
Verdens største svinekongres i Dublin, juni 2016          

Til sommer, i dagene 7 – 10. juni, afholdes det 24. IPVS (International Pig Veterinary Society Congress) og 

det 8. ESPHM (European Symposium of Porcine Health Management). 

Det er første gang, at både den europæiske kongres og den internationale kongres er slået sammen på 

europæisk grund. Det betyder, at verdens førende eksperter på det svinefaglige vil deltage. 

Kongressen afholdes over 4 dage og her vil den nyeste forskning i svineproduktion fra hele verden blive 

præsenteret. Emnerne i 2016 vil blandt andet omhandle, management, reproduktion, PED og PRRS. 

Du kan selv læse mere på www.ipvs2016.com  

 

FADS starter ny svinefaglig erfagruppe for nye i svinebranchens følgeindustrier 

I ERFA-gruppen bliver det muligt at mødes under fortrolige forhold, og diskutere svinefaglige udfordringer 

eller vende oplevelser man har haft med kunder, rådgivning, opgaver og arbejdssituationer.  

FADS bestyrelse tilbyder en mentorordning, og deltagelse de første gange erfagruppen samles og 

efterfølgende ved behov. Det giver gruppen mulighed for at trække på den erfaring der er i bestyrelsen 

samt foreningen inden for rådgivning, forskning og salg mm. 

Gruppen på de nuværende 10 personer kommer til at bestå af en bred vifte af mennesker fra lokale 

svinerådgivninger, VSP og foderbranchen. Erfagruppen skal mødes første gang i december. 

Mangler du eller en kollega en svinefaglig ERFA-gruppe, så henvend dig til Henrik Bech Pedersen, på mobil: 

24240123 eller på mail: henrik.bech.pedersen@merial.com   

Nytårskur i FADS – 7-8 januar 2016 !  

Tiden nærmer sig for vores traditionsrige nytårskur, sæt allerede nu kryds i kalenderen til to spændende 

dage sammen med dine kolleger i branchen. Arrangementet strækker sig over 24 timer fra torsdag 

eftermiddag til fredag eftermiddag, -med mulighed for at tilmelde sig kun 1 dag. Program og tilmelding 

udsendes i starten af december. 

Vi byder på spændende indlæg, engagerede mennesker og dejlige omgivelser på Vejle Fjord Hotel og 

bestyrelsen glæder sig til at se dig!  

 

HUSK som altid at dele invitationen med nye kolleger der kunne have interesse i at melde sig ind i 

foreningen. 

http://www.ipvs2016.com/


 Svinekongres 2015, Messecenter Herning.   

Som noget nyt har bestyrelsen i FADS besluttet at reservere et bord til kongresmiddagen tirsdag d. 20. 

oktober. Brænder du inde med en masse input til bestyrelsens arbejde, eller har du måske bare lyst til en 

god faglig snak med dit netværk, så er du meget velkommen til at reservere en plads sammen med os. 

Send en mail til formand Lisbeth Shooter på lsh@patriotisk.dk med navn og antal pladser så booker vi din 

plads. 
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