
ERFARINGER FRA PATTEGRISELIV 2.0
Keld Sommer, svine- og byggerådgiver



Dagsorden 

• Hvad er PattegriseLIV 2.0

• Staldskoler

• Handlingsplaner

• 5 kolde fra kassen
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PattegriseLIV 2.0

• 57 besætninger på landsplan

• 10 besætninger i VKST

• December 2019 til Juni 2020

• Staldskoler

• Rådgivningsforløb
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Staldskoler

https://www.youtube.com/watch?v=-BBNaaltfsk

Staldskolen går på skift i 5 besætninger, mødes 1 gang pr. måned.

Værten har på forhånd valgt det emne som deltagerne skal 
fokusere på.
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https://www.youtube.com/watch?v=-BBNaaltfsk


Vælg de ting du tror mest på kan rykke noget

• 3 ideer udvælges og sættes
igang. 

• Der bliver fulgt op på dine 
valg til næste staldskole. 
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Rådgivningsforløb

1. Sundhed 

2. Fodring 

3. Management

4. Målsætning
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Hvad fylder mest

1. Forskudt arbejdstid på store faringsdage. 

2. Registrering af farings forløb, vigtig viden for at I kan sikre råmælk til alle. 
Kuldudjævning og lave ammesøer flere gange dagligt.

3. Ekstra varme og energi til de mindste grise. Enten ved hjælp af kuvøse eller 
pattegrisehulen. Hele kuld skal tilbydes ekstra energi.

4. Opsamling af sultgrise. De første levedøgn skal der mærkes maver på alle 
grise. 

5. Søer skal op at stå ved fodring. Syge søer skal tilbydes frisk vand i en ren 
krybbe.

6. Minimere bytte af grise rundt mellem kuld. Der er I mange besætninger 
meget stor fokus på egen fravænning.
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Hvad fylder mest

1. Plan for antal ammesøer pr. uge. 

2. Samarbejde og overlevering mellem farestalds passere.

3. Pattegrise USK og staldgangsobduktioner.  

4. Sammenhæng mellem nøgletal og hvad der måles på hver uge. Bla. døde 
grise pr. faring. 

5. Mere opfølgning fra arbejdsgiver/driftsleder.
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5 skarpe

✓ Start med at lave målsætning hvor der er  
sammenhæng mellem nøgletal og hvad 
der måles på hver uge.

✓ Mindre fokus på egen fravænning og 
mere fokus på fravænnede grise pr. kuld. 
”Kuldudjævning” op til dag 4.

✓ Antal patter +1 gris til at starte på. 
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5 skarpe

✓ Forskudt arbejdstid og registrering af 
faringsforløb.

✓ Kuldudjævning og lave ammesøer
flere gange dagligt.

✓ Tidlig ekstra varme og energi til de 
mindste grise. 
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Foto: Rasmus Bendix



Er du interesseret i næste runde PattegriseLIV

11 Foto: Rasmus Bendix


