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Nyhedsbrev – juni 2015 

Nyt fra formanden  
 

I en tid, som har været præget at valgflæsk, og hvor svineproduktionen og landbrug bliver brugt som en 

aktiv del af dette, må vi jo atter engang ud og forsvare den branche, som vi arbejder i – og i virkeligheden er 

meget stolte af. Man foranlediges til at blive en smule frustreret over det, men som det blev diskuteret på 

nytårskuren, er det jo kun uddannelse og oplysning, som kan hjælpe til at bringe lidt saglighed ind i 

debatten. Det er her, at vi blandt andre spiller en vigtig rolle. For uanset, hvor svært det kan være at ændre 

sangens tone, mener jeg at vi ikke må give op. Vi i bestyrelsen har drøftet, om vi fra foreningen side skal 

være mere synlige i debatten, have en holdning og hjælpe vores medlemmer med at hente viden og 

argumentationer, som man kan bruge i svinerelaterede diskussioner. Dette er et område, som vi pt. 

arbejder videre med – særligt omkring hvordan det skal udmønte sig i praksis.  

 

Vi har 36 medlemmer i vores Facebookgruppe. Den er åben for alle, som arbejder i svinebranchen uanset 

om de er medlemmer af foreningen. Vi håber på, at gruppen vil hjælpe til at få flere nye medlemmer, da vi 

herigennem vil synliggøre de aktiviteter, som vi laver i foreningen. Kender du til en kollega, som ikke er 

medlem af gruppen igen, så inviter dem gerne. 

 

God sommer! 

 

FADS opstarter ERFA-grupper med mentor for nystartede  

Er du nystartet eller nyuddannet med første job i Svinebranchens 

følgeindustri, og mangler en erfagruppe, så læs med her. 

FADS tilbyder at hjælpe dig og andre i gang med en svinefaglig ERFA-gruppe. I ERFA-gruppen kan I mødes 

under fortrolige forhold og diskutere svinefaglige udfordringer, eller vende oplevelser I har med kunder, 

opgaver, fakturering eller arbejdsforhold.  

FADS tilbyder praktisk hjælp, en mentorordning og deltagelse de første gange I samles i gruppen og 

efterfølgende ved behov. Det vil give jer mulighed for at stille spørgsmål til medlemmer af FADS, med 

erfaringer indenfor rådgivning, salg og forskning i svinebranchen, samt at trække på det netværk FADS er 

bygget op om. Sidder du i en allerede etableret ERFA-gruppe, som kun har været i gang i få år, er tilbuddet 

det samme. 

FADS vil efter sommerferien kontakte relevante medlemmer, men ved du allerede nu at du mangler en 

svinefaglig ERFA-gruppe eller kender nogen som gør, så henvend dig til Henrik Bech Pedersen, på mobil: 

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

Af Agrobiologi studerende Asbjørn Madsen 

Torsdag d. 28. maj afholdte FADS røgtertræf på Aarhus Universitet. På trods af en sent udsendt invitation 

fra studenterforeningen ved agrobiologi (S.J.U.S), lykkedes det alligevel at samle 13 Agrobiologi studerende 

fra Aarhus Universitet og tre Jordbrugsteknolog studerende fra Erhvervs Akademi Aarhus. De fremmødte 

var en blandet skarre fra første års studerende helt op til 4.-5. års. 

Til at give de studerende et indblik i fremtidsmulighederne i svineproduktionen var der oplæg fra to 

agronomer og en teknolog, Helle Lahrmaan (EhrvervsPh.D’er), Trine S. Kammersgaard 

(Svineproduktionskonsulent) og Henrik Bech Pedersen (Key account manager). De tre oplægsholder kom 

fra hhv. SEGES(VSP) i Kjellerup, Midtjysk Svinerådgivning og Merial Norden, og fortalte om deres arbejde og 

vejen dertil. 

Efter en lille pause og en bid mad, blev deltagere og oplægsholdere delt i to hold, hvor der blev stillet og 

besvaret spørgsmål. Der kom hurtigt en god samtale i gang, og der var stor interesse i at høre om vejen til 

at komme i job efter endt uddannelse. Hele arrangementet varede 2 timer, og fandt sted på 

Trøjborgkomplekset i Vandrehallen, som er tilholdssted for Agrobiologi ved Aarhus Universitet. 

Kontingent 2015 

Der er stadig nogle som mangler at betale kontingent for 2015. Kontingentet koster 650 pr. år og beløbet 

kan indbetales på foreningens konto ved Nordea: 

Reg.nr. 2600 Konto nr. 0166508010 

Der er udsendt rykkere til næsten alle som ikke har betalt, men er der nogen som er i tvivl, så kontakt 

kassemester Trine Sund Kammersgaard på tsk@midtsvin.dk. Kontakt også TSK hvis du har brug for en 

faktura for at kunne betale dit kontingent. Betaler man ikke rykkeren, ryger man automatisk ud af 

foreningen ved starten af næste regnskabsår 1. december 2015. Man har naturligvis altid mulighed for at 

melde sig ind igen, og blive præsenteret som nyt medlem ved den efterfølgende nytårskur. 

Facebook gruppen 

Som annonceret i aprilnyhedsbrevet så er FADS kommet på facebook. Vi fortæller løbende om 

arrangementer og aktiviteter via facebook gruppen som et supplement til kommunikationen på 

mail og hjemmesiden. Og så er det en rigtig nem måde at komme i kontakt med andre 

medlemmer på. Gruppen har allerede 36 medlemmer men der er plads til mange flere! Den 

nemmeste måde at finde gruppen på er at følge linket hereller ved at skrive FADS i søgefeltet på 

facebook. 

 

https://www.facebook.com/groups/svinekonsulenter 


