22. december 2017

Julehilsen fra SvineXperten
Det er nu næsten et år siden vi fik lavet vores fælles svinerådgivning i SvineXperten.
Der har selvfølgelig været en del praktisk og administrativt, der skulle laves. Men det
har også været en spændende proces, og vi synes allerede vi er kommet langt m.h.t.
at udnytte hinandens stærke sider.
Økonomisk har det været et godt år for de fleste. En høj notering kombineret med
lave foderpriser har gjort det muligt at have en god forretning i svineproduktionen. Til
gengæld har det været en våd og besværlig høst. Her er det vigtigt at være
opmærksom på kvaliteten af det korn der bruges til foderet.
Vi tror at manglen på arbejdskraft bliver et af de helt store temaer i fremtiden. Derfor
har vi sat et projekt i gang omkring indkøring og fastholdelse af medarbejdere i
staldene. Indgangsvinklen er bl.a. at det er dyrt og tidskrævende hver gang en ny
medarbejder skal læres op.
Vi har nu 5 ERFA-grupper med udenlandske medhjælpere i gang. Det har været en
stor succes i Himmerland, og vi vil gerne starte en ny op efter jul i Thy-Mors-Salling
området. Har I en medhjælper til sådan en ERFA-gruppe, er I meget velkomne til at
ringe til kontoret.
Niels Nørgård har efter mere end 40 års ansættelse valgt at gå på pension d.31/5
2018. Vi vil tage afsked med Niels med en afskedsreception i slutningen af maj, mere
herom senere. Som afløser for Niels har vi ansat Tom Madsen, som starter hos os i
løbet af januar. Tom har mange års erfaring fra LandboNord, og ud over E-kontrol, har
han arbejdet rigtig meget med kernestyring og reproduktionsrådgivning.
Kontoret er lukket mellem jul og nytår, men er der brug for akut hjælp, kan I ringe til:
Mogens Bækgaard tlf: 40884890
Mads Waidtløw tlf: 40607200

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

SvineXperten

