SVINEKONGRES2019

22.-23. oktober i MCH Herning Kongrescenter

Kent Lisby Jakobsen

Vil du sikre dig sundere pattegrise?
Brug dine data.

Styrk samarbejdet mellem smågrise- og
slagtesvineproducenter.

FOTO: KELD NAVNTOFT

Pia Heiselberg

Mogens Jensen
Mød ministeren. Hør om hans visioner
og fokusområder, og deltag i debatten.

Jacob Risgaard
Hvordan skaber man en succesfuld
forretning på trods af modgang?

DIN
KONGRES
Kom med til din branches største faglige
begivenhed. Med 70 inspirerende foredrag og debatter. Og årets sjoveste fest
for dig og dine kolleger.

Lasse Rimmer
Sætter gang i dine lattermuskler med skarp
humor til årets store festmiddag.

SVINEKONGRES2019

VIDEN, DEBAT OG
NETVÆRK FOR DIG

DIT ÅRSMØDE:
Hvordan klarer din branche
sig lige nu?

DIN KONGRES:
Få den nyeste viden og deltag
i vigtige debatter

DIN FESTMIDDAG:
Vær hurtig og kom med til
årets sjoveste aften

Hvad er målene – og når vi dem? Hør om
årets forløb og deltag i debatten tirsdag
formiddag. Som altid kårer vi ’Årets elev i
svineproduktion 2019’, og som noget nyt
kårer vi ’Årets særlige indsats’.
Årsmødet er gratis – bare husk at tilmelde
dig. Se side 4.

Hvad forventer forbrugerne af fremtidens
grisekød? Hvordan får du fremstillingsprisen
ned i din produktion? Og hvad kan du gøre
for at tænke miljøet med ind? Det og meget
mere byder Svinekongressen på i år. Du sammensætter selv dit program. Deltag begge
dage, og få mest muligt ud af din kongres.

Gå ikke glip af den populære festmiddag
tirsdag aften. Lasse Rimmer kommer og giver
den gas med sin skarpe humor. Og du kan
som altid nyde en lækker tre-retters menu
med et glas vin/øl og kaffe. Efter maden
skruer DJ Hartmann op for festen. Se hvordan
du tilmelder dig på side 4.

DIT PROGRAM
TIRSDAG 22. OKT.

ONSDAG 23. OKT.

9.00-9.30
Kaffe og rundstykker

9.00-11.50
Kongres

9.30-12.15
Årsmøde

11.50-12.55
Frokost

Svinesektoren 2019 – mål, resultater
og udfordringer ved Erik Larsen,
formand, Landbrug & Fødevarer
Svineproduktion, og Christian Fink
Hansen, sektordirektør, SEGES
Svineproduktion.

12.55-15.45
Kongres

Debat
Økonomisk udvikling
og prognoser
Overrækkelse af priser
12.15-13.30
Årsmødefrokost
Erik Larsen

13.30
Kongressen begynder
Se programmet fra side 6

DIN INSPIRATION
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Igen i år sætter vi fuldt fokus på den nyeste viden om svineproduktion
og dine udfordringer og muligheder. Kom og få opdateret din viden af de
største eksperter. Deltag i aktuelle, faglige debatter. Og fest igennem med
dine kolleger fra hele landet. Vi glæder os til at se dig!

19.15
Festmiddag
OBS: Der er begrænset antal
pladser. Middagen er forbeholdt
kongresdeltagere.

Christian Fink Hansen
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PRISER
Svineproducenter og medarbejdere
på landbrugsbedrifter
Årsmøde...........................................Gratis
Kongres tirsdag..............................995 kr.
Kongres onsdag.............................995 kr.
Kongres begge dage..................1.495 kr.
Rådgivere og øvrige interessenter
Årsmøde...........................................Gratis
Kongres tirsdag.......................... 1.195 kr.
Kongres onsdag..........................1.195 kr.
Kongres begge dage..................1.995 kr.

TILMELD
Tag en medarbejder med
til nedsat pris
Er I flere fra samme bedrift, der skal til
kongressen? Når én er tilmeldt til fuld pris,
kan kolleger og medhjælpere fra samme
CHR-nr. komme med til nedsat pris:
Følgende deltagere begge dage........ 750 kr.
Følgende deltagere én dag................. 500 kr.

Nem tilmelding og betaling
Tilmeld dig nu på svinekongres.dk.
Her vælger du dine foredrag, debatter og
måltider.
Betal nu med kreditkort eller få en faktura
tilsendt for 60 kr. ekskl. moms.

DET PRAKTISKE
Udenlandske medarbejdere?
Udenlandske medarbejdere skal naturligvis
også have glæde og fagligt udbytte af kongressen. Begge dage er der foredrag i
hvert tidsrum, som afholdes på engelsk.
Find beskrivelse af de engelske foredrag på
svinekongres.dk.

Problemer med elektronisk tilmelding?
Kontakt Christina Rævskær Thomsen på
tlf. 8740 5405.
bill

Frokost............................................189 kr.
Festmiddag med 1 glas vin/øl,
kaffe og underholdning................525 kr.
Alle priser er eksklusive moms.

web

Studierabat
Elever fra landbrugsskoler og andre studerende får studierabat og kan deltage i hele
kongressen til nedsat pris.
Husk at uploade kopi af studiekort
i forbindelse med tilmelding.
Kongres begge dage.............................400 kr.

Early bird-rabat til de hurtige
Kom ud af starthullerne og tilmeld dig
allerede i dag. Efter fredag den 4. oktober
2019 stiger prisen med et gebyr på 150 kr.
ekskl. moms.

ttes

dsæ

in
ede

Tilmeld dig nu på
svinekongres.dk

Bekræftelse på e-mail
Når du har tilmeldt dig, får du din bekræftelse på mail. Her kan du se de foredrag og
måltider, du har tilmeldt dig.

Få det bedste ud af programmet
Det er kun dig, der ved, hvordan DIT
perfekte kongresprogram ser ud. Men det
kan være svært at vælge. Vores tips til dig er:
• 	Bland foredrag og debatter.
• 	Vælg en debat, hvor du har en holdning
og vil høre andres.
• 	Vælg mindst ét foredrag, der udfordrer
din viden.

Download appen
Download appen CM Events – du skal
bruge den på kongressen. I appen har du
også dit personlige program.

Medbring din billet
Op til kongressen modtager du en mail
med din billet og dit kongresprogram. Du
skal selv printe billetten og tage den med.
Når du ankommer, får du en keyhanger
til din billet, som du skal bære synligt på
kongressen.

Book en overnatning
Vi har i samarbejde med VisitHerning
forhåndsreserveret nogle værelser til
vores deltagere. Har du brug for en
overnatning, kan du bestille på:
event.organicer.dk/svinekongres2019.

Gode råd om parkering
Kongressen foregår i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning.
Det kan være svært at finde en parkeringsplads i Herning. Sæt bilen ved Jyske Bank
Boxen, P1, Kaj Zartows Vej 7, 7400 Herning.
Herfra kører gratis shuttlebusser mellem
Jyske Bank Boxen og MCH Herning Kongrescenter. Det tager kun 8 minutter. Busserne
kører tirsdag kl. 8.30-19.00 og onsdag kl.
8.00-16.30.
Alternativt kan du selv finde parkering på
én af byens offentlige parkeringspladser og
placere parkeringsbilletten i forruden. Hent
den på svinekongres.dk.
Efter festmiddagen tirsdag aften – frem til
kl. 01.30 – kan du køre gratis med taxa fra
MCH Herning Kongrescenter til parkeringspladsen ved MCH Messecenter Herning.
Du får din taxabon i MCH Herning Kongrescenter.

Bemærk: Afbestiller du helt eller delvist din tilmelding efter fristen 4. oktober 2019,
får du kun pengene tilbage for bestilte måltider.

DIN DELTAGELSE

Igen i år bliver Svinekongressen
holdt i MCH Herning Kongrescenter. To dage med faglige
foredrag, debatter og netværk
med kollegerne i branchen.

Det er vel ikke så meget et spørgsmål, om du skal med til årets Svinekongres.
Men mere et spørgsmål om, hvordan du får planlagt dine dage. Her i programmet
kan du læse om alle de spændende foredrag, og på svinekongres.dk melder du dig til.
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KONGRESOVERSIGT
Foredraget foregår på engelsk
Foredraget gentages

TIRSDAG 22. OKTOBER 2019
DEBAT

13.30 > 14.15
14.30 > 15.15

LEDELSE

FORRETNING

PATTEGRISEOVERLEVELSE

AVL & REPRODUKTION

1. Mød ministeren

2. PANELDEBAT:

3. Afdækningsstrategi

4. Feeding trends in Dutch

5. God inseminering kræver

8. Antibiotikaresistens – hvad

9. Et pust udefra – erhvervs-

10. Klima og branding hos

11. Transforming

12. Brug reproduktions-

er landbrugets rolle?

Grisekorpset – gode elever
kræver samarbejde
mand i bestyrelsen

Goodvalley

sow herds

the farrowing unit

26

planlægning

16.45 > 17.30

KLIMA

6. Få styr på virus

34

7. Klima og bæredygtighed

– en forskel på min bedrift?

13. Vildsvinebekæmpelse og

analyserne aktivt

14. Klimaaftryk og fødevarer

et hegn med åbninger

KAFFE
15.45 > 16.30

SUNDE GRISE

– forstå dagsordenen

HELE HALER
15. PANELDEBAT: Hvad

16. Induct new employees to

17. Hvordan gør jeg min

18. Brug data til at sikre

19. DanBred skaber fremtiden

20. Hele haler – all-in

21. Forberedt på klima-

22. Flere grise kan komme ud

23. Fra modarbejder til

24. World Pigmeat Market:

25. Toptunet diegivningsfoder

26. Good insemination

27. Op og ned på halekupering

28. FN’s verdensmål

forventer forbrugerne?

at køre

motivate them to stay

virksomhed robust?

medarbejder

the supply shock of the
Asian ASF crisis

pattegriseliv

sikrer høj mælkeproduktion

– med økonomiske, sociale
og klimavenlige grise
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requires planning

debatten

vedkommer også dig

71. PRRS hos Hatting Horsens

ONSDAG 23. OKTOBER 2019
OMVERDENEN

09.00 > 09.45

LEDELSE

FORRETNING

29. Målinger med mening

30. Svovlbrinte er en sniger

58

36. Fremtidssikring af

37. Hvorfor er danskerne

44

43. Competitiveness of

44. Why are Danes so

PATTEGRISEOVERLEVELSE

FLERE SLAGTESVIN

31. Virksomhedsdoktoren

32. Foderstrategi til pattegrise

33. Sådan opnås et foder-

38. Ø
 konomistyring i

39. Succes grundlægges

40. Test: How good are

45. Laboratoriediagnostik

46. Fosterudvikling hos

47. Udleveringsstrategi kan

fra Thy

SUNDE GRISE
34. Virus control

forbrug på 2,50 FEsv

INGEN ZINK
35. Hvordan fordøjes foderet
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i takt med, at grisen vokser?

KAFFE
10.05 > 10.50
11.05 > 11.50

svinesektoren?

Danish pig production in
a global context

så mærkelige?

dagligdagen

37

weird?

– det betaler sig

i drægtighedsstalden

højtydende danske søer

48. Smittebeskyttelse er

give dig 10 kr. pr. gris

13.55 > 14.40

– hvad er godt og skidt?

69

49. Ingen Zn

– hvad siger verden?

alfa og omega

FROKOST
12.55 > 13.40

42. Protein til smågrise

41. Hvad kan vi lære af OUA?

54

you with finishers?
(Kahoot)

DYREVELFÆRD
50. ENORM – 100 ton larver

51. Lær at opdage stress i tide

52. Open Book – samarbejde

53. Giv pattegrisen den bedste

54. Test dig selv: Hvor god

57. Postkort fra Norge

58. Hydrogen sulphide

59. Strukturudvikling – priser,

60. WORKSHOP:

64. Fra 75 % fravær til 100 %

65. Elsk den næste

66. Altid klar til kontrol

67. Fra lav pattegrisedøde-

om dagen

30

is insidious

mellem svineproducenter

miljø og dyrevelfærd i
Tyskland

start

Danmarks største erfagruppe

55. Optimal vaccination

56. Treatment and

61. PANELDEBAT:

62. Update på brok

63. Kastration og hangrise

68. Fremtidens

69. Infection protection

er du til slagtesvin?
(Kahoot)

Fremtidens fodring af
slagtesvin

40

70

handling of sick pigs

KAFFE
15.00 > 15.45

6

succes

– ejerskifte ved succession

lighed til højere egenfravænning

slagtesvinestald

is crucial

48

70. Behandling og

56

håndtering af syge grise
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4. Feeding trends in Dutch sow herds

SVINEKONGRES2019
FOREDRAG

Better farrowing and increased milk production are the focus of attention in Holland

Pieter Langendijk
Senior Research Scientist, Trouw Nutrition
Gunner Sørensen
Senior Scientist, SEGES Danish Pig Research Centre

Tirsdag den 22. oktober 13.30-14.15

The electrolyte balance is important in this respect. The
question is, how much can it vary? Feeding in the farrowing
unit and during service is important to ensure optimum reproduction in the next cycle and it impacts birth weight. This
knowledge can also be applied in Danish herds in day-to-day
work in the sow herd.

1. Mød ministeren

5. God inseminering kræver planlægning

Mød Mogens Jensen, den nye minister for
fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for
nordisk samarbejde. Hør om hans visioner og fokusområder
for fødevarebranchen, primærlandbruget og svineproduktionen i Danmark i særdeleshed. Deltag i debatten, og bliv
klogere på regeringens politik på området.

Løbearbejdet skal udføres uden unødigt
tidsforbrug, men også uden at gå på kompromis med

Mogens Jensen
Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling
og minister for nordisk samarbejde

Tommy Rasmussen
Produktions- og KS-konsulent, Hatting A/S

resultaterne. Høj kuldstørrelse og ensartede hold og dermed
høj faringsprocent er afgørende for dækningsbidraget.
Foredraget vil fokusere på den praktiske arbejdsgang ved
inseminering af polte og søer ud fra erfaringerne fra KS-rådgivningen og vores nyeste faglige viden fra KS-forsøgene.

2. PANELDEBAT: Grisekorpset – gode elever kræver samarbejde

6. Få styr på virus

Er det helt umuligt at tiltrække unge til en
karriere i svineproduktion?

Der er kommet godt styr på håndteringen af
PRRS gennem de senere år

Antallet af elever, som vælger at specialisere sig i svineproduktion, falder år efter år, og antallet har nået et kritisk
niveau. Hvem har ansvaret, og kan vi blive ved med at pege
fingre ad hinanden, eller skal vi arbejde sammen om at få
skabt nogle gode elevpladser og nogle dygtige elever?
Deltag i debatten.

26

Lars Andersen
Holmskovgaard I/S, Grisekorps Fyn
Ryan Lindahl Christensen
Driftsleder, Gabøl Nørregård, Vojens
Lene Brandenborg
Underviser, Dalum Landbrugsskole
Simon Krafack
Faglært, Ungt Landbrug

34

Pia Conradsen
Fagdyrlæge, SvineVet

Desværre er influenza ikke lige så nemt at kontrollere – og i
kulissen står andre vira klar. Med udgangspunkt i håndteringen af PRRS gennemgås den optimale managementstrategi,
når virus skal kontrolleres. Herefter drages paralleller og
italesættes forskelle over til håndteringen af influenza.

Facilitator: Karina Bjørn
Afdelingsleder, SEGES

3. Afdækningsstrategi
Korn, renter, grise og andre in- og output er
risici omkring et landbrug
Men hvilke muligheder er der for at afdække en del af risiciene, og giver det mening i alle tilfælde? Hvilke overvejelser bør man gøre sig i forhold til afdækning af risici?
Som landmand ønsker man størst mulig markedsadgang for
køb og salg af varer og samtidig mindst muligt værditab i
handelssituationer. Så hvilke overvejelser bør man gøre sig i
den sammenhæng, og hvilke muligheder er der i dag?
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7. Klima og bæredygtighed – en forskel på min bedrift?
Hvad er klima- og miljøaftrykket pr. gris?

John Jensen
Chefanalytiker, AgroMarkets
Ida Boesen
Co-founder, Commoditrader

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT

Og hvor giver det mening at optimere sit forbrug af råvarer,
energi mv.? Sigtet er at udvikle et bæredygtighedsværktøj,
der både viser mulige økonomiske gevinster og skaber
bevidsthed om bedriftens miljøprofil, og på det grundlag at
vise signalværdier til det omgivende samfund. De viste cases
er fra et samarbejde mellem Danish Crown, Aarhus Universitet og SEGES Svineproduktion.





Finn Udesen
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion
Bent Ib Hansen
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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11. Transforming the farrowing unit

SVINEKONGRES2019
FOREDRAG

Learn from the effort to increase the piglet
survival rate in a herd of 2,750 sows in full-line producti-

Karina Mikkelsen
Adviser, SvineRådgivningen
Dzintars Krikis
Responsible for farrowing, Skalderi Pig Farm,
Bauska, Latvia

Tirsdag den 22. oktober 14.30-15.15

on where day-to-day management has changed significantly
over a period of 10 weeks. By introducing simple systems
and focusing on selected routines, the team has reduced
mortality in the farrowing unit from 19 % to 12 % and the
results continue to improve. Day-to-day work in the herd’s
750 farrowing pens is carried out by the same team of six.

8. Antibiotikaresistens – hvad er landbrugets rolle?

12. Brug reproduktionsanalyserne aktivt

Hvad ved vi om, hvad brug af antibiotika hos
dyr betyder for sundhed hos mennesker?

Topresultater i soholdet kræver stram styring

John Elmerdahl Olsen
Professor, Københavns Universitet

Thomas Sønderby Bruun
Specialkonsulent, SEGES Svineproduktion

Kan vi gætte på, hvor meget det vil rykke, hvis vi bruger
endnu mindre antibiotika, og er det sandsynligt, at vi får reduceret forekomsten af de mest farlige bakterietyper? Hvad
siger eksperterne om gode måder at reducere forekomst af
antibiotikaresistens på, og er det overhovedet i Danmark, vi
skal bruge kræfterne?

og indsigt i, hvilke søer der topproducerer, og hvilke søer der
kræver ekstra fokus. Med indsigt i fysiologi og overblik over
besætningens data fra udvalgte reproduktionsanalyser kan
du målrette arbejdsindsatsen. Med udgangspunkt i praktiske
cases tolkes reproduktionsanalyserne og omsættes til praktiske handlingsplaner. At arbejde med og ikke mod biologien
er et must, når du nærmer dig 40 grise pr. årsso.

9. Et pust udefra – erhvervsmand i bestyrelsen

13. Vildsvinebekæmpelse og et hegn med åbninger

Hvad kan landbruget lære af andre erhverv?

Svineproducenterne og staten har i fællesskab
betalt for opførelsen af et vildsvinehegn

Og hvad sker der, når en erhvervsmand med speciale i
logistik og produktion af vinduer træder ind i bestyrelsen for
et større landbrug? Få svarene, når direktør Jens Sørensen
fortæller om sine erfaringer som leder af en større produktionsvirksomhed og om sit møde med en moderne nordjysk
landbrugsvirksomhed.

Jens Sørensen
Direktør, Outline Vinduer

Samtidig er der indledt en systematisk bekæmpelsesindsats
for at fjerne vildsvin fra den frie natur i Danmark. Det har
medført en omfattende debat og stor international medieomtale. Hør om fakta og myter direkte fra de to personer,
der står i spidsen for etableringen af hegnet og bekæmpelsen af vildsvinene.

Bent Rasmussen
Skovrider, Naturstyrelsen Vadehavet
Klaus Sloth
Vildtkonsulenten Sønderjylland, Naturstyrelsen

10. Klima og branding hos Goodvalley

14. Klimaaftryk og fødevarer – forstå dagsordenen

Goodvalley startede med en bustur for 25 år
siden og har i dag en moderne fødevareproduktion med

Klimagasser hæmmer jordens varmeudstråling og ændrer dens klimamønstre

Tom Axelgaard
Founder og særlig rådgiver, Goodvalley

2.500 medarbejdere i Polen, Ukraine og Rusland. De arbejder med at forene kvalitet og bæredygtighed med behovet
for fødevarer til en stigende verdensbefolkning. Det kræver
en indsats på alle fronter, fra sporbarhed til træning af medarbejdere og biogasanlæg. Hør Tom Axelgaard fortælle om,
hvordan Goodvalley i dag arbejder med klima og branding.

10

Jørgen E. Olesen
Professor, Aarhus Universitet

Klimagasserne opstår, når vi producerer fødevarer som mælk
og kød: metan udledes som bøvser og tarmgas, og når husdyrgødningen lagres. Lattergas frigøres fra både handels- og
husdyrgødning. Foredraget giver et overblik over udfordringerne og mulige løsningsspor til, hvordan landbruget kan
reducere sin klimabelastning.

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT





TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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18. Brug data til at sikre pattegriseliv

SVINEKONGRES2019
FOREDRAG

Sådan kan brugen af besætningsdata og viden om sundhed øge pattegriseoverlevelsen

Pia Heiselberg
Dyrlæge, HyoVet

Tirsdag den 22. oktober 15.45-16.30

i din besætning. En ensartet registrering af pattegrisedødelighed kombineret med en ugentlig visuel afrapportering
udvikler medarbejdere og forbedrer præcision på nødvendige tiltag. Målet er at kombinere data med sundhedsovervågning for at sikre pattegriseoverlevelse og sundhed inden
fravænning.

15. PANELDEBAT: Hvad forventer forbrugerne?

19. DanBred skaber fremtiden – med økonomiske, sociale og klimavenlige grise

Hvordan ser den nye generation af forbrugere på svineproduktionen? Hvilke forventninger

DanBreds grise er konkurrencedygtige på
verdensmarkedet i dag

har de til os i erhvervet og til vores produkter? Og hvorfor
er det overhovedet vigtigt at tage højde for? Hvilken værdi
har fremtidens grisekød på det danske og de internationale
markeder? Og kan vi bygge nye værdier ind i eksisterende
produkter? Paneldeltagernes forskellige syn på dette vil
komme frem under debatten.

Iben Krog Rasmussen
Udviklingsdirektør, Tænketanken Frej
Tom Axelgaard
Founder, Goodvalley
Jonas Würtz
Svineproducent, Go-Gris
Nicolaj Christoffersen
Sektordirektør, Landbrug & Fødevarer

Men fremtiden byder på nye udfordringer. DanBred og
SEGES skal ikke bare levere grise, som forbedrer landmandens konkurrenceevne, grisene skal også have bedre dyrevelfærd og et mindre klimaaftryk. DanBred vil avle sådanne
grise fremover ved at gennemføre nye initiativer såsom øget
selektionspres på fodereffektivitet og avl for robuste og
sociale grise.

Facilitator: Jakob Lave
Udviklingschef, SEGES

16. Induct new employees to motivate them to stay

20. Hele haler – all-in

The way you introduce new employees is key
to retaining them

Hele haler – hvad er status i Danmark?

This particularly applies to new employees working in pig
production. How, then, do you ensure that your new employees get off to a good start and what should you be aware
of? Where do things typically go wrong? We have some suggestions and invite you to share some practical experiences.

Pernille Sloth Christensen
Pig and Management Adviser, SvineXperten
Andrei Paul Farcas
Employee, Hodalsminde, Hobro

Kom med rundt i danske besætninger, der producerer bacongrise, og som er gået all-in på hele haler. Hør erfaringer
fra en specialproduktion, hvor der i 2018 kom ekstra krav
om, at grisene skulle have hele haler for at forblive i konceptet. Endelig vil foredragsholderne komme med anbefalinger
til dig, som står og overvejer at producere alle grisene med
hele haler.

17. Hvordan gør jeg min virksomhed robust?

21. Forberedt på klimadebatten

Hvornår er bedriften robust?

Klimadebatten fylder meget i offentligheden

Begrebet dækker alt fra resultat- og likviditetsmæssig robusthed til mental og produktionsmæssig robusthed. Få indsigt
i, hvordan Jyske Bank måler og arbejder med robusthed i
forhold til deres landbrugskunder, og hvad der lægges til
grund for vurderingen af din bedrift. Hør, hvordan Anders
Harck ønsker at arbejde for et mere robust erhverv, og hvad
der kan sikre flere robuste landbrugsbedrifter i fremtiden.
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Per Ørts Vinstrup
Afdelingsdirektør, Jyske Bank, Landbrug Nord
Anders Harck
Bestyrelsesformand, SEGES Økonomi og Virksomhedsledelse

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT

Der demonstreres i de store byer for at få politikerne til at
handle og sætte skrappe klimamålsætninger. Danish Crown,
Arla og Landbrug & Fødevarer har meldt deres vision ud om
klimaneutralitet i 2050. Hvad er baggrunden for de markante udmeldinger om klimaneutralt landbrug i 2050? Og hvad
er mulighederne og udfordringerne for landbrugserhvervet?





Mark Antione Henryon
Chefforsker, SEGES Svineproduktion
Lizette Vestergaard Pedersen
Konsulent, SEGES Svineproduktion

Niels Overgaard
Gårdejer, Enggaarden, Herning
Jens Brandt
Gårdejer, Lundegård, Østermarie
Dorthe Poulsgård Frandsen
Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion

Niels Peter Nørring
Klimadirektør, Landbrug & Fødevarer
Nicolaj Nørgaard
Vice President, Pork Cooperative Supply,
Danish Crown

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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25. Toptunet diegivningsfoder sikrer høj mælkeproduktion

SVINEKONGRES2019
FOREDRAG

Kan fodringstiltag forbedre faringen?
Efter indførelse af nye normer har SEGES Svineproduktion
undersøgt, om fodringstiltag kan forbedre faringen, samt
om ændrede foderkurver eller anvendelse af supplerende
protein kan øge mælkeproduktionen. I foredraget summeres
anbefalingerne og krydres med de nyeste resultater fra indog udland. Målet er, at du kan sikre dig, at dit diegivningsfoder er tunet til at sikre maksimal mælkeproduktion, og at du
bruger foderet fornuftigt.

Tirsdag den 22. oktober 16.45-17.30

Thomas Sønderby Bruun
Specialkonsulent, SEGES Svineproduktion

26. Good insemination requires planning
Servicing should be carried out without any
time waste, but without compromising

22. Flere grise kan komme ud at køre
Reglerne for transportegnethed for grise er
skærpet gennem de senere år
Om grisen kan sendes trygt afsted, er især svineproducentens afgørelse, men vedrører også vognmanden, chaufføren,
besætningens dyrlæge og dyrlægen på slagteriet. I denne
session har vi samlet nogle af de ansvarlige interessenter,
som vil komme med bud på løsninger til udfordringerne
omkring transportegnethed.

Stig Jessen
Dyrlæge, Fødevarestyrelsens Veterinære Rejsehold
Henrik Ringskær
Transport- og logistikchef, SPF
Tina Birk Jensen
Specialkonsulent, dyrlæge, SEGES Svineproduktion

71. PRRS hos Hatting Horsens

enkelt orne viste sig at have antistoffer mod PRRS. Desværre
viste opfølgende blodprøver, at PRRS var kommet ind på
ornestationen allerede først i juli. Derfor kan mange danske
sobesætninger have været udsat for smitte med PRRS via
sæd fra Hatting Horsens i løbet af juli måned. Hvordan kunne det ske, og hvad gør vi for at undgå, at det sker igen. Hør
om forløbet på Hatting Horsens, og hvad vi har lært af det.

23. Fra modarbejder til medarbejder

Udfordrende eller besværlige holdkammerater er dagligdagen for os alle sammen i de teams, vi er en del af.
Forskelligheden er en præmis for teamet, men vi bestemmer
selv og har altid mulighed for at gøre en ’modarbejder til en
medarbejder’, der bidrager til teamets succes.

Peter Bredsdorff-Larsen
tidligere assisterende landstræner for
herrelandsholdet i håndbold,
nu cheftræner for BSV

in the pork market for some time. It benefits the bottom
line, but for how long? Pig producers the world over are
closely following the situation in China and in other countries. Some of the most respected analyses and forecasts
come from Gira Consultancy and Research.
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Regelsættet – hvordan kan det efterleves?
Alle, der halekuperer grise, skal kunne dokumentere behovet og lave en risikovurdering med tilhørende handlingsplan.
Reglerne kan virke komplicerede, og de består af flere elementer, herunder en risikovurdering, som også har fokus på
forhold, der kan forbedre bundlinjen. Hør, hvad regelsættet
går ud på, og hvordan det kan efterleves ved at bruge en
række hjælpeværktøjer fra SEGES Svineproduktion suppleret
med et eksempel fra en besætning.

Facilitator:
Bent Nielsen
Afdelingschef, SEGES Svineproduktion

Stine Mikkelsen
Svineproducent, Bornholm
Niels-Peder Nielsen
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion

28. FN’s verdensmål vedkommer også dig

Richard Brown
Director, Gira

FN’s 17 verdensmål handler om at løse
verdens største udfordringer
Blandt andet at afskaffe fattigdom og bekæmpe klimaforandringer, og de er vedtaget af alle lande. Foredraget vil
give bud på, hvordan dansk landbrug kan skabe mening og
resultater ved at implementere målene.
Steen Hildebrandt er formand for 2030-Panelet, der
samarbejder med og understøtter 2030-Netværket, der er
Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN´s Verdensmål.

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT

Sara Dalsgaaard
Afdelingsleder, Sundhedskontrollen
Bjørn Lorenzen
Afdelingsleder, Sundhedsstyringen
Charlotte Sonne Kristensen
Afdelingsleder, SEGES Svineproduktion

27. Op og ned på halekupering

24. World Pigmeat Market: the supply shock of the Asian ASF crisis
African Swine Fever has been a game changer

Tommy Rasmussen
Production and AI Consultant, Hatting A/S

on the results. Large litter sizes and consistent teams and
consequently a high farrowing rate are crucial for gross
margins. The presentation will focus on the practicalities of
inseminating gilts and sows based on the experiences of the
AI advisory service and the latest insights from AI scientists.

Ornestation Hatting Horsens fik indført betinget status for PRRS fredag den 26. juli, da en

Hvis bare medarbejderne gjorde tingene på
min måde, så ...!

5





Steen Hildebrandt
Adjungeret professor,
Center for virksomhedsudvikling og ledelse,
CBS, Handelshøjskolen København
og Institut for filosofi og læring,
Aalborg Universitet

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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32. Foderstrategi til pattegrise

SVINEKONGRES2019
FOREDRAG

Nem overgang til smågrisestalden

Marie-Louise Madelung Pedersen
Specialkonsulent, SEGES Svineproduktion

Onsdag den 23. oktober 9.00-9.45

Det er god praksis at fodre pattegrisen, så overgangen til
smågrisestalden bliver så nem som mulig. Bliv opdateret på,
hvordan tørfoder, vådfoder og supplerende mælk påvirker
pattegrisen, og hør nye resultater om, hvilken effekt supplerende mælk og vådfoder har på tilvæksten hos pattegrise og
smågrise. Når du har styr på, hvilken foderstrategi du vælger
i din besætning, kan du vælge det rette foderanlæg. Hør
også om økonomien i de forskellige typer af anlæg.

29. Målinger med mening

33. Sådan opnås et foderforbrug på 2,50 FEsv

Data giver stor værdi i styringen
I foredraget vil der blive vist eksempler på, hvordan data
allerede i dag kan give stor værdi i styring af produktionen.
Hvad bliver det næste – skal du investere i videoovervågning, vægte, vandsensorer, hostesensorer osv.? Hvad kan
man opnå med de enkelte systemer, og i hvilken grad er
effekten dokumenteret? Få svarene her, og hør hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du investerer i overvågning af
produktivitet, sundhed eller velfærd.

30. Svovlbrinte er en sniger
Det kræver ledelse og planlægning at sikre din
og medarbejdernes sikkerhed på bedriften
Lær, hvordan du får styr på procedurer, kommunikation og
værnemidler. Hør en medarbejder fortælle om de praktiske
erfaringer og arbejdet med beredskabsplaner og sikkerhedsrundering samt etablering af en arbejdsmiljøorganisation på
bedriften. Der følges endvidere op på, hvorfor svovlbrinteforgiftning er så farlig, og hvilke konsekvenser det har.

Syv slagtesvineproducenter med et flot
foderforbrug

Hans Ulrik Jensen
Pig Production Specialist, SKOV
Claus Hansen
Chefforsker, SEGES Svineproduktion

SEGES Svineproduktion har besøgt syv slagtesvineproducenter med et flot foderforbrug på omkring 2,50 FEsv.
Hør, hvad der ligger til grund for det lave foderforbrug, og
hvilke procedurer der ses på tværs af de syv besætninger.
I et videointerview fra én af de deltagende besætninger
fortæller ejeren, hvordan han har nået et lavt foderforbrug i
den årlige produktion af 50.000 slagtesvin – bl.a. via et godt
og tæt samarbejde med sin smågriseleverandør.

58

Allan J. Vestergaard er ’virksomhedsdoktor’ både på den nationale og globale scene. Gennem en lang årrække har han
påtaget sig rollen som administrerende direktør i
økonomisk udfordrede virksomheder – ofte i samarbejde
med større kapitalfonde. Hør, hvad der typisk er gået galt i
de virksomheder, han træder ind i – og hvordan han
vurderer virksomhedens potentiale med fokus på både
bundlinje og de menneskelige aspekter.
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34. Virus control
The optimum management strategy
for controlling viruses

Ole Carstensen
Overlæge, Arbejdsmedicin Herning
Heiðrún Fríða Grétarsdóttir
Medarbejder, Haverslev Vestergaard

6

Pia Conradsen
Veterinarian, SvineVet

In recent years, PRRS has been well managed. Unfortunately, influenza is not as easy to control, and other viruses are
waiting in the wings. With the control of PRRS as the starting
point, we will examine the optimum management strategy
for controlling viruses. Parallels will then be drawn and
differences examined when it comes to treating influenza.

31. Virksomhedsdoktoren fra Thy
Hvad er virksomhedens diagnose?

Joachim Glerup Andersen
Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion

35. Hvordan fordøjes foderet i takt med, at grisen vokser?
Hvordan påvirker alderen proteinfordøjelighed hos smågrise?

Allan J. Vestergaard
Bestyrelsesmedlem og investor

Jan Værum Nørgaard
Lektor, Aarhus Universitet

I dag anvendes de samme fordøjelighedskoefficienter for
smågrise, slagtesvin og søer. Kan fordøjeligheden af protein
ændres med fravænnede grises alder, og er der forskel
på proteinkilder og effekten på tarmsundheden? Leverer
forskellige proteinkilder aminosyrer til blodet på samme
tidspunkt? Resultaterne giver unik viden om den biologiske
baggrund for fodereffektivitet.

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT





TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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39. Succes grundlægges i drægtighedsstalden

SVINEKONGRES2019
FOREDRAG

Aminosyrenormerne til drægtige søer er
ændret i 2019

Peter Kappel Theil
Seniorforsker, Aarhus Universitet
Gunner Sørensen
Chefforsker, SEGES Svineproduktion

Onsdag den 23. oktober 10.05-10.50

Fodersammensætning, foderstrategi og soens huld op til
faring har stor betydning for faringslængde, råmælksproduktion og pattegrisenes overlevelse. Der præsenteres
resultater fra et nyt forsøg på Aarhus Universitet gennemført
i samarbejde med SEGES Svineproduktion. Kom og få en
status på de nye proteinnormer og de sidste nye fif til din
foderstrategi.

36. Fremtidssikring af svinesektoren?

40. Test: How good are you with finishers? (Kahoot)

Vi har sat formanden og direktøren for Landbrug

Do you have the right answers as to what consti-

og Fødevarer Svineproduktion i den varme stol. De følger op
på deres indlæg ved årsmødet om strategi og udfordringer i
svinesektoren og tager en åben diskussion med deltagerne.
Kom og deltag i debatten om dansk svineproduktions position og prioriteter i fremtiden.

Erik Larsen
Bestyrelsesformand, Landbrug & Fødevarer
Svineproduktion
Christian Fink Hansen
Sektordirektør, SEGES Svineproduktion

37. Hvorfor er danskerne så mærkelige?
I Danmark har vi en flad ledelsesstruktur
med fokus på frihed under ansvar

tutes efficient slaughter pig production? This quiz centres
around the 100 requirements and initiatives that are used
in the Finisher Production Concept. The correct answers –
and the reasons – follow each question. The prizes for the
winners are some of the ingenious measuring instruments
that are used in the concept itself. Participation in the quiz is
via the Kahoot app – so please bring your smart phone and
your quick wits!

44

Facilitator:
Joachim Glerup Andersen
Senior Adviser, SEGES Danish Pig Research Centre

41. Hvad kan vi lære af OUA?
I OUA (opdræt uden antibiotika) er der ofte et
behov for at ’tænke ud af boksen’ og prøve alter-

Dennis Nørmark
Antropolog, forfatter

Ida Friis Overgaard
Dyrlæge, LVK
Peter Greibe
Driftsleder OUA-producent, I/S Thorupgård

Derfor er der en forventning om, at man spørger, hvis der
er noget, man ikke forstår. I mange andre lande er det ikke
acceptabelt at udfordre chefen, men i Danmark er det nærmest en dyd, for det viser, at man interesserer sig for sit job og
ønsker at gøre et godt stykke arbejde. Manglende forståelse
for disse forskelle giver dagligt udfordringer i staldene.

native løsningsmuligheder. Dette kan være til inspiration for
reduktion af antibiotika i den konventionelle produktion. En
erfaren OUA-producent og hans dyrlæge fortæller om, hvilke
erfaringer de har gjort sig gennem årene med OUA-produktion – både de gode, de dårlige og de skæve.

38. Økonomistyring i dagligdagen

42. Protein til smågrise – hvad er godt og skidt?

I hverdagen er der mange regninger, bilag,
indtægter, produktionsdata mv., der skal holdes
styr på. Det kan være svært at bevare overblikket over, hvor
mange penge der er brugt eller kommet ind, og om produktionen kører, som den skal. Med Dashboard og eOverblik får
du et helt aktuelt overblik over din økonomi og produktion.
Du får lettere adgang til at spotte en forkert udvikling og
foretage korrigerende handlinger i tide. Hør om mulighederne og de første erfaringer hos landmænd.

18

Ønsket om at opnå maksimal produktivitet

Alex Manstrup Brøndum
Strategi- og virksomhedskonsulent, LandboNord
Niels Hedermann
Mælkeproducent, Brønderslev
Morten Langgaard
Product Portfolio Manager, SEGES

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT

ved lavest mulige foderomkostninger og med minimal diarrérisiko uden brug af zink kan være svært at opfylde. SEGES
Svineproduktion har gennemført afprøvninger for at trimme
protein- og aminosyreforsyningen til smågrise. Det har medført, at normerne til smågrise er ændret. Derudover er der
afprøvet fodringskoncepter med det mål at reducere diarré,
når der ikke anvendes medicinsk zink i fravænningsfoderet.
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Hanne Maribo
Chefforsker, SEGES Svineproduktion
Niels Jørgen Kjeldsen
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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46. Fosterudvikling hos højtydende danske søer

SVINEKONGRES2019
FOREDRAG

Danske søer får store kuld, og der fødes
mange små såkaldte IUGR-grise med lavere

Anja Varmløse Strathe
Adjunkt, MSc, PhD, Københavns Universitet

Onsdag den 23. oktober 11.05-11.50

fødselsvægt og en højere dødelighed. I projektet Feed4Life
(Københavns Universitet, SEGES og DLG) er målet gennem
fodring i tidlig drægtighed at mindske antallet af meget små
grise ved faring. Med den nye viden om fosterudvikling hos
danske søer er målet at optimere fodringen i tidlig drægtighed og dermed øge kuldets fødselsvægt.

43. Competitiveness of Danish pig production in a global context

47. Udleveringsstrategi kan give dig 10 kr. pr. gris

Denmark is participating in the international
benchmarking groups InterPIG and Agri
Benchmark Pig

Hent en god timeløn på korrekt udlevering

Dr. Claus Deblitz
Deputy Director, Thünen Institute
of Farm Economics, Germany

Mulighederne afhænger af staldsystem og mandskab. Hvilke
overvejelser skal du gøre dig for at ramme din optimale udleveringsstrategi, og hvordan udfører du den i praksis? Hvor
meget betyder ændringer i pris pr. FEsv for den optimale
slagtevægt? Hvorfor sættes vægtgrænserne, som de gør?
Og hvordan undgår man vægtfradrag i perioder med mange
helligdage? Få svarene her, og høst erfaringerne fra praksis.

The purpose is to gain a good insight into Danish pig production’s competitiveness and identify trends in the economics
of international pig production. The presentation will
provide an overview of developments in farm economics in
the major pig producing countries.

44. Why are Danes so weird?
In Denmark we have a flat management
structure and focus on freedom with responsibility.

48. Smittebeskyttelse er alfa og omega

37

Med udgangspunkt i en af Danmarks største
saneringer for dysenteri gennemgås her vigtigheden

Dennis Nørmark
Anthropologist, author

People are expected to ask if there is something they don’t
understand. In many countries, challenging one’s boss is not
acceptable, but in Denmark, it is almost a virtue because it
shows an interest in the job and a wish to do well. A lack of
understanding of these differences presents daily challenges
on pig farms.

af god ekstern smittebeskyttelse. I foredraget gennemgås
et forløb, hvor sohold og smågriseejendomme blev smittet
med dysenteri og efterfølgende blev saneret. Saneringen lykkedes, blandt andet på grund af et stort fokus på smittebeskyttelse. Hør om praktiske tiltag i forhold til at opretholde
en god sundhedsstatus, og hvorfor det er vigtigt.

45. Laboratoriediagnostik – det betaler sig

49. Ingen Zn – hvad siger verden?

Sundhedsproblemer i besætningen?

Succesfuld fravænning af smågrise uden
medicinsk zink

Det kan være alt lige fra øget dødelighed til lidt for lav tilvækst og alt derimellem. Årsagerne kan være mange: Foder,
vand, klima, management, bakterier, virus eller parasitter.
Kom og hør om, hvordan laboratoriediagnostik kan være en
hjælp til at få klarhed over årsagerne og dermed en hjælp til
at vælge de rette løsninger.
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Ken Steen Pedersen
Professor, Københavns Universitet
Svend Haugegaard
Seniordyrlæge, SEGES Svineproduktion

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT

Simon Hansen Commerou
Driftsleder, Østervang, Fyn
Preben Rohde Rasmussen
Konsulent, Danish Crown

SEGES Svineproduktion afholdt i juni 2019 den internationale konference ZeroZincSummit 2019, som havde til formål
at dele viden og finde løsninger på, hvordan grise fravænnes
uden brug af medicinsk zink. Hør om de internationale
erfaringer, og få eksempler på konkrete forslag til, hvad de
danske svineproducenter kan arbejde videre med.
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Brian Sørensen
Svineproducent, Dronninglund
Annette Bundgaard Bech
Dyrlæge, LVK

Lisbeth Shooter
Fagchef, Svin, SEGES Svineproduktion
Poul Bækbo
Chefkonsulent, dyrlæge, SEGES Svineproduktion

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT
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53. Giv pattegrisen den bedste start

SVINEKONGRES2019
FOREDRAG

I de første tre levedøgn dør der flere pattegrise end i hele resten af dieperioden

Natasja Due
Driftsleder, Ørnhøj
Flemming Thorup
Chefforsker, SEGES Svineproduktion

Onsdag den 23. oktober 12.55-13.40

Hør, hvad du skal sætte fokus på i de første kritiske døgn,
herunder hvilke grise der skal tages særligt hånd om for at
sikre en øget pattegriseoverlevelse umiddelbart efter fødsel.
Foredragsholderne fokuserer både på indretning af farestien
(og pattegrisehulen) samt på overvågning, varmetilsætning,
tilskud af glukose mv.

50. ENORM – 100 ton larver om dagen

54. Test dig selv: Hvor god er du til slagtesvin? (Kahoot)

ENORM BioFactory A/S bliver Skandinaviens
første industrielle insektproduktion

Er du blandt de hurtigste med det rigtige svar
om effektiv slagtesvineproduktion?

Carsten Lind Pedersen
CEO, ENORM BioFactory A/S

I 2023 skal der produceres 100 ton larver/dag, svarende til
11.000 ton insektmel. Insektmelet er en god, let fordøjelig
proteinkilde, der forventes godkendt til svin om 1-2 år. Hør
Carsten fortælle om ideerne bag, udfordringer, potentialet
og forretningsmodellen bag ENORM BioFactory A/S.

Quizzen er opbygget over en række af de 100 krav og
tiltag, som bruges i Produktionskoncept Slagtesvin. Efter
hvert spørgsmål fremlægges det rigtige svar og den faglige
begrundelse. Præmierne til vinderne er selvfølgelig nogle af
de smarte måleværktøjer, som bruges i konceptets besætninger. Du deltager i quizzen via appen’Kahoot’ – så medbring
din smartphone.

51. Lær at opdage stress i tide

55. Optimal vaccination

Svingende priser, møde i banken og krav om
mere nærvær i stuehuset
Der er pres fra flere sider, når man som landmand skal have
både bedriften og familielivet til at køre. I denne session fortæller to landmænd om at have været nede med stress – og
hvordan det lykkedes dem at komme ud på den anden side.
De suppleres af psykolog Malene Viderup Worm, der gør
dig klogere på, hvad vil det sige at have stress, og hvordan vi
bedst håndterer det.

Udgifter til vacciner kan være en tung post
i medicinbudgettet, så hvordan sikrer du ’value for

Malene Viderup Worm
Psykolog, Psykologklinikken Himmerland
Anders Overgaard
Økologisk mælkeproducent, Storvorde
Klaus Jørgensen
Mælkeproducent, Højvang, Gislev

Facilitator:
Joachim Glerup Andersen
Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion

Andreas Birk
Fagdyrlæge, Ø-vet

money’. Viden om besætningens immunstatus, opbygning,
beliggenhed og management kan bruges til at reducere omkostningerne. Der vil altid være en vis risiko ved at begrænse
brugen af vacciner, men denne risiko kan imødegås ved konsekvent sygdomsovervågning. Der vil blive givet eksempler
på rationel vaccination fra både ind- og udland.

52. Open Book – samarbejde mellem svineproducenter

56. Treatment and handling of sick pigs

Der er mange plusser i et tættere samarbejde

When, how and for how long should you treat
sick pigs?

mellem smågriseproducenter og slagtesvineproducenter.
Men hvordan finder man fælles fodslag, når parterne står
med forskellige interesser, der kan modvirke lysten og evnen
til at samarbejde. Hør, hvordan du styrker samarbejdet, og
lær af erfaringer fra en smågriseproducent og en slagtesvineproducent, der har arbejdet sammen siden 1997.
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Kent Lisby Jakobsen
Slagtesvineproducent, Smedshauge, Lemvig
Klaus Noe
Smågriseproducent, Lemvig
Finn Udesen
Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT

40

When should they be moved to a hospital pen and when
can they rejoin their pen mates? How do you incorporate
a fixed routine for assessing the likelihood of recovery or
culling? And how do you ensure that pigs leave hospital pens
again, so any backlog is prevented? The presenters have the
answers.
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Tina Birk Jensen
Special Adviser, Veterinarian,
SEGES Danish Pig Research Centre
Kirsten Pihl
Senior Veterinarian,
SEGES Danish Pig Research Centre
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60. WORKSHOP: Danmarks største erfagruppe

SVINEKONGRES2019
FOREDRAG

Vær med i landets største erfagruppe med
fokus på pattegriseoverlevelse

Rikke Ingeman Svarrer
Projektchef, SEGES Svineproduktion
Dorthe Poulsgård Frandsen
Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion

Onsdag den 23. oktober 13.55-14.40

Workshoppen omhandler tre temaer, der redder flest pattegrise på staldgangen: dødfødte, klemte og svagtfødte/sultne
grise. Workshoppen styres centralt og giver mulighed for
diskussion i dansk- eller engelsktalende grupper, hvor det er
muligt at udveksle erfaringer. Workshoppen henvender sig
især til farestaldsansvarlige, driftsledere og ejere.

57. Postkort fra Norge

61. PANELDEBAT: Fremtidens fodring af slagtesvin

Inspirationsforedrag fra norsk sohold med
lavt medicinforbrug, hele haler, ingen zink og løse
søer. Harald Gropen fortæller om, hvordan han opnår en
fravænningsvægt på 11,5 kg og en salgsvægt på 35 kg ved
9 uger uden brug af zink og flokmedicinering. Søren Thielsen
supplerer med, hvordan opbygning af driften er godt for
sundhed og produktivitet. Der vil blive vist videoklip og
billeder fra besætningen, så det er nemt at se, hvad der
gøres i praksis.

Learn how to manage procedures, communication, safety
equipment and detectors. And listen to an employee talk
about her first-hand experience of contingency planning and
safety inspections as well as setting up an occupational
health scheme at a farm. You will also discover why hydrogen sulphide is so dangerous and what consequences it has.

Hvad betyder fodring efter ydelse, og kan man fodre grisene
til en bedre foderudnyttelse – eller afgøres foderudnyttelsen
af andre faktorer som foderets sammensætning? Er der perspektiv i, at der anvendes ens blandinger til alle slagtesvin
i Danmark, ligesom de gør ved kyllingeproduktion? Hør
ekspertpanelets debat her.

62. Update på brok
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Forekomsten af udposninger ved navlestedet
hos grise giver udfordringer for flere svineprodu-

Ole Carstensen
Chief Physician, Occupational Medicine, Herning
Heiðrún Fríða Grétarsdóttir
Employee, Aagård ApS

center. Få den nyeste viden på området, og hør, hvad du
som svineproducent selv kan gøre for at undgå, at grisene
får udposninger. Foredragsholderne præsenterer cases fra
besætninger, som har haft udfordringer med udposninger
hos grise, og fortæller, hvilke indsatser der er iværksat for at
reducere forekomsten.

59. Strukturudvikling – priser, miljø og dyrevelfærd i Tyskland

63. Kastration og hangrise

Tyskland er afgørende for prisen på grisekød
og smågrise i Europa

SEGES Svineproduktions hangriseteam
fortæller, hvordan det er gået med indførelsen af lokal-

Hans Knudt Krag
Direktør, cand.agro, DANBAUER

Så hvordan går det med strukturudviklingen og troen
på fremtiden i tysk svineproduktion? Hvad sker der med
’Tierwohl’, nye labels som ’Haltungsform’ og den statslige
dyrevelfærdslabel? Og hvad sker der med rammevilkårene
og miljøreglerne? Hans Knudt Krag behandler disse temaer
i foredraget.
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Jacob Dall
Faglig ansvarlig, Svin, Vilofoss
Bjarne Knudsen
Rådgiver, SvineRådgivningen
Jan Værum Nørgaard
Lektor, Aarhus Universitet
Niels Morten Sloth
Chefforsker, SEGES Svineproduktion
Facilitator: Lisbeth Shooter
Fagchef, Svin, SEGES Svineproduktion

58. Hydrogen sulphide is insidious
Leadership and planning are required to safeguard personal safety on the farm

Fremtidens slagtesvin skal fodres, så du
rammer den bedste effektivitet og bundlinje

Harald Gropen
Svineproducent, Norge
Søren Thielsen
Dyrlæge, Ø-vet

bedøvelse. De viser nye resultater om lokalbedøvelsens effekt og giver gode råd til at optimere arbejdsgange og udstyr
i stalden. Selvom lokalbedøvelse er indført, er slutmålet på
langt sigt stadig at undlade kastration, og i Danmark har vi
en stor viden om hangriseproduktion. Hør, hvordan det går
med hangriseproduktionen, og hvad kunderne siger.

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT





Anne Schultz
Dyrlæge, Vet-team
Charlotte Sonne Kristensen
Afdelingsleder, SEGES Svineproduktion

Lotte Skade
Dyrlæge, SEGES Svineproduktion
Hanne Maribo
Chefforsker, SEGES Svineproduktion
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67. Fra lav pattegrisedødelighed til højere egenfravænning

SVINEKONGRES2019
FOREDRAG

I 2016 havde vinderbesætningen i PattegriseLIV en total pattegrisedødelighed på 16,1 %, men siden da

Onsdag den 23. oktober 15.00-15.45

har kuldstørrelsen været stigende, og der har været bump på
vejen i form af influenza-udbrud og skift af medarbejdere i
farestalden. Kom og hør, hvordan besætningen i det daglige
arbejder på at få flere fravænnede grise pr. fravænning.
Foredraget vil blive krydret med erfaringer fra andre besætninger, der ligeledes sigter mod en høj egenfravænning.

64. Fra 75 % fravær til 100 % succes

68. Fremtidens slagtesvinestald

Jacob Risgaard er medstifter af webshopsuccessen Coolshop og kendt fra TV2’s programserie

Alle snakker om det – hvordan skal fremtidens slagtesvinestald se ud, og hvad må den
koste? Hør foredragsholderne svare på dette, og få deres

Jacob Risgaard
Iværksætter og co-founder, Coolshop

’365 dage til succes’ og desuden som ny løve i DR1’s populære iværksætterprogram ’Løvens Hule’. Siden 1996 har
Jacob med stor succes beskæftiget sig med e-handel. Modsat
mange andre formår Jacob rent faktisk at skabe rentable
webshops. Hør, hvordan han har skabt succes ved at tænke
ud af boksen trods modgang såvel forretningsmæssigt som
privat.

bud på, hvordan produktiviteten sikres i din nye stald.
I sessionen inddrager foredragsholderne deres erfaringer fra
projekter som f.eks. panelstald, totalstald og konceptstald.

65. Elsk den næste – ejerskifte ved succession

69. Infection protection is crucial

Den 1. januar overtog Daniel Juul Christensen
en mælkeproduktion ved Hobro fra Erik Grønlund

With offset in one of Denmark’s largest eradication programmes for dysentery, the importance

via succession. Erik og Daniel har under hele forløbet haft fokus på, at ejerskiftet skulle blive en succes, og det har krævet
åbenhed og tålmodighed. Hør om overvejelserne bag brug
af successionsordningen, og hvad der kræves af parterne,
for at samarbejdet kan fungere i de to år, inden successionen
bliver en realitet.

Daniel Juul Christensen
Mælkeproducent, Hobro
Erik Grønlund
Ekslandmand, Hobro
Merete Lehmann Andersen
Rådgivningschef og HR-konsulent, LandboNord

of exemplary, external biosecurity is reviewed here. The
presentation examines a chain of events where sow units
and piglet farms were infected with dysentery, which was
then eradicated. The eradication succeeded in part because
of the strong focus on biosecurity. Hear about the practical
measures to maintain a good health status and why this is
important.

66. Altid klar til kontrol
At være klar til kontrol betyder ikke blot, at
papirerne er i orden, men også at der altid er styr på
rutinerne, hvilket er et godt udgangspunkt for god styring
af besætningen. Hør, hvilken gavn det giver altid at være
klar til kontrol. Du får eksempler fra praksis med fokus på
reglerne for brug af medicin, for egenkontrol og for rode- og
beskæftigelsesmateriale.
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Jeppe Aarup Haubjerg
Svineproducent, Ringkøbing
Dorthe Poulsgård Frandsen
Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion

Søren Jacobsen
Projektchef, Danish Farm Design
Martin Rindom
Direktør landbrug - salg, Gråkjær
Kent Myllerup
Afdelingsleder, SEGES Svineproduktion
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Trine Christner Månsson
Veterinarian
LVK

70. Behandling og håndtering af syge grise
Hvornår, hvordan og hvor længe skal du behandle syge grise? Hvornår skal de flyttes til en sygesti,

Ann Kirstine Ballebye Lind
Dyrlæge, SEGES Svineproduktion
Asger Kjær Nielsen
Kvalitetschef, DANISH

TILBAGE TIL KONGRESOVERSIGT

og hvornår kan de blive sammen med stifællerne? Hvordan
får du indarbejdet en fast rutine for vurdering af sandsynlighed for helbredelse eller aflivning? Og hvordan sikrer du, at
grisene også kommer ud af sygestierne, så sygestierne ikke
’sander til’. Foredragsholderne giver dig svarene her.
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Tina Birk Jensen
Specialkonsulent, dyrlæge, SEGES Svineproduktion
Kirsten Pihl
Seniordyrlæge, SEGES Svineproduktion
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Hatting

TOPDUROC
Mød os på hjørnet til Svinekongres

Kvalitet betaler sig
Du kommer foran med TopDuroc produktionssæd. Ornerne udvælges efter
avlsindeks, så TopDuroc er ca. 15 indekspoint højere end BasisDuroc.

-din samarbejdspartner

FODER I STALDE I PRODUKTIONSOPTIMERING I MILJØ I STRATEGI
STALDGANGSRÅDGIVNING I E-KONTROL I DRIFTSLEDELSE I ØKONOMI

SvineRådgivningen

tlf 70151200

Herning

Vojens

Kolding

www.sraad.dk

svin@sraad.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK

EVO CLEANER
Vaskerobot til svinestalden

● Alt i landbrugsartikler
● Konsignationslager
● UniFeeder - intelligent
fodertildeling i farestalden
● Varmepaneler & varmestyring
● Sohold- & farestaldsmanagement
● Driftledelse og LEAN
● Kernestyring

Afkommets
værdi
øges gennem:
•
•
•
•

Lavere foderforbrug
Større tilvækst
Højere kødprocent
Mindre slagtesvind

Hatting A/S • Oensvej 48 • 8700 Horsens • tlf. 70 15 99 09
www.hattingagro.dk

www.unitron.dk

DanBred Manualerne
Få succes med vores DNA!
DanBred-systemet giver dig
adgang til nogle af verdens
bedste avlsdyr, og nu kan
du også drage nytte af
vores enestående viden om
arbejdet i svinestalden.
Vi har nemlig samlet mange
års erfaring i DanBred
Manualerne, som kort og
præcist forklarer, hvordan
du håndterer DanBredavlsdyr igennem de vigtigste
faser af deres liv for at få
mest ud af deres genetiske
potentiale.
FIND WEBMANUALERNE PÅ:

danbred-manual.com

Kokmose 6 ● 6000 Kolding ● Tlf. +45 7580 2122 ● mail@unitron.dk

Svinedyrlægerne

Your business. Our DNA.

DK_Annonce_93x135_Manualerne.indd 1

Sund fornuft

03-06-2019 11:13:05

Praktisk
forskning
og innovation

www.lvk.dk
Fynsvej 8, DK-9500 Hobro
T: 9852 0044

Vær opdateret på nye
og ændrede regler
som har betydning for din bedrift...
Vi står klar med gode råd og hjælper gerne med relevante emner som f.eks vurdering af transportegnethed,

FAKTA
▪ Sparer arbejdstid min. 80% i fht. manuel vasketid
▪ Mindre vandforbrug
▪ Forbedrer staldhygiejnen
▪ Større medarbejdertilfredshed

risikovurdering og handlingsplan for halebid, korrekt
bedøvelse før kastration og meget mere.

Med LVK Svinedyrlægerne har du 18 dedikerede og velkvaliﬁcerede svinedyrlæger
som kan fortælle meget mere om dette.
Få en snak med os under kongressen eller
ﬁnd din nærmeste dyrlæge på www.lvk.dk

envirologic.dk

Kontakt Jan Bjerg på 2883 4404 og hør mere.
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www.lvk.dk
Mere end en dyrlæge !
LVK · Fynsvej 8 · 9500 Hobro · 98 52 00 44

DU FINDER OS PÅ
GULDSTAND 3

Specialist
i foder
til
unge dyr

Pump'n'Grow mælkeanlæg
+ Højere vægt ved fravænning:
+0,8 -1,0 kg
+ Reduceret dødelighed i farestalden
på mellem 2-6 %-point
+ Søerne passer yderligere
1-2 smågrise
Agilia A/S

Nyt forskningscenter til
smågrise og søer - R&D
260 søer og 800 smågrise
NUTRAX APS · Østre Allé 6 · 9530 Støvring · Danmark
Tlf. +45 86 93 69 11 · info@nutrax.dk
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TAK TIL VORES SPONSORER

GULD

MØD OS HER
HOLD DIG OPDATERET
på den seneste faglige viden
Svineproduktion.dk

Svin.seges.tv

Følg med på facebook

Nyhedsbrev

På SEGES Svineproduktions hjemmeside finder du
altid opdateret svinefaglig viden til brug på staldgangen. Blandt andet beregningsværktøjer til brug
på kontoret, manualer og vejledninger med klar
angivelse af arbejdsprocedurer.

På Facebook.com/SEGESsvineproduktion kan du
holde dig opdateret med de seneste nyheder fra
SEGES Svineproduktion. Følg vores arbejde med
udvikling og forskning i det, der skal gøre din bundlinje bedre.

SEGES Svineproduktions egen online tv-kanal med
indslag om alt fra avl til zink. Her kan du få de seneste
nyheder serveret på ganske få minutter og både
følge SEGES Svineproduktions arbejde og komme
med ud i andre svineproduktioner.

Your business. Our DNA.

SvineRådgivningen

SØLV

SØLV

Nyhedsbrev fra SEGES Svineproduktion med nyt om
dansk svineproduktion. Det er hver torsdag – direkte
i din indbakke.

NOMINÉR ÅRETS ELEV 2019
Har du en elev, som udviser faglighed, initiativ,
nysgerrighed og innovation? Så er det nu, du skal
indstille ham eller hende til prisen ’Årets elev i
svineproduktion 2019’.

BRONZE

SÆRLIGE SPONSORATER

Bedømmelseskomitéen lægger vægt på, at vinderen
er en god ambassadør for branchen.
Læs mere og indstil din elev nu på
svinekongres.dk under ’Årets elev’.
:

Maj 2015

R

“Vi er stolte over at stå bag
verdens bedste landmænd”

R

Frontløber om foderforbrug:

:

Og det kan du som landmand også roligt være!

DE

Det er langt fra fair.

“Vi er stolte over at stå bag
verdens bedste landmænd”

om

LVK`s sundhedsrådgivning skal understøtte og videreudvikle det høje niveau i branchen og samtidig sikre en
god og rentabel produktion. Vi er stolte over, sammen med
dig, at arbejde for god produktion, sundhed, dyrevelfærd
og et fornuftigt medicinforbrug.

FO

Medierne er ofte med til at proportionsforvrænge billedet.
Det politiske system og fødevarestyrelsen er hurtige til, på
det grundlag at indføre mere og mere kontrol og bureaukrati.
Det udfordrer arbejdsglæden og det er vi kede af.

NR. 5 // MAJ 2015

Valgte økologien
og nyder det

t
el
tu

Vi ved nemlig at vores kunder, vores landmænd, arbejder
Konsulenttjeneste
utrætteligt ogLandbrugets
hårdt for at Veterinære
lave kvalitets
fødevarer og produkter med god dyrevelfærd og et fornuftigt medicinforbrug.

Fagmagasinet Svin er mediepartner for
Kongres for Svineproducenter

Mit valg:

Ak

Dansk Landbrug, og især kvæg-, svine- og minkbesætninger
bliver oftere og oftere kritiseret for dårlig dyrevelfærd og
for højt medicinforbrug. Det på trods af at vi i Danmark er
nogle af de bedste på området.
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om

DE

Sidste års vinder af ‘Årets elev i svineproduktion’, Anne Jensen, her sammen
med Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

lt

FO

e
tu

Deadline for indstilling af Årets elev er
7. oktober 2019 kl. 12.00.

Ak

NR. 5 // MAJ 2015
Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste
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Maj 2015

SEGES Svineproduktion
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Axelborg, Axeltorv 3
DK 1609 København V

+45 3339 4500
svineproduktion@seges.dk
svineproduktion.dk

