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 Indhold 

• Kort status. 

• Hvad er konceptet? 

• Resultater fra besætningerne 
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 Status, hvordan vi får viden ud at virke 

Resultater 

382.000 grise produceret 

Score på 124 point 

 

Antal med 

• 6 pilotbesætninger 

• 18 stortest besætninger 

• 4 nye besætninger 

 

Plan for 2020 

Udvider med flere. Besætningerne 
betaler almindelig pris.  

 

Videreudvikling af værktøjer, 28 dages 
tal, PSU Score, staldskoler, m.m.  

 

 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Hvorfor har vi slagtesvineprojekterne i gang? 
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 Hvad er Produktionskoncept Slagtesvin 

 

Kontrakt 

 

Teknikbesøg, med 
fokus på 

foderteknik, 
klimateknik og 
dataopsamling 

 

 

Startbesøg, og 
handlingsplan i 

besætning. Foder 
og sundhed i 

fokus. 

 

Opfølgning med 
rådgiver, Justering 

og inspiration. 

 

 

 

Staldgrupper, 
lokalt. Besøg hos 
andre i konceptet. 

Årligt statusmøde 

Liste af krav og 
tiltag gennemgås 
og målsætning 

revideres. 

 



 E-kontrol pr. hold 
6.. 

SEKTION 4 

SEKTION 5 

SEKTION 6 

SEKTION 3 

SEKTION 2 

SEKTION 1 

BUFFER 
FODER OG 

FORRUM 



 
28 dages tal. Nemme data – som bliver brugt 7.. 

En logbog: 

- Her sker noget ofte. 

- Alle har overblikket. Alle kan tage initiativet. 

- Professionel styring af nye tiltag.  

Konklusion 

Nyt tiltag virker på grisene, men motivere også alle os omkring. 

Det bliver en god cirkel. 



 Udtørring 
8.. 

Deltager skal overholde: 

1. Ventiler med 5-15 % under udtørring. 

2. Beton i lejeareal på 22 grader ved 

ankomst. Smågrise 30 grader 

3. Måles med IR termometer og 

nedskrives i delt dokument 

 

Betyder:  

Brug diesel 0,4 liter/m2  

(Sommer 0,2 liter/m2) 

 

 



 Fokus på foder 

Deltager skal overholde: 

1. Brug af SEGES fodernormer. 

2. Lavt foderforbrug = ekstra 

aminosyrer. 

3. Vådfoder = ekstra aminosyrer.  

4. Altid et par ekstra øjne på foder- 

computer. 
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 Vådfoder 

Do: 

Fordel jævnt. Kun 8 timers natpause. 

På liste: 

Mindst 4 daglige fodringer. 

Energiindholdet ved ankomst, vådfoder:  
0,3 FEsv/liter. (ellers skift pumpe). 

 

Do not: 

Spring over en eller to fodringer. 

Brandslukning. Hellere service, fremfor 
nedbrud. 

Lav komplicerede systemer med skift i 
fodertider, mange faser osv. 
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Listen over krav og tiltag 
Systematikken! 

11.. 

Se mere i publikationerne:  

Erfaring nr. 1807 (2018) ”Realtidsovervågning i slagtesvinebesætninger” 

Erfaring nr. 1808 (2018) ”Pilottest af Produktionskoncept Slagtesvin” 

 



 

Hvor tit gør du noget 
nyt? 
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 Kunne det være i morgen? 

 

 

Brug krav til tiltagslisten 

Saml medarbejdere, dyrlæge og 
rådgiver. 

Gennemgå listen. Er der nogle dele vi 
kan gøre bedre. 

Start med de fem tiltag, som I mener er 
mest sandsynlige. 

Iværksæt og følg op ude i besætningen! 
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 Vejen til en god handlingsplan, 2 post it sedler 

Brugt: 

- Egen whiteboard. 

- Stald whiteboard. 

- Store Post it sedler. 



Daglig Tilvækst 

 



Dynamisk Tilvækst 
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Dynamisk Tilvækst 
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 Implementering af konceptet 

”Det virker jo kun hos de 28 elite besætninger” 

 

Det er forkert 

Stor effekt på resten af slagtesvineproduktionen: 

• Nuværende medlemmer. 

• Rådgiverne. 

• Dyrlægerne. 

• SEGES Svineproduktion. 

 

Kahoot konkurrence på svinekongres 

59% har svaret at de allerede har brugt konceptets krav og 
tiltaglister i en eller flere besætninger 

 

 

Svinekongres 2019 

Jacob Drehn, vinder af konkurrence 

”…kan man tage noget med hjem og 

forbedre sig endnu mere, så er det perfekt.” 
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 Tilmelding 

Joachim 

joga@seges.dk eller mobil 2939 8343 

Se mere:  www.svineproduktion.dk/ps 

 

 

Rådgiverne 
Kristian Jensen, Danish Crown 

Preben Rasmussen, Danish Crown 

Jakob Nielsen, VKST 

Henning Bang, SvineXperten 

Caroline Kold Simonsen, LandboNord 

Bjarne Knudsen, SvineRådgivningen 

 

mailto:joga@seges.dk
http://www.svineproduktion.dk/ps


Thank you. 


