
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kære Minus 30 deltagere 

 

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) 
 

 

Brødrene Christian og Allan Nordahl er 
stolte over de flotte resultater, som de 
sammen med deres medarbejdere har 
opnået i Minus 30. Stort tillykke til Jer 
alle endnu engang! 

  Minus 30 på kongressen 
 

 
I år har Svinekongressen i Herning dedikeret et helt spor til Minus 
30.  Det foregår om onsdagen fra kl. 9.00, hvor projektlederen og 
projekt Marshal/svinerådgiver fra Gefion Gitte Hansen fortæller om 
vores erfaringer fra projektet.  
Derefter kan man se – eller gense – seniorforsker Peter Theils ind-
læg om basal ernæring – hvorfor fodrer vi søer som vi gør. Et bra-
gende godt indlæg, som af nogen er blevet beskrevet som Chris 
MacDonald for svineproducenter.  
Indlægsholder og svineproducent Preben Bjerregaard, som vi også 
mødte på Minus 30 somøderne, fortæller om, hvordan man bruger 
tiden optimalt. Så er vores egen Minus 30 deltager Jan Houe sam-
men med hans rådgiver Mogens Bækgaard fra Midtjysk Svineråd-
givning på, hvor de fortæller Jans succeshistorie fra projektet.  
Dyrlæge Anders Elvstrøm fra Danvet (vi mødte også ham på Minus 
30 somøderne) har fået selskab af SEGES VSP’s chefforsker Han-
ne Maribo, og de vil fortælle om, hvorfor styr på sundheden er vig-
tigt i forhold til at opnå et lavt foderforbrug.  

 

Hermed andensidste hitliste til Jer for 1. halvår 2016. Lapvinder af 
denne sidste runde er endnu engang super Team Nordahl, der er 
de heldige vindere af Brunch & Bubbles til hele teamet. Team Nord-
ahl har opnået et samlet foderforbrug på 275 FE pr. produceret gris 
og en reduktion på 32 FE siden projektets start. Det er rigtig flot, og 
et stort tillykke skal der lyde til Jer. 

Vi har samlet set barberet endnu en foderenhed af totalforbruget si-
den sidst, og ved projektets afslutning har vi opnået en gennemsnit-
lig reduktion i foderforbruget på 15 FE pr. produceret gris. Fire be-
sætninger har nået over 30 FE i reduktion, 6 besætninger over 20 
FE i reduktion, og kun 4 besætninger har et højere foderforbrug, 
end da de startede i Minus 30 projektet. Vi ved, at dette forløb øko-
nomisk har været en positiv oplevelse for mange af Jer, og jeg hå-
ber samlet set, at alle kan se tilbage på et projektforløb, hvor vi kan 
tage læring og erfaringer med videre.  

Hvad sker der så nu? På kongressen kårer vi vores World Champi-
on vinder af hele Minus 30 projektet. Til de af Jer, der deltager i 
kongressen, har vi også arrangeret en lille ”tak-for-denne-gang” se-
ance. Den allersidste, samlede hitliste bliver sendt ud til alle tirsdag 
formiddag d. 25. oktober. Derefter analyserer vi videre på data, 
handlingsplaner og besøgsrapporter og hele projektet afrapporteres 
inden udgangen af 2016.  

Et lille NB! til de besætninger med røde flag. Vi har allerede kigget 
data igennem, og I skulle gerne have fået/eller få en tilbagemelding 
fra Jeres konstruktør, der har bistået med opgaven. 

                  Lisbeth Shooter, projektleder 
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