
Kære medlemmer 

Hermed det første nyhedsbrev i 
2019. Generalforsamlingen til årets 
nytårskur ændrede ikke i bestyrel-
sens sammensætning, og konstitue-
ringen ændrede heller ikke på og 
posterne: 

• Rikke Ingeman Svarrer, SEGES 
Svineproduktion - formand 

• Henrik Bech Pedersen, CEVA – 
næstformand 

• Jens-Erik Zerrahn, Evonik – 
sekretær 

• Caroline Kold Simonsen, Land-
boNord - kasserer 

• Janni Hales Pedersen, Jyden Bur 
– arrangementsminister 

 

Bestyrelsen er allerede gået i gang 
med at arrangere næste års kur! 
Det er vigtigt, at I allerede nu får 
sat kryds i kalenderen d. 2. og 3. 
januar 2020. Hvis du synes, at det 
er NOGET tæt på nytår, og tøm-

mermændene måske knap har lagt 
sig, så fortvivl ikke – vi rykker 
tilbage til Vejlefjord, og der vil blive 
mulighed for afslapning og netværk 
i spa’en! 

Temaet for kuren bliver ’Hvorfor 
gør de ikke, som vi siger’, og jeg 
kan godt allerede nu løfte sløret 
for, at vi skal høre noget om nud-
ging! 

Bestyrelsen har desværre været 
nødsaget til at aflyse studieturen til 
Holland pga. for få tilmeldte. Det 
er vi rigtigt ærgerlige over, da 
nogle havde lagt et stort stykke 
arbejde for at lave et godt pro-
gram. Hvis nogen af jer sidder med 
den gode forklaring på, hvorfor 
den ikke kunne gennemføres, hø-
rer vi gerne fra jer. 

Ellers er der blot at sige, at som-
meren snart er over os, og i skri-
vende stund skinner solen, så nyd 
det gode vejr og netværket fra 
FaDS. 

Nyt fra formanden 

Evaluering af Nytårskuren 2019 

Nytårskuren 2019 blev afholdt den 
3.-4. januar på Hotel Legoland. Der 
var i alt 82 deltagere på kuren - 74 
deltog begge dage.  

Generelt var der ros til nytårsku-
ren, og 78 % svarede at kuren 
levede op til forventningerne. Hele 
86 % var i høj grad tilfreds med de 
fysiske rammer - flere nævner dog 
Vejlefjord som første prioritet. 

Langt de fleste deltager i kuren pga. 
networking - 85 % har svaret i høj 
grad. Vi er altså endnu en gang 
blevet bekræftet i, at det er net-

værksdelen, som er nytårskurens 
rygrad! Dog var der lidt blandede 
kommentarer til eventet med 
LEGO-klodserne - hvilket vi selv-
følgelig tager til efterretning. 

Generalforsamlingen er ikke den 
primære grund til medlemmernes 
deltagelse, men flere nævner i 
kommentarerne, at man som med-
lem af en forening også skal støtte 
op om generalforsamlingen. Det er 
vi i bestyrelsen rigtig glade for, da 
vi også lægger en del arbejde i 
denne del af nytårskuren. 

Overvejende var der positiv re-
spons til indlægsholderne, men 
kurens topscorer var klart kokken 
Rasmus Bredahl, som tog os med 
på en smagsoplevelse. Hele 93 % 
var i høj grad tilfreds med Rasmus 
Bredahl. 

Overordnet set så var I tilfredse 
med fredagens tema, men flere gav 
udtryk for, at nogle af indlægshol-
derne ikke levede op til forventnin-
gerne. Dette tager vi selvfølgelig 
med i planlægningen af Nytårsku-
ren 2020. 
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Nyhedsbrev 

Nytårskur 2020 

Planlægningen af næste 
nytårskur er skudt i 
gang og I kan allerede 
nu sætte kryds i kalen-
deren den 2.-3. januar 
2020. 
 
Vi rykker tilbage til 
Hotel Vejlefjord og 
temaet bliver: 
’Hvorfor gør de ikke, 
som vi siger?’ FaDS formand 

Rikke Ingemann Svarrer 

I hvilken grad skyldes din deltagelse networking? 



Årets røgtertræf blev afholdt i 
Skejby, hvor SEGES var så venlig 
at lægge hus til en god aften.  
 
I alt deltog 20 unge studerende fra 
både Aarhus Universitet og Er-
hvervsakademi Aarhus, og de 
udviste stor interesse for vores 
fag og vores forening.  
 
De tre oplægsholdere var på 
mærkerne med gode og dårlige 
historier fra virkelighedens ver-
den, hvorfor rådgivning er spæn-
dende, hvordan man kan skabe 
nye muligheder for sig selv, og at 
man godt kan klare sig rigtig godt, 

selvom man ikke kommer ud med 
et prangende eksamensbevis.  
 
Der blev også præsenteret mulig-
heder for at skrive opgaver og 
projekter hos forskellige virksom-
heder, og diskuteret hvorfor det 
kan være en god ide at skabe 
kontakter mens man er studeren-
de.  
 
Fra bestyrelsens side skal der lyde 
en stor tak til oplægsholdere og 
deltagere for en god aften. Efter 
årets røgtertræf er vores forening 
vokset med 17 medlemmer, så tag 
godt imod dem når I møder dem! 

Husk også at brug foreningens 
facebookside, hvis I har ideer til 
projekter eller opgaver, eller hvis 
du er studerende og gerne vil 
have lidt inspiration til relevante 
opgaver. 

kende. Derudover fortalte Henrik 
og Rikke Svarrer omkring deres 
karrierevalg og gav herigennem 
gode råd og delte ud af de erfarin-
ger, de har fået igennem deres 
arbejde. Den øvrige tid gik med at 
diskutere alt det praktiske ved en 
ERFA gruppe samt diskussioner af 
løst og fast.  

Andet møde foregik ved SEGES i 
AgroFoodPark i Århus, hvor 
kommunikation var på program-
met. Formiddagen gik med spæn-
dende indlæg af Karina Bjørn, 
Vibeke Nielsen og Rikke Svarrer 
omkring hvordan man bedst sæl-
ger sig budskab, hvordan der skal 
kommunikeres med forskellige 
mennesketyper, samt hvordan 
SEGES bruger det til at formidle 

En af fordelene ved at melde sig 
ind i FaDS som ny i erhvervet er, 
at nye svinekonsulenter bliver ført 
sammen i ERFA grupper. Indtil nu 
har vi i den seneste oprettede 
gruppe mødtes 2 gange. Gruppen 
består af 16 medlemmer fra man-
ge forskellige grene af erhvervet, 
men alle har vi arbejdet med grise 
eller svineproducenter tilfælles. I 
gruppen er der repræsentanter fra 
landbrugsskoler, Universiteter, 
rådgivningscentre, slagterier, 
foderstoffer og fra SEGES.  

Det første møde blev ”faciliteret” 
af Henrik Bech Pedersen og blev 
afholdt ved CEVA. Ved dette 
møde fik alle medlemmer mulig-
hed for at præsentere sig selv og 
vi fik lærte hinanden bedre at 

svinefaglige budskaber. Derefter 
blev eftermiddagen brugt til en 
klassisk ”bordet rundt” hvor 
positive og negativer historier blev 
lagt frem og diskuteret med andre 
ligesindede.  

De næste møder er planlagt til at 
blive afholdt ved Foulum og VKST. 
Samlet giver medlemskab af ERFA 
gruppen blandt andet et større 
netværk, faglig viden, mulighed for 
vidensdeling med andre ligesinde-
de og frem for alt nogle gode 
oplevelser. Jeg vil derfor opfordre 
alle nye konsulenter i erhvervet til 
at tage kontakt til et af bestyrel-
sesmedlemmerne og høre nærme-
re om hvornår den næste gruppe 
skal starte.  

Røgtertræf 2019 

FaDS Erfagruppe 3 - ny gruppe for nye konsulenter 

Nyt fra FaDS Erfagruppe 1 - genopstået 

Til slut brugte vi mødet på at 
vende spørgsmålene: Hvad er 
gruppens formål, og hvordan skal 
vi bruge hinanden? Hvor tit skal vi 
mødes? Hvad er deltagernes øn-
sker til gruppen? Vi fik en rigtig 
god dialog og var alle enige om, at 
gruppen skal bruges til at skabe 
netværk i branchen, både fagligt og 
socialt. Vi skiftes til at være vært 
for gruppen, og der må meget 
gerne være et fagligt indlæg på 
hvert møde, men der skal samtidig 
være tid til den klassiske ”bordet 
rundt”, hvor aktuelle problemstil-
linger (både fagligt og privat) kan 
vendes. 

Næste møde er den 26. juni. Hos 
Centrovice Vi glæder os til at lære 
hinanden bedre at kende og skabe 
et godt netværk. 

Gruppen består af: 

• Jeannette G. Aagaard 

• Pernille S. Christensen 

• Louise C. Oxholm 

• Kasper Nordtorp 

• Jakob Nielsen 

• Johannes G. Madsen 

• Rikke S. Larsen 

• Janni Hales 

• Lone Danholt 

• Pia Sørensen 

• Anne Priebe 

• Palle Hemmingsen 

• Preben R. Rasmussen 

• Caroline K. Simonsen 

Den første Erfagruppe, som blev 
dannet i FaDS regi, er efter et års 
dvale nu genopstået. Flere af 
gruppens medlemmer har været 
ramt af barsel og andre har skiftet 
job, hvilket gjorde at det var lang 
tid siden, at gruppen var samlet 
sidst.  

Den 26. marts havde vi møde på 
SEGES i Skejby, hvor vi bl.a. hørte 
et indlæg af Kristian Skov fra 
SEGES om hvor væksten i land-
bruget skal komme fra og hvad de 
bedste 2 % producenter gør an-
derledes end resten. Hvis fik 
desuden en kort introduktion til 
SEGES Svineproduktion, hvordan 
der arbejdes her og lidt om aktu-
elle afprøvninger. 
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Af Caroline K. Simon-
sen, LandboNord 

Af Kasper Balslev 
Sørensen, SEGES 



Til nytårskuren 2019 blev der 
fremlagt forslag om, at FaDS kun-
ne arrangere en studietur.  

Det forsøgte vi at imødekomme 
ved at arrangere en tur til Utrecht 
i forbindelse med ESPHM. Pro-
grammet bød på introduktion til 
ForFarmers fodringskoncepter og 
rundvisning på møllen, besøg hos 
Vereijken Hoijer, der havde invite-
ret en række gæster til en snak 
om staldsystemer, ventilationsløs-

ninger, genetik, pattegrisedødelig-
hed og meget mere. Efterfølgende 
kunne man tilrettelægge sit eget 
program til ESPHM, hvor der også 
var planlagt en række sociale 
arrangementer. 

Der var desværre ikke opbakning 
nok til at studieturen kunne blive 
en realitet og den blev derfor 
aflyst.  

Vi i bestyrelsen synes, at det er 
rigtig ærgerligt, at der ikke var 
deltagere nok til turen, men tager 
også til efterretning, at en studie-
tur ikke for nuværende er på 
vores medlemmers ønskeliste.   

Studietur 2019 

Studietur til ESPHM i Holland med CEVA 

håber på, vi kommer til at arbejde 
mere med i forsøget på at øge 
overlevelsen.  

Et andet foredrag var målinger på 
blodets jernniveau hos pattegrise. 
30 % af grisene havde ved fravæn-
ning et for lavt jernniveau (<9 g/
dl) og er allerede ved fødsel født 
med et lavt niveau. Pattegrise med 
en høj vækst har en større sand-
synlighed for at opnå et underind-
hold. I Danmark havde kun 40 % 
af grisene det ønskede niveau 
over 11 g/dl på trods af jerninjek-
tion. 

Et tredje foredrag var omkring en 
afprøvning af et supplementfoder, 
som hæver oxygenindholdet i 
fostrene omkring faring, effekt på 
dødfødte og colostrumoptag. Her 
sås en reduktion i dødfødte med 
0,6 dødfødte/kuld og en tendens 
til en stigende overlevelse på 0,4 
gris/kuld.  

Derudover fik jeg et indblik i ASF-
situationen i Belgien veterinært og 
politisk såvel på landsplan og på 
EU niveau. Hertil kommer en 
række indlæg omkring bakterier 
og virus’ effekt på performance 
hos søer og grise i vækst i vidt 

forskelligt fagligt niveau.  

Vidensopsamling udgjorde vel 40 
% af værdien. Den største værdi 
ligger i at være sammen med 
dyrlæger fra praksis landet over. 
Når man har 4 dage sammen både 
fagligt og socialt, bliver der etable-
ret nogle relationer, som man kan 
drage nytte af i det daglige arbej-
de. På ESPHM møder man desu-
den repræsentanter for medicinal-
firmaer og flere dyrlæger fra andre 
praksis. Det giver mulighed for at 
få skabt nogle relationer og en 
viden om, hvad de står for. Relati-
oner som kan anvendes næste 
gang, man står med en ”hård nød” 
at knække, og man har behov for 
at ringe til en ven!  

Alt i alt en anbefalelsesværdig tur, 
hvor jeg har fået udvidet og udvik-
let mit netværk. Som Christian 
Rasmussen, CEVA sagde under 
turen ”det er lettere at ringe til 
en, man har drukket en øl med”.   

Tak for turen til CEVA og specielt 
til holdet som havde planlagt alt 
ned til mindste detalje.  

Formålet med en studietur er for 
mig flere ting.  

Ny viden er vigtigt for at udvikle 
branchen og for at udvikle mig 
personligt. På ESPHM er der rig 
mulighed for at indhente viden. 
Både via folier hos de forskellige 
firmaer som udstiller, men i lige så 
høj grad til de mange foredrag, 
der blev afholdt alle dage i forskel-
lige sale. Det er en veterinær 
kongres og derfor er der hovedsa-
geligt veterinære indlæg. De findes 
både på forskerniveau indenfor et 
meget smalt felt, men der er også 
foredrag, som en almindelig pro-
duktionskonsulent kan hente 
viden fra.  

Jeg hæftede mig især ved foredra-
get om blodets insulinniveau (målt 
via IGF-1) i diegivning omkring 
fravænning og under ægløsning, og 
hvordan det har indflydelse på 
follikelstørrelsen og dermed på 
spredningen i fostervægt pr. gris. 
Her fandt man en mindre follikel-
diameter ved søer med lavt insu-
linniveau i ”fravænningsgruppen” 
og konkluderede, at højere insu-
linniveau under diegivningen har 
en indflydelse på follikeludviklin-
gen.  Et område jeg personligt 
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Tilskud til rådgiverdeltagelse 
På forespørgsel fra foreningens medlemmer har bestyrelsen diskuteret, om der kan gives tilskud til studierele-
vante aktiviteter.  

Det er blevet besluttet at studerende på Animal Science, Agrobiologi og Jordbrugsteknologi kan søge om et 
tilskud på 3.000 kr. pr. temagruppe/fag til relevante aktiviteter, som eksempelvis at få en rådgiver med ud på 
besætningsbesøg.  

Dog stilles der krav om at underviseren er medlem af FaDS. 

Kontakt FaDS’ formand Rikke I. Svarrer for yderligere information. 

Af Michael Frederik-
sen,                        
SvineRådgivningen 

Af Janni Hales,      
JYDEN 



Til alle medlemmer, der har lidt røde ører over den manglende foreningskontingent-indbetaling 
for 2019 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 
Caroline Kold Simonsen på ckn@landbonord.dk 
 
”…og hvad er det nu, at jeg får for mit kontingent…” 
 
Som medlem af FaDS får man adgang til vores aktiviteter som omhandler networking på 3 niveau-
er: 
1. For dem under uddannelse – Røgtertræf 
2. For de nyuddannede og nystartede i branchen – FaDS ERFA gruppe for nystartede 
3. For alle inkl. de garvede - Nytårskur 
 
Vi har stor fokus på rekruttering ind i vores branche, som er svineproduktionens følgeerhverv. Vi 
arbejder alle inden for salg, service og rådgivning, og denne forening har et stort ansvar og en stor 
rolle i at prøve på at fastholde alle vores dygtige og engagerede kollegaer ved at styrke vores 
netværk. Foreningen ser det som en fælles opgave for FaDS medlemmer at bidrage til dette øko-
nomisk bl.a. så vi kan afholde Røgtertræf og starte nye ERFA grupper.  
 
Derudover har I adgang til vores nyhedsbreve og Facebook gruppen, som vi opfordrer jer til at 
bruge aktivt fremadrettet til stillingsopslag, annoncering af kurser, arrangementer mv.  
 
Til sidst kan man også kun søge rejselegater fra Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond, 
hvis man er medlem af FaDS. 
 
Er du ikke allerede medlem af vores Facebook gruppe? Find os på: 

 

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

 

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 Susanne Bach Frandsen (sbf@seges.dk). 
Der kan søges kollektivt, men også individuelt. Ved kollektive ansøgninger skal der med ansøg-
ningen følge en liste med navne på den eller de personer, der søges rejselegat til. 
 
Det er ansøgerens opgave at dokumentere det nødvendige medlemskab 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. 

Legater til studieture 

www.fads.dk 

Reminder - Betaling af foreningskontingent 2019 

Nyt om navne 

Vi vil rigtig gerne in-
kludere ”Nyt om nav-
ne” i nyhedsbrevene.  

Send derfor gerne 
løbende information 
til formanden, hvis I 
kender til medlem-
mer, som fylder rundt 
eller har jubilæum.  


