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Projekt Pattegriseliv
Projekt Pattegriseliv har været i gang siden
starten af 2015.

Årsmøde 2016
Vi havde generelt et godt årsmøde og er glade
for det store antal deltagere.

Der er nu samlet en top 10 over tiltag i
besætningerne:

Der var en række spændende indlæg om blandt
andet mavesår, hvor Christian Fink blandt
andet kastede lys over betydningen af
foderoptagelse for udvikling af mavesår.

1. Justering af strategi vedrørende
kuldudjævning og ammesøer
2. Opstramning af rutiner vedrørende
kastration, tandslibning etc., og sikring af
at alle ved, hvordan rutinerne udføres
korrekt.
3. Justering af arbejdsplaner
4. Justering af foderkurver både i fare-,
drægtigheds- og poltestald på baggrund
af resultater fra rygspækscanning.
5. Tildeling af før-faringsfoder.
6. Øget opmærksomhed på de små og
svage grise, så de ikke bliver kolde.
7. Tildeling af mælkeerstatning til de små
grise.
8. Fastholde en vedholdenhed, så faste
rutiner ikke løber ud i sandet eller
gennemføres sjusket.
9. Mental ændring hos
ejer/driftsleder/ansatte således det ikke er
muligt at afvige fra indgåede aftaler
vedrørende diverse rutiner.
10. Ansatte i stalden arbejder som et team.
Dvs. fælles sprog og fælles arbejdskultur.
Der er altså ikke tale om store og dyre
løsninger, men primært om en tilgang til
driften, der siger, at ”Hvis noget er værd at
gøre, er det også værd at gøre ordentligt”.
Små justeringer og konsekvens i udførelsen
af ALLE opgaver kan være med til helt
generelt at hæve produktiviteten og
arbejdsglæden. Derudover kan det også
betale sig at gennemgå arbejdsrutinerne for
at skære unødige rutiner væk.
Det er netop blevet et politisk mål at reducere
dødeligheden blandt pattegrise med 1 gris
per kuld inden 2020. Fokus vil derfor forsat
være stort på pattegrisene og deres
overlevelse. Ø-Vets dyrlæger står til
rådighed, hvis der er brug for hjælp til
optimering af rutinerne i farestalden.

Derudover vil vi også sige specielt tak til de tre
specialestuderende, som fortalte om
overlevelsesmulighederne for de små grise ved
fødsel, succesraten ved brokoperationer og
forhold omkring polte-karantæne i forhold til
PRRS.

Præsentationerne fra årsmødet vil løbende
blive tilgængelige på vores hjemmeside.

Årsmøde 2016 for udenlandske
medarbejdere
Vi afholder årsmøde på engelsk for
udenlandske medarbejdere tirsdag 24. maj
2016 kl. 13.00-16.00. Nærmere information om
sted følger senere.

Betalingsservice
Vi har nu endelig fået mulighed for at anvende
betalingsservice til regningerne, og det er
således et tilbud til dem, der måtte ønske dette,
da det jo kan være en hjælp i dagligdagen.
Såfremt du ønsker at blive tilmeldt
Betalingsservice, kan du kontakte kontoret på
e-mail kontor@oevet.dk eller tlf. 55 50 08 85.

