
  
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Kære Minus 30 deltagere 
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 Lisbeth Shooter  

(6128 4435 – lish@seges.dk) 

Marshal Midt, Øst, Vest og Nord 

 Joachim G. Andersen  
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Marshal Øst 

 Gitte Hansen  

(5786 5382 - gh@gefion.dk) 

Data Controller 

 Ole Jessen  

(2449 2198 - oje@seges.dk) 

Tak for god dag i Middelfart. Det var en fornøjelse at se jer alle sammen, og 
vi håber alle, at I alle fik noget med hjem fra dagen. Det er jo sidste gang at 
vi samles til et deltagermøde inden, at projektet slutter men som annonce-
ret, så afslutter vi formelt projektet ved kongressen i år. Derfor bedes I sætte 
kryds i kalenderen d. 25. og 26. oktober 2016 til dette allerede nu. 

Vi er klar med endnu en hitliste for 4. kvartal 2015 + 1. kvartal 2016. Det er 
en fornøjelse at kunne kåre en ny lapvinder, som denne gang er Team 
Nørkjær ved Pia og Jan Have. Team Nørkjær har reduceret foderforbruget 
pr. produceret gris med 38 FE og ligger pt. på et foderforbrug på 291 FE pr.  

 

Pia Have fra Team Nørkjær   

produceret gris. Et stort tillykke til Pia, Jan og hele deres team, som vinder Brunch & Bubbles. Dette leve-

res af deres konstruktør Niels Chr. Dørken fra Midtsvin. 

Mange af jer har sikkert også set den flotte artikel i Landbrugsavisen i april (den kan også findes på vores 

Facebook side) om Pia og Jan Have, hvor betydningen af projektet, og resultaterne af deres tiltag, har 

haft en vigtig betydning for deres bundlinje. Konstruktør Niels Chr. Dørken tilskriver det flotte resultat i 

soholdet med, at der bl.a. er kommet stram styring på huldstyringen af søerne, som bliver kontrolleret ved 

hyppige besøg. Poltene bliver også løbet tidligere, og søerne er generelt blevet lidt mindre. Udsættersøer 

bliver sat ud meget hurtigt efter fravænning.  Motivationen hos både ejere og medarbejdere er stor for at 

jagte yderligere forbedringer.  

Det gennemsnitlige foderforbrug pr. produceret gris i Minus30 ligger nu på 297 FE pr. produceret gris. 

For de resterende 27 besætninger betyder det, at I i gennemsnit har reduceret foderforbruget med 14 FE 

pr. producereret gris siden projektets start. Det er super godt gået!! 

 

 
Grand Prix 

Vinder 
2015: 

Team 
Nordahl 

Stort tillykke 
til jer alle 
sammen.  

Vi håber, at 
I får en god 
teamdag. 

Lisbeth Shooter, projektleder 

 

mailto:lish@seges.dk
mailto:%20-%20gh@gefion.dk

