PATTEGRISELIV

– EN FÆLLES INDSATS STARTER NU
BAGGRUND

FORMÅL

•	Svinesektoren satte i 2011 en
målsætning om, at totaldødeligheden
blandt pattegrise (dødfødte + døde
før fravænning) skal under 20 %
i 2020. I hensigtserklæringen fra
dyrevelfærdstopmødet i 2014 forpligter
svinesektoren sig yderligere til at arbejde
for ”..at overlevelsesraten for pattegrise
øges med én gris pr. kuld i 2020”
•	Pattegrisenes velfærd er et dagligt fokus
i produktionen. Samtidig er der både et
økonomisk og et arbejdsmiljømæssigt
incitament i at øge overlevelsen i
farestalden.
For at nå målet i 2020, er der behov for
FÆLLES FOKUS. På den baggrund trykker
VSP på knappen til ”PattegriseLIV”.
Kampagnen løber frem til 2017.

•	PattegriseLIV skal sikre formidling af faglig
viden samt brug af værktøjer til rutiner,
management og ledelse, der kan reducere
og fastholde en lav totaldødelighed i
farestalden
•	Kampagnen skal demonstrere, hvordan
faglig viden, rådgivning og nye værktøjer
bruges i praksis, så den reducerede
dødelighed skaber økonomisk gevinst på
svineproducenternes bundlinje.

VIGTIGE DATOER
I 2015
•	25. marts - Kick-off
møde for deltagende
ejere, driftsledere,
medarbejdere,
konsulenter, dyrlæger
og mentorer
•	April - opstart i
15 besætninger
•	September - opstart i
15 besætninger

PATTEGRISELIV.DK
•	PattegriseLIV.dk er kampagnesite
og midtpunkt for aktiviteterne i
kampagnen. Sitet vil indeholde
hjælpeværktøjer, arbejdsvejledninger,
videoer samt holde dig opdateret med
den nyeste viden på området
•	Prøv PattegriseLIVs potentialeberegner
- indtast dine egne tal, sæt nye mål
og find besætningens økonomiske
potentiale
•	PattegriseLIV er også at finde på
Facebook.

VIL DU VÆRE AFPRØVNINGSVÆRT?
•	Vi skal bruge 30 afprøvningsværter til at teste forskellige rådgivningsmodeller, der kan øge pattegriseoverlevelsen. Heraf starter 15 i april 2015 og 15 i september 2015.
Afprøvningsperioden er på 9 måneder og efterfølgende følges besætningen i 6 måneder.
•	Det eneste krav er, at du har mindst 3 medarbejdere og at I alle er topmotiverede for at levere den indsats, der skal til for at øge pattegriseoverlevelsen.
•	Sammen beslutter vi, om jeres model skal have fokus på:
· Management
· Ledelse
· Mentor
•	Du får 50 % tilskud til rådgivningen og 30 % tilskud til andre tiltag

