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Rådgivningskoncepter, svineproduktion

A. Projektperiode
Projektstart: 1. januar 2007.
Projektafslutning: 31. december 2009.
B. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner
I samarbejde med lokale rådgivere er der løbende samlet og implementeret svinefaglig viden,
som indbygget i hensigtsmæssige rådgivningsværktøjer og -metoder er omsat til teknisk bistand målrettet den enkelte svineproducents behov. Der er således udviklet rådgivningskoncepter omfattende en vådfodermanual, en farestaldsmanual og en drægtighedsmanual med
tilknyttet forpligtende rådgivning. Disse koncepter er implementeret i 2007/2008. Tilsvarende
koncepter vedrørende management i smågrise- og slagtesvinestalde og management i løbeog kontrolstalde er under udvikling og implementering i 2008/2009.
Indbygget i projektet er en målrettet kompetenceudvikling af specialiserede rådgivere samlet i
ekspertgrupper på tværs af alle landets lokale svinerådgivninger. Kompetenceudviklingen er
baseret på kompetencekataloger udarbejdet på baggrund af manualer. Resultatet er dokumenteret gennemslagskraft i rådgivningen udmøntet i målbare resultater (10 kroner på bundlinjen
for hver investeret krone i rådgivningen).
De udviklede rådgivningskoncepter har således vist sig effektivt at have medvirket til at forbedre svineproducenternes økonomiske resultat.
C. Projektets faglige forløb
C.1 Projektforløbet
Under projektet er gennemført følgende delprojekter:
1. Færdiggørelse af en vejledning til fejlfinding og forebyggelse af halebid
Vejledningen omfatter hovedafsnittene tjekliste og anbefalinger vedrørende bedste produktionspraksis m.m., og vil indgå som del af smågrise- og slagtesvinemanagementmanualen.
2. Udvikling af rådgivningskoncepter vedr. styring af vådfodringsanlæg, management i
farestalde, management i stalde til løsgående drægtige søer, management i smågriseog slagtesvinestalde
Koncepterne består af
a. En håndbogsdel, som omfatter hovedafsnittene tjekliste og anbefalinger vedrørende bedste
produktionspraksis m.m.
b. En metodemæssig del, som sikrer, at den faglige rådgivning anvendes i et procesmæssigt
forløb.
c. Etablering af de respektive ekspertgrupper.
d. Målrettet individuel kompetenceudvikling af specialiserede rådgivere.
3. Som et led i implementeringen af viden, metoder og værktøjer er endvidere gennemført generelle informationsaktiviteter, herunder bl.a.
 Planlægning og afholdelse af faglige indlæg på 'Kongres for Svineproducenter”, samt møder og kurser mv.
 Planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter og erfaringsudveksling via
bl.a. temagrupper for rådgiverne og landbrugsskolelærere. Nyhedsredigering til informati1

onsdatabaserne LandbrugsInfo og Info Svin.
 Opdatering af håndbøger og normdatabase samt ajourføring af kursusmateriale til kurset
Sundhedsstyring og Medicinanvendelse.
 Indsamling af data fra den lokale produktionskontrol til beregning af landsgennemsnit og
normtal for husdyrgødning.
C.2 Udbytte af projektet
Under projektet er der udarbejdet rådgivningskoncepter, som løbende er taget i brug. Blandt
rådgiverne er der stikprøvevis undersøgt, i hvor høj grad koncepterne vinder udbredelse blandt
producenterne samt disses grad af tilfredshed. Det er erfaret, at den enkelte rådgiver typisk
kan have 5-10 besætninger i gang på samme tid, hvilket betyder, at koncepterne forventes
udbredt til 80 pct. af svineproduktionen over en periode på samlet ca. 5 år.
Resultater af de generelle informationsaktiviteter foreligger bl.a. i form af opdaterede håndbøger, artikler, kursusmateriale og faglige indlæg på møder og kongresser mv.
Data fra den lokale produktionskontrol har resulteret i et landsgennemsnit, som udgør den faglige basis for den beregnede smågrisenotering, normtal for husdyrgødning m.fl.
D. Offentliggørelse vedr. projektet
Projektets resultater er offentliggjort på Landscentrets hjemmeside og InfoSvin - direkte link er:
http://www.infosvin.dk/Haandbog/Informationsmateriale/Manual/Manualer.html.
E. Projektansvarlig
Anders Hedegaard, tlf. 8740 5358, anh@landscentret.dk
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