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Julekort fra SvineRådgivningen 
 

Et år, der har krævet nye tanker og mere kampgejst end noget andet, lakker mod enden. Vi har alle 
skulle tage nye beslutninger og flere hensyn end nogensinde før. Nu ser vi fremad mod år 2022, 
med håbet om mere normale tilstande for bytteforhold, forsyning og afsætning. Uanset dog, 
hvordan verden ser ud, skal budskabet herfra tydeligt være; SvineRådgivningen er bag jer og med 
jer - hele vejen! 
 
I det forgangne år har Team Ernæring udviklet og afprøvet SR Eliteblanding 1.0.  Et 
fodringskoncept uden medicinsk zink designet til de mindste grise ved fravænning. 
Foderrådgiverne tog udgangspunkt i deres egne erfaringer med, hvad der virker i praksis og 
bestemte foderstoffer blev udvalgt. Blandingen blev afprøvet på hhv. teststation Skjoldborg og 3 
smågriseproducenter hen over sommeren. Resultaterne fra projektet viste, at det godt kan lade sig 
gøre. Fodergruppen havde fat i noget af det rigtige, med god foderudnyttelse og lav forekomst af 
diarre uden brug af medicinsk zink og uden at øge antibiotikaforbruget. En af tankerne bag 
projektet var at have fuld åbenhed om sammensætningen af foderet. Vi vil arbejde videre med vores 
foderbud i det nye år, hvor vi med SR Eliteblanding 2.0 har fokus på et mere prisbilligt foder også 
til de lidt større fravænnede grise. Har du lyst til at blive testvært? - se også vores hjemmeside. 
 
Vi har i løbet af året også arbejdet med kundetilfredshed, med henblik på at give jer den bedste 
mulige kundeoplevelse i jeres samarbejde med SvineRådgivningen. Vi har derfor foretaget over 180 
serviceopkald, hvor 92 % af vores kunder har svaret, at de er glade og tilfredse med vores 
rådgivning. Vi fortsætter i det nye år med at ringe jer op for at forventningsafstemme, tage imod ris 
og ros og afdække usete behov.  
 
Som noget af det første i 2022 sætter vi også fokus på innovation, erhvervets fremtid og fremtidens 
svinerådgivning. Formålet er fortsat at udvikle og etablere nye rådgivningsydelser, som du som 
griseproducent kan opnå værdi af i fremtiden. Vi følger vores strategi ”SR frem mod 2025”, der 
har fokus på salg, optimering og et positivt bidrag til bundlinjen ude på bedrifterne.  
 
I år kunne vi atter mødes til kongressen i Herning i oktober – et par rigtige gode dage, hvor vi 
endelig kunne se hinanden i øjnene igen. Tak til alle jer der kom ind på vores stand til en snak. Vi 
ses til kongres i 2022!   
  
I det nye år står vi klar med vores specialiserede rådgiver-team, der alle ser frem til flere spændende 
opgaver sammen med Jer. Vi takker for samarbejdet og tilliden i 2021. 

  
Med ønsket om en glædelig Jul for dig og dine 

samt et godt og lykkebringende nytår 
fra alle i SvineRådgivningen 
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Lukning omkring jul og nytår: Kontoret er lukket fra den 23. december til den 2. januar 2022. Begge dage inkl. Der vil i julen være vagttelefon på nr. 24 79 11 82. 


