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Projektet formål
Formålet med projektet er at sikre svineproducenterne rådgivning med høj nytteværdi baseret på målrettede
rådgivningsforløb. Kvaliteten af rådgivningen sikres gennem udarbejdelse af best-practise værktøjer og
formidling af viden og værktøjer på områder, der er aktuelle og relevante. Endvidere er der fokus på
udnyttelse af synergier mellem agronomiel og veterinær rådgivning, samt ressourcebesparende
implementeringsmetoder.
Projektets resultater og forventede effekter
Rådgivningsforløb med anvendelse af manualerne har bidraget positivt til svineproducenternes produktivitet.
SvineTjek har bidraget med et øget samarbejde med økonomikonsulenterne, og til et bedre helhedssyn på
bedrifterne og rettet landmandens fokus på de områder, hvor økonomien kan forbedres. Arbejdet med at
samle kendt og ny viden i manualer bidrager fortsat til styrkelse af rådgivernes kompetencer, og øger
svineproducenternes udbytte af den faglige viden, der er til rådighed.
Projektets aktiviteter
Aktiviteter under ”Konkurrencekraft og bedre sundhed”
1. Der er oprettet en ERFA gruppe bestående af 10 svineproducenter. Formålet med ERFA gruppen er
at klæde svineproducenterne på til at få maksimalt udbytte af deres rådgivning fra både dyrlæge og
konsulent.
2. Der er igangsat fælles rådgivningsforløb med deltagelse af både dyrlæge og konsulent i 10
besætninger. I alle besætninger er der afholdt et formøde med deltagelse af projektlederen. På dette
formøde var der fokus på forventningsafstemning, spilleregler, samt opstilling af fælles mål. Alle
besætninger har forpligtet sig til 4 fælles indsatser i løbet af et år. Indsatserne kan bestå af enten
fælles besøg, telefonmøder eller andet, der giver mening for den pågældende besætning.
3. I alle deltagende besætninger er Svine-tjek indført for at kunne dokumentere effekten af den fælles
rådgivningsindsats. Desuden er der udført en Medarbejdertrivselsundersøgelse i alle besætninger
ved hjælp af en elektronisk spørgeundersøgelse (SurveyXact).
Aktiviteter under ”Udvidet kvalitetsstyring af hjemmeblanding”
1. Der er udarbejdet en et generelt kvalitetsstyringsprogram bestående af en manual for
hjemmeblandere, en manual for rådgivere i hjemmeblandermanagement, samt en række regneark og
vejledninger, som kan tilpasses bedrifterne individuelt. Desuden er der i samarbejde med firmaer, som
sælger hjemmeblandingsanlæg, udarbejdet minimanualer til en stor del af de eksisterende
fodercomputere. Det generelle program er udarbejdes af en projektgruppe med 3 deltagere fra VSP
og 3 fodringsrådgivere. Gruppen har i forløbet afholdt 9 møder.
2. Det generelle kvalitetsstyringsprogram er tilpasset til 11 besætninger og testes med bistand fra hver
deres fodringsrådgiver. Testperiode 1./7. 2012 til 30./4. 2013.
3. For hver besætning er måling af effekten af den gennemførte kvalitetsstyring igangsat ved før-/efteropgørelser af foderforbrug og dødelighedsprocenter. Data for blandesikkerhed og opnået
formalingsgrad indsamles og vurderes i relation til det anvendte udstyr. Kapacitetsforbrug i form af
energiforbrug og tidsforbrug registreres til benchmarking.
Aktiviteter gennemført under ”Udviklingssamarbejdet”
1. Der er etableret et artikelsamarbejde, som en del af implementeringsaktiviteten i ekspertgrupperne.
Der leveres 12 artikler om året på skift fra hver af ekspertgrupperne. Artiklerne offentliggøres i
Hyologisk Tidsskrift, og de lokale rådgivningsenheder kan efterfølgende bringe et sammendrag af
artiklen i lokale blade.
2. I 2012 er afholdt et 2-dages temagruppemøde for lokale rådgivere. Formålet med mødet var faglig
ajourføring og erfaringsudveksling.
3. Muligheden for gennemførsel af seminarer via nettet er etableret i samarbejde med Videncenter for
Landbrug
4. Pilotprojektet SvineTjek er gennemført i 2012. Projektet afsluttes med evaluering primo 2013.
Formålet med projektet var at udvikle og afprøve et produkt, der kvartalsvist kan vise og benchmarke
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svineproducentens produktionsmæssige og økonomiske resultater til bundlinjen. Pilotprojektet er
gennemført i samararbejde med svine- og økonomikonsulenter fra 4 lokale centre. Der har deltaget
ca. 50 landmænd i afprøvningen.
Løbende opdateringer af manualerne ”Farestaldsmanagement”, ”Vådfodermanagement”,
”Løbemanagement”, ”Poltemanagement”, Drægtighedsmanagement” og ”Vækstmanagement”, samt
tjeklisten fra Byggemanagement.
Som led i implementering af de forskellige manualer gennemføres fællesbesøg, hvor rådgiverne
tager hinanden med ud på rådgivningsbesøg og giver faglig sparring. Der er gennemført 11
fællesbesøg.
Velfærdsdebat i ERFA-grupper er videreført i 2012 og de 12 uddannede lokale svinerådgivere har
gennemført 11 ERFA-møder med svineproducenter som deltagere.
Dialogen med de specialiserede fagdyrlæger er videreført i 2012, hvor specifikke veterinære
indsatsområder diskuteres og bedste veterinære rådgivning og praksis fastlægges. I 2012 har emnet
været PRRS.

Formidling og videndeling vedr. projektet
Projektets resultater og aktiviteter præsenteres blandt andet via VSP hjemmesiden som manualer, lister over
eksperter, indlæg på kongres for svineproducenter, videoer, artikler (primært i Magasinet Svin) og som
nyheder på VSP hjemmesiden.
Aktiviteter under ”Konkurrencekraft og bedre sundhed”
1. Den etablerede ERFA gruppe har inddraget relevante driftsledere til sikring af videndeling. Gruppen
har afholdt 4 møder.
2. Der har været skrevet artikler i fagpressen, samt holdt indlæg på Fagligt Nyt og på møde for Dansk
Veterinær Hyologisk Selskab
3. Der er oprettet et site på Sharepoint til videndeling mellem deltagerne samt deres dyrlæger og
konsulenter.
Aktiviteter under ”Udvidet kvalitetsstyring af hjemmeblanding”
1. Der er etableret to ERFAgrupper
a. En ekspertgruppe, der består af to ansatte fra VSP samt 8 fodringsrådgivere geografisk
fordelt i hele landet. Gruppen har afholdt 5 møder med fokus på videndeling.
b. En hjemmeblander-erfagruppe, der består af de 11 svineproducenter, som demonstrerer
udvidet kvalitetsstyring i den pågældende periode. Denne gruppe har afholdt 2 møder i
perioden.
2. Der har været skrevet artikler i fagpressen og holdt foredrag på Kongres for Svineproducenter,
Fagligt Nyt samt Temamøde for fodringskonsulenter. Ligeledes har de lokale rådgiver afholdt møder
og skrevet artikler til den lokale fagpresse og nyhedsbreve.
3. Der er oprettet et site på sharepoint til videndeling i ekspertgruppen
4. Når testen er afsluttet bliver manualen/kvalitetsstyringssystemet lagt til fri afbenyttelse på VSP’s
hjemmeside og erfaringer og data fra testen bliver samlet op og publiceret i 2013.
Aktiviteter under ”Udviklingssamarbejdet”
1. Gennemførsel af efteruddannelse og implementering af ny viden i 6 ekspertgrupper (farestald,
vådfoder, vækst, reproduktion, avl, byggeri). Der er afholdt mindst 2 møder i hver gruppe.
2. Studietur for ledende konsulenter, hvor Udviklingssamarbejdet evalueres, og nye målsætninger
opstilles.
3. Der har været skrevet artikler i fagpressen og holdt foredrag og bemandet en faglig stand på
Kongres for Svineproducenter, samt afholdt et 2-dags temamøde med deltagelse af rådgivere. De
lokale rådgivere har afholdt møder og skrevet artikler til den landsdækkende og lokale fagpresse.
4. Videndeling i ekspertgrupperne kan endvidere ske på Sharepoint, hvor alle materialer kan hentes i
seneste version
5. Håndbogsblade for manualerne er tilgængelige på VSP´s hjemmeside.
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