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Svinerådgivningen flytter sammen!

Af ledende konsulent cand agro Jan Rodenberg

Gennem de seneste par år har vi arbejdet hårdt på
at minimere omkostninger, for at kompensere for
de penge vi har mistet i slagteri- og statstilskud,
uden at skulle ligge hele regningen over på timeprisen. Det har været en hurtig støtteafkobling fra
2003, hvor tilskuddet dækkede 30 % af omsætningen, i 2007 var det nede på 15 % og i dag er vi nede på 2 %.
Vi er kommet langt med at skære på omkostningerne, men for at spare yderligere i 2012 er vi rykket sammen. Vi bliver snart to mand mindre idet
Svend Bülow går på pension og Dorthe Aagaard er
opsagt som følge af besparelser. I stedet for at opsige 2 kontorpladser har vi opsagt 7. Vi flytter så
sammen på den plads der er tilbage og medarbejderne har fremadrettet derfor ikke et fast skrivebord. Alle medarbejdere har fået en mobil kontorkassette, som de kører hen til et skrivebord når de
møder og kobler deres bærbare til. Det kan lade sig
gøre, da der altid er nogle ude på besøg, men der
bliver en koordineringsopgave i at der altid er en
plads til alle. Vi har også sparet fastnettelefonerne
væk, og bruger fremadrettet kun mobiltelefonerne.
Der var travlhed med kontorflytningen…

Vi tror på at sammenflytningen kan give os meget
mere end huslejebesparelsen. Det vil skabe tættere
relationer mellem konsulenterne, og derved øge vores effektivitet yderligere. Vi er godt klar over at vi
skal stå tidligt op om morgenen for at matche vores
kunder, og det gør vi også. Det her skulle gerne få
idéerne og de innovative løsningsforslag til at flyde
endnu lettere mellem skrivebordene, så vi kan yde
en endnu bedre service til vores kunder/ejere. Det,
at der er flydende kontorpladser giver mulighed for
at sætte sig tæt på dem man skal arbejde sammen
med en given dag, og gør det også lettere for økonomi- og miljøkonsulenter fra moderforeningerne at
komme på besøg og låne en plads, hvis man sammen skal arbejde for en fælles kunde. Vi glæder os
til at høste frugterne af det nye miljø, og er klar til at
dele ud af dem til alle jer!
Det har givet lidt problemer at skifte fra fastnet til
mobil, men de skulle være løst nu. Vi undskylder
overfor dem der ikke har kunnet komme igennem i
omstillingsperioden.

Team Soliv Staldskole

Af agrarøkonom Marianne Christiansen

Den 31. januar 2012 starter vi en staldskole op for
udenlandske medarbejdere, der har flere års erfaring med dansk svineproduktion. Formålet med
gruppen er at sænke sodødeligheden ved at kigge
på management i givne stalde og styrke det teamwork, der er på bedriften.
Gruppen skal give hinanden inspiration og løsningsmuligheder når de besøger hindanden på skift.
Skolesproget er engelsk/dansk☺.
Der er få ledige pladser, så har du en medarbejder,
der kunne være interesseret, kontakt Marianne Christiansen på 7015 1200

Optegnelser på medicinsk behandling og døde dyr, KO-krav

Af jordbrugsteknolog Henrik Bech Pedersen

I den sidste tid har vi fået flere sager ind med overtrædelser på KO-krav 2.24 og 3.3. her står der:
KO-krav 2.24
Der skal føres daglige optegnelse over medicinanvendelser og sikres at der for hver enkelt behandling noteres følgende ved behandlingens indledning
• Dato for behandlingens første dag samt
behandlingstidens længde
• Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet, (her forlanges entydig identifikation eller hvis dette ikke er muligt, anslået vægt
og staldafsnit eller tilsvarende opdeling)
• Hvilket lægemiddel der er anvendt
• Dosering, samt hvordan lægemidlet er
indgivet (oral, intramuskulær mv.)
• Optegnelser og dyrlægens anvisningsskema med tilbageholdelsestider skal
gemmes i mindst 5 år
Resultater fra prøver der er taget i diagnostiske
sammenhæng, blodprøver, salmonellakontrol mv.
skal journalføres. Rapporter fra kontrol der har relevans for svineproduktionen skal journalføres.
Journalen skal omfatte kontrolrapporter fra bl.a.
Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen. Journalerne skal være overskuelige, tilgængelige og med
dækkende oversigter over hvad journalen indeholder. Den kan være elektronisk eller i papirversion.
Der er ikke fastsat et mindstekrav men det anses
generelt at det skal opbevares i mindst 3 år.
Ofte vil Jeres dyrlæger have mapper der er ordnet
og indrettet til at gemme disse dokumenter og optegnelser på en overskuelig måde
KO-krav 3.3
1. Enhver, der holder dyr, skal føre optegnelser over medicinsk behandling og over antallet af døde dyr, som måtte være konstateret i forbindelse med hvert enkelt tilsyn.
Hvis disse oplysninger kræves optegnet i
anden forbindelse, er sådan en optegnelse
også tilstrækkelig til at opfylde kravet.
2. Optegnelser skal opbevares i mindst 3 år
og stilles til rådighed i forbindelse med en
inspektion eller efter anmodning

Optegnelser over døde dyr skal gemmes i 3 år.
Hvis der bruges E-kontrol til registrering, skal det registreres på dagsniveau, det gælder også pattegrise
og fravænnede grise. I tilfælde af, at der ikke bruges
E-kontrol, skal det noteres dagligt på skemaer og
disse skemaer skal gemmes i 3 år og fremvises på
forlangende.
Hvis man registrerer i sin E-kontrol, er det ikke nok
at samle registreringerne på døde smågrise eller
slagtesvin månedsvis, eksempelvis således at alle
grise døde smågrise er afgået den 15. i en måned.
Her skal døde pattegrise, smågrise, slagtesvin og
avlssvin registreres dagligt.
Kan man bruge DAKA til at gemme sine registreringer?
Nej det er ikke fyldestgørende. Hvis man ikke har
andet at vise til kontrol, er det det eneste man kan
gøre, men det vil ofte udløse en overtrædelse, da
der ikke ved DAKA er registreret antallet af patte- og
smågrise i en container eller hvilken dag et slagtesvin er dødt.
Endvidere kan man ikke dokumentere afgang på
hjemmeslagtede grise ved hjælp af DAKA.
Hvis du på nuværende tidspunkt bruger DAKA til at
gemme dine optegnelser over døde dyr skal der laves nye procedurer fremadrettet.
KO-sager ved Svinerådgivning Vest
I de sager om optegnelser, vi har haft inde de sidste
måneder, er der giver træk på 1 – 3 pct. på ovennævnte overtrædelser.
Hvad kan du gøre?
Man må gerne notere ned dagligt på papir og
gemme det i 3 år. Alternativt vil mange gerne
gemme optegnelsesarket elektronisk. I Svinerådgivning Vest har vi taget kontakt til AgroSoft
og Bedriftsløsning og forelagt dem sagen. Nedenstående kan I læse, hvilke muligheder der foreligger hvis man vil registrere elektronisk
AgroSoft:
Ved brug af AgroSoft vil det være nemmest at oprette farestaldene i sektioner (hvis der er flere) og indberette døde pattegrise på dagsniveau, en anden
mulighed er at notere det ned på so-niveau.
Svine IT, Bedriftsløsning:
Ved brug af Svine IT skal man oprette en side under
BSO under Registrering, her er det muligt at indberette døde diende grise på dagsniveau.
Hvis man bruger Minigrisen er det muligt at sætte
den døde pattegris på et tilfældigt dyr under omsætning.
Spørgsmål
Har du spørgsmål eller KO-sager der driller, er du
velkommen til at henvende dig til Henrik Bech Pedersen Svinerådgivning Vest – 7015 1200

Farestaldskursus
Få en toptunet farestald
(på dansk)

Kom og bliv opdateret på den sidste nye viden
Onsdag d. 18. januar kl. 15 - 17.30
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Pris: 450 kr. ekskl. moms
15.00 – 15.05
Velkomst v/Kristian Juul Mikkelsen, SRVest
15.05 – 15.35
Få grisene ud af starthullerne v/Kristian Juul Mikkelsen, SRVest
- Indsættelse i farestalden
- Faringsforløb
- Den gode start for soen og grisen
- Hvordan holder vi liv i de mindste pattegrise?
15.35 – 15.55
Brug dit krudt rigtigt – fra praksis v/Marianne Christiansen, SRVest
- Hvad ser jeg af hyppige udfordringer?
- Hvad sker der når rutinerne ikke er optimale?
15.55 – 16.05
Pause
16.05 – 16.35
Få søerne hurtigt i omdrejninger v/Sønke Møller, SRVest
- Er der styr på søernes foderoptag?
- Hvad er nok?
- Hvordan fodres gylten i forhold til soen?
16.35 – 17.10
Hvad gør jeg når...? v/Helle Haugaard Jessen, HyoVet
- Pattegrisene har diarré?
- Der er flåd ved søerne?
- Soen ikke kommer godt i gang efter faring?
17.10 – 17.30
Opsamling samt spørgsmål v/Alle

