går videre til næste 

fase) 
- Besætninger med skæve nøgletal. 

Som sædvanligt er det doping controllers fra Minus30  projektgruppen, der vil varetage opgaven, og de 
kontakter Jeres konstruktører direkte. 

Den nye hitliste SAMT program for deltagermødet til de besætninger, der viderekvalificerer sig, udsendes d. 6. 
april 2016. Se nedenfor vedrørende deltagermødet d. 12. april 2016. Der er en meget kort tilmeldingsfrist, så I 
bedes allerede nu markere ind i kalenderen, hvornår der skal tilmeldes samt reservation af datoen for selve 
mødet. Knæk og bræk samt god vind til alle teams i Minus30. 

 

 

 

 

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

VIGTIGT-VIGTIGT-VIGTIGT 

Årets deltagermøde i Minus30 

Vi afholder Minus30 Årsmøde for de resterende besætninger i projektet, der med i sidste fase 3: 

Dato: Tirsdag d. 12. april 2016 

Tid: Kl. 10 – 15.00 

Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 

NB! Der er mødepligt for alle deltagende Minus30 besætninger - dog kan besætningen være repræsen-
teret ved besætningsejer og/ eller driftsleder/ medarbejdere.  

Processen op til mødet er: 

1. Der udsendes hitliste og program til de besætninger, der er gået videre onsdag d. 6. april 2016 
2. Tilmelding skal ske SENEST fredag d. 8. april 2016 til Linda Brix på lbr@seges.dk 

 

 

Programmet indeholder allerede: 

Præmieoverrækkelser, indlæg fra Minus30 deltagere og status på projektet. 

Årets festtaler: 

Pressechef hos Danish Crown og passioneret Formel 1 kommentator Jens 
Hansen vil give en motiverende og underholdende årstale, hvor svineproduk-
tion kobles til den superfascinerende Formel 1 verden. 

mailto:lbr@seges.dk


  
 

 

  
Det lange seje træk 

Af Gitte Hansen, Minus30 Marshal Øst 

 

At opnå forbedringer i svineproduktion kræver en solid indsats fra alle. 

At fastholde de gode resultater er en endnu større præstation af alle. Det er også erfaringerne fra vores be-
sætninger der er med i ”Minus 30 FE”. 

Klimastalden er ofte overset! 
Generelt er der meget fokus på ”antal fravænnede grise pr. årsso”, og derefter glider klimastalden lidt i bag-
grunden. Det er en stor fejl, for i denne klimastald skal grisen være toptunet og forberedt på at kunne præste-
re noget i slagtesvinestalden. 
Hos Team Johannesbjerg, som har en årlig produktion ca. 20.000 smågrise, der overflyttes til egne slagtesvi-
nestalde, har der lige fra starten af projektet været fokus på at optimere/forbedre produktiviteten i smågrise-
stalden. Derefter har teamet også formået at holde det gode stabile niveau gennem hele 2015.  
 
Fra starten var den daglige foderoptagelse for lav. Lav foderoptagelse gav for lav tilvækst og dermed for 
mange foderdage for at nå afgangsvægten. Det belastede stalden, da grisene ikke nåede afgangsvægten på 
de 7,5 uge (8 sektioner). 
 
Med ekstra fokus på indstilling af foderautomater, ekstra tildeling af foder på gulv omkring skift af blanding, er 
det lykkedes at stabilisere tilvæksten omkring 470-460 g og omgangstiden på 7,5 uge kan nu holdes. 
 
Den ekstraordinært gode pasning har gennem 2015 holdt dødeligheden på 1,5 % og en foderudnyttelse lidt 
bedre end 1,8 FE/kg tilvækst. Fravænningsvægten er på ca. 6 kg og afgangsvægten ca. 32 kg. 
 
Nærmiljøet er også optimeret. I hver sektion er der 1-2 stier med ”gardiner” samt mulighed for tildeling af eks-
tra varme (varmelampe). Når man ser på grisenes adfærd, er det tydeligt, at denne optimering gavner - de 
mindste grise kommer godt fra start!! 
 
 
 

 

  

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) 

 
 
 
 
 
Slagtesvinene kører gennem to vådfoderstalde og en tørfoderstald. Produk-
tiviteten i slagtesvinestaldene har gennem det sidste halve år ligget på un-
der 2,5 % døde og en foderudnyttelse på bedre end 2,7 FE/kg tilvækst. Så 
når der overføres en god gris fortsætter de god takter gennem slagtesvine-
stalden! 
 
Godt gået af Dima og de øvrige fra ”vækstteamet” på Johannesbjerg!  
Der tages hånd om grisene i mere end en forstand!! 
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