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Nyhedsbrev – april 2015 

Nyt fra formanden: 

Kære medlemmer 

Hermed det første nyhedsbrev i 2015. Den nye bestyrelse har netop haft det første møde, og posterne er 

som følger: 

 Lisbeth Shooter, Patriotisk Selskab - formand 

 Henrik Bech Pedersen, Merial – næstformand 

 Rikke Ingeman Svarrer, SEGES, VSP – sekretær 

 Trine Sund Kammersgaard, Midtjysk Svinerådgivning - kasserer  

 Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen – arrangementsminister 

 Nina Gamby, Gråkjær - suppleant 

Der er hele 3 nye medlemmer, som bliver præsenteret senere i nyhedsbrevet, og vi (formanden er en af 

dem!) er fyldt med gode ideer, hvorfor der allerede er nye tiltag på vej. Bl.a. bliver det sidste gang, at I ser 

nyhedsbrevet i dette format.  

Derudover har vi oprettet en Facebook gruppe: 

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

 
 

Ideen med gruppen er at kreere et forum for foreningens medlemmer, hvor man kan diskutere aktuelle 

emner og kommunikere med andre medlemmer, arrangere samkørsel m.v. Gruppen skal hjælpe med at 

styrke det netværk, som vi kan høre på jer, er kernen i foreningens formål. Derfor vil vi også opfordre jer til 

at bruge gruppen. Den bliver, hvad I gør den til! 

 

Pt. er det en åben gruppe – dvs. alle på Facebook kan finde den og læse posterne. Dog skal man godkendes 

for at komme med i gruppen, men vi acceptere både medlemmer og ikke-medlemmer. Formålet med at 

lave gruppen åben er, at det kan hjælpe med at skabe interesse for foreningen blandt ikke-medlemmer. 

Bestyrelsen vil også løbende lægge information op. Tilføj jer gruppen, og hjælp med at få jeres kolleger med 

også. 

  

https://www.facebook.com/groups/svinekonsulenter
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Præsentation af foreningens nye bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik Bech Pedersen - næstformand 

 

Jeg er 41 år og er gift med Birgit. Birgit er sygeplejerske, og vi har 3 børn. Jeg er født og opvokset på en 

svinegård i det vestjyske og har taget Grønt Bevis fra Hammerum i 1997. Under landbrugsuddannelsen har 

jeg passet grise i hen ved 10 år. I 2002 afsluttede jeg som Jordbrugsteknolog fra Vejlby og blev ansat ved 

Svinerådgivningen Varde. I 2003 blev jeg ansat ved Svinerådgivning Vest og var efterfølgende ansat i godt 

10 år. I april 2013 blev jeg ansat ved Merial Norden som konsulent. Merial Norden producerer og sælger 

vacciner til alle produktionsdyregrupper samt til de fleste kæledyr.  

Jeg har ansvaret for kontakten til bl.a. den lokale svinerådgivning. Herudover yder jeg support til 

praktiserende svinedyrlæger og konsulenter. Endvidere arbejder jeg med afprøvninger af vacciner, hvor jeg 

finder og følger svinebesætninger samt tjekker data, e-kontrol og slagteridata.    

Rikke Ingeman Svarrer - sekretær 

 

Jeg er 42 år og er gift med Jakob, som er IT-medarbejder hos Danish Crown. Sammen har vi 2 piger på 

henholdsvis 4 og 7 år, og vi er bosat på en nedlagt landejendom. Ingen af os er praktisk anlagt og begge har 

10 tommelfingre!  
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Jeg er født på grøntsags-øen Amager, men har været omkring både Hillerød og Jakarta gennem min 

opvækst, før vi returnerede til Dragør. Ingen af mine forældre har endnu gennemskuet, hvor interessen fra 

landbruget stammer fra. Mit eget bud er den braste drøm om at blive dyrlæge - man var vel heste-pige, der 

er fra en generation opvokset med ’Folk og fæ’, jeg havde dog ikke knofedtet/viljen til slid gennem 

gymnasiet. KVL blev løsningen – med en ambition om at skulle beskæftige mig med drøvtyggere. Svin var 

dog væsentligt mere interessante, da det kom til stykket!  

I 1998 blev jeg færdig som agronom med speciale i svin, og da jobbet som svinerådgiver var at finde i 

Jylland, rykkede jeg teltpælene op og flyttede. Jeg var ansat ved Østjysk Svinerådgivning i 3,5 år. Derefter 

slog jeg mine folder på landbrugsskoler – dog som underviser og har endog præsteret at undervise ét af de 

andre nye medlemmer af FADS bestyrelse. 

I februar 2009 blev jeg ansat ved Dansk Svineproduktion – som det hed dengang!! Sidenhen har vi været 

forbi Videncenter for Svineproduktion og nu SEGES. Her arbejder jeg som projektleder på forskellige 

projekter, hvoraf ét af de primære er kampagnen PattegriseLIV, der har til formål at øge overlevelsen 

blandt pattegrisene. Derudover er jeg projektleder for Hyoakademiet, som i samarbejde med 

landbrugsskolerne laver undervisningsmateriale og kompetenceudvikler lærerstaben, og så arbejder vi med 

at rekruttere flere ind til svinespecialet på landmandsuddannelsen!     

Lisbeth Shooter – formand 

 

Jeg er 34 år og bosiddende i Vejen. Jeg er opvokset på en svinebesætning og har slået mine folder i 

svinestalden stort set siden, jeg kunne gå. Jeg blev færdig som agronom i 2006. I 2004 rejste jeg til England 

dels at arbejde som forskningsassistent på Newcastle Universitet (forskning inden for smågriseernæring), 

dels for at skrive speciale. Efter at jeg blev færdiguddannet, blev jeg ansat ved BPEX i England, hvor jeg var 

svinekonsulent i det nordlige England i 7 år. De sidste knap halvandet år af min tid der var jeg også 

chefkonsulent. I 2013 vendte jeg tilbage til Danmark for at tage en stilling som afdelingsleder hos Patriotisk 

Selskab. Jeg driver i dag en biks, hvor vi leverer rådgivning på områderne svin, miljø, natur og jura. Selv 
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rådgiver jeg soholdsbesætninger samt rådgiver også om ledelse. Jeg er også projektleder for SEGES VSP 

projektet Minus 30 FE pr. produceret gris, som har til formål at sænke det samlede foderforbrug pr. 

produceret gris. 

Evaluering af nytårskuren 2015: 
 
Evalueringerne af nytårskuren 2015 er blevet gennemgået. Tak til alle, som svarede. Der var i alt 42 svar og 

bedre evaluering end i 2014. Vi må erkende, at stedet har stor betydning, og I var glade for, at det blev 

afholdt på Vejle Fjord igen. 

Generelt set blev programmet godt modtaget, hvor vi denne gang kan se, at I synes, der var en klar rød tråd 

igennem programmet. Kommentarer til indlægsholdere afspejler, at folk vil underholdes – det er ikke 

tilstrækkeligt, at det er informativt og vigtigt. Der var også ros til, at der var en ordstyrer på om fredagen, 

og at dette medvirkede til en god debat til slut. 

Placeringen af Christian Fink Hansens tale ’Året der gik’ blev godt modtaget, så vi ønsker ’Året der gik’-talen 

fremover skal indlægges i aftenprogrammet. Vi vil allerede nu advisere den udvalgte *Årets taler’, så de har 

mulighed for at samle op i løbet af året. 

Der var en del af jer, som skrev, at vi skal arbejde på at brande foreningen. Det lovede vi også i bestyrelsen, 

at vi vil arbejde med i 2015, MEN vi har brug for jeres hjælp. Derfor vil der blive udsendt et Survey Xact 

spørgeskema inden sommerferien, hvor vi bl.a. vil spørge til 

 Hvad kunne du tænke dig at bruge foreningen til? 

 Skal vi gøre, som vi gør nu, eller skal vi ændre retning – og hvilken retning skal vi så? 

 Hvilken type arrangementer skal vi have? 

 Hvordan / skal vi øge vores synlighed? 

 Navn og logo? 

Det er planen, at bestyrelsen derefter vil arbejde videre med dette på sommerhusmødet. 

Nytårskuren 2016: 
 
Dato for Nytårskuren 2016 er den 7. – 8. januar 2016. Tid og sted vil blive annonceret senere.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
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Betaling af kontingent: 

REMINDER! 
Til alle medlemmer, som mangler at betale foreningskontingent for 2015 på 650 kr. Dette kan gøres ved at 
overføre penge til: 
 
Nordea 
Reg. Nr. 2600, 
Konto nr. 0166 508 010 
 
Husk at anføre dit navn ved overførslen! Hvis man har brug for en faktura, så kontakt kasserer Trine Sund 
Kammersgaard på tsk@midtsvin.dk. 
 
Der vil også blive sendt en mail til jer, der ikke har fået betalt kontingent for 2015.  

Bestyrelsen vurderer, at meget af forklaringen på den manglende betaling ligger i, at det kræver en 

bankoverførsel for at betale. Det er besværligt, og vi afsøger nu mulighederne for at ændre på 

betalingssystemet. 

Der er stadig nogle medlemmer fra 2014, hvor vi ikke har modtaget betaling for kontingent. Disse 

’hængere’ streges nu som medlemmer af foreningen, og man må derfor genindmeldes sig, hvis man ønsker 

at være medlem! 

ERFA-gruppe for nyuddannede: 

Der vil i foreningens regi blive oprettet en ERFA gruppe for nyuddannede i vores branche (konsulenter, 

firmaansatte m.v.) uafhængigt af baggrund og jobtyper/jobfunktioner. Kravet er blot, at man er 

nyuddannet indenfor de seneste 5 år. Formålet med gruppen er at skabe et forum, hvor man kan diskutere 

nogle af de udfordringer, som man står overfor som nyuddannet. Det skal også være en platform til at 

hjælpe nyuddannede til at få skabt et netværk – det netværk, som også ’gamle’ jo værdsætter så højt på 

grund af den sparring, man kan få fagligt såvel som socialt. Et af bestyrelsesmedlemmerne bliver tovholder 

på gruppen og hjælper gruppen i gang med de 2 første møder. 

HAR I DERFOR EN KOLLEGA, SOM ER NYUDDANNET, ELLER KENDER TIL ANDRE MEDLEMMER OG/ELLER 

IKKE-MEDLEMMER, SOM DENNE GRUPPE VIL VÆRE RELEVANT FOR – SÅ KONTAKT VENLIGST 

FORMANDEN. 

Røgtertræf 2015: 

Røgtertræf bliver i år afholdt på Århus Universitet. Trine Sund Kammersgaard er arrangør af mødet, som 

sædvanligvis vil inkludere indlæg fra nogle af vores medlemmer. Datoen for Røgtertræffet vil blive 

annonceret senere på hjemmesiden og Facebooksiden. 

mailto:tsk@midtsvin.dk
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Legater til studieture: 

Hvis man er så heldig at skulle afsted på en faglig studietur, og man er medlem af FADS, er der mulighed for 

at kunne søge to rejse- og studielegater. 

Det er Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond. 

Midlerne er forbeholdt medlemmer, og uddeling sker hvert år pr. 1. april og 1. oktober. Der skal anvendes 

et ansøgningsskema, som fås hos Birte Mortensen bim@vfl.dk, tlf.: 8740 5504. 

Der kan søges kollektivt, men også individuelt. Ved kollektive ansøgninger skal der med ansøgningen følge 

en liste med navne på den eller de personer, der søges rejselegat til. 

 

Det er ansøgerens opgave at dokumentere det nødvendige medlemsskab af foreningen (en af de faglige 

interesseforeninger som fx FADS). En anden betingelse er, at tilskud er søgt og bevilget, inden rejsen 

foregår. 

Alle medlemmer i FADS kan derfor søge om et legat på 2.000 kr. Det kræver, at man er medlem og ikke har 
fået penge året før. Legater udbetales individuelt til medlemmer, selv om turen er arrangeret kollektivt, og 
legatet skal dække egenbetalingen til turen. 

 

Nyt om navne: 

Vi vil rigtig gerne inkludere ”Nyt om navne” i nyhedsbrevene. Send derfor gerne løbende information til 

formanden, hvis I kender til medlemmer, som fylder rundt eller har jubilæum.  

 

mailto:bim@vfl.dk

