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CR-Foderservice i Bo-

gense, der har speciali-

seret sig i at blande foder 

hjemme hos landmændene 

med mobile blandeanlæg, 

udvider igen aktiviteterne og 

investerer nu i sit fjerde an-

læg. 

Siden CR-Foderservice i 

november 2010 introduce-

rede konceptet med hjem-

meblanding uden selv at 

investere i et male/blande-

anlæg, er det gået stærkt. 

Firmaet har nu investeret i 

endnu en lastbil med male- 

og blandeudstyr og råder nu 

over fire mobile anlæg. 

Efter en begyndelse, hvor 

muligheden for at få hjem-

mefremstil let  foder blev 

i n t r o d u c e re t  t i l  f y n s k e 

landmænd, er der kommet 

kunder fra andre landsdele. 

I oktober 2011 blev anlæg 

nummer to indkøbt og ved 

indgangen til fodringssæ-

sonen 2012/2013 var de to 

anlæg allerede booket fuldt 

op, hvorfor det i februar 2012 

blev besluttet at investere i 

et tredje anlæg, der kunne 

leveres i oktober samme år.  

Med tre lastbiler fik CR-Fo-

derservice mulighed for at 

udvide aktiviteten til Øst-

danmark således at der nu 

kører et anlæg tre til fire dage 

om ugen på Sjælland og Lol-

land/Falster. 

CR-Foderservice forventer 

øget vækst i Østdanmark, 

hvorfor der bliver mulighed 

for at holde et anlæg øst for 

Storebælt permanent. 

Det samme kan blive tilfæl-

det i Jylland i forbindelse med 

firmaets indkøb af det fjerde 

mobile anlæg. Allerede i dag 

har CR-Foderservice en del 

kunder i Sønderjylland og vil 

med en udvidelse til det midt-

jyske område kunne have et 

anlæg fast i Jylland. 

Med fire mobile anlæg be-

skæftiger CR-Foderservice nu 

syv chauffører og tre salgs- og 

administrationsmedarbej-

dere.

bø

Mobile blandeanlæg er populære

CR-Foderservice fra Bogense på Fyn råder nu over fire mobile foderfremstillingsanlæg og fremstiller foder hos landmænd i hele Syddan-

mark og på de østlige øer.   

Spar 30 FE pr. produceret svin
Til årsskiftet skydes et 
landsdækkende projekt 
i gang for integrerede 
svinebesætninger. For 
dem, der melder sig, 
giver projektet hjælp 
til at få sænket sit fo-
derforbrug med 30 FE 
pr. produceret svin.

AF ANNE WOLFENBERG

Der er en lukrativ ge-

vinst i kikkerten for be-

sætninger med søer og slagte-

svin, der melder sig til at 

komme med i et nyt projekt, 

som bliver skudt i gang på 

landsplan. 

Projektet, som varer 2½ år, 

har nemlig som formål at give 

en besparelse på 30 foderen-

heder pr. produceret svin - 

fordelt på både smågrise og 

slagtesvin.

Projektet starter til nytår, og 

hvis man ønsker at deltage 

med sin besætning, er tilmel-

dingsfristen lørdag den 30. 

november.

Spar én million kroner
Ifølge Syddansk Svinerådgiv-

ning svarer besparelsen på de 

30 foderenheder pr. produce-

ret slagtesvin til cirka én mil-

lion kroner, hvis det regnes ud 

for en besætning med 600 søer 

og fuld slagtesvineproduktion.

Det er dog muligt at komme 

med i projektet, selvom man 

kun opfeder halvdelen af sine 

egne svin til slagtning.

- Der er gode chancer for at 

komme med i projektet, hvis 

man blot tilmelder sig i tide, 

vurderer rådgiver Pernille El-

kjær hos Syddansk Svineråd-

givning.

50 besætninger
- Til projektet skal der på 

landsplan bruges 50 besæt-

ninger med både søer og slag-

tesvin, og eftersom de fleste i 

dag enten har søer eller slag-

tesvin, kan de være svære nok 

at finde, mener hun.

- Hvis der tilmelder sig mere 

50 besætninger, vil der natur-

ligvis blive sorteret nogle fra, 

så man beholder dem, der 

har det bedste potentiale for 

at nå projektets mål, forklarer 

rådgiveren, der dog vurderer 

det som usandsynligt, at det 

vil blive nødvendigt at sortere 

nogle fra.

Hos Syddansk Svinerådgiv-

ning opfordrer man sine kun-

der til, at de, der er interesse-

rede, ringer og hører nærmere 

om projektet inden den 29. 

november.

- Man kan også ringe og høre 

nærmere om projektet hos 

lederne af projektet, som er 

Anders Hedegaard hos Viden-

center for Svineproduktion i 

Skejby og Lisbeth Shooter fra 

Patriotisk Selskab, forklarer 

Pernille Elkjær.

aw@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 55

Besætninger med søer og egen 
slagtesvineproduktion har mulig-
hed for at deltage i et projekt, 
der skal sænke foderforbruget 
med 30 FE pr. produceret svin. 
(Foto: Anne Wolfenberg)

n  Integreret besætning med mindst 300 årssøer 

og en slagtesvineproduktion baseret på mindst 

halvdelen af egne smågrise

n  Deltagelse i et rådgivningsforløb hen over de 

2½ år

n  Udarbejdelse af DB-tjek to gange årligt

n  Udarbejdelse af månedlige e-kontroller for so-

holdet og kvartalsvise e-kontroller for slagtesvin

n  Der skal laves silokontrol, og posteringslisterne 

for foder skal afleveres kvartalsvis for at sikre 

valideringen af foderopgørelsen

n  Første år skal der opnås en forbedring på 10 FE 

pr. gris eller et maksimalt forbrug på 320 FE pr. 

produceret gris

n  Andet år skal der opnås en forbedring på 20 FE 

pr. gris eller et maksimalt foderforbrug på 300 

FE pr. produceret gris

Kilde: Syddansk Svinerådgivning

Krav for at kunne deltage

…et gratis fælles opstartsmøde i januar 2014

… rådgivningstilskud på 50 procent - dog maksi-

malt 25.000 kr. pr år svarende til i alt 75.000 

kroner pr. besætning over de 2½ år

…opstartsmøde i besætningen

… tilskud på 2.000 kroner til egen dyrlæge, som 

deltager i opstartsmødet

… halvårlige gratis projektmøder sammen med an-

dre deltagere

… studietur i 2016 for dem, der gennemfører sam-

arbejdet med rådgivningen i de 2½ år, projektet 

varer

Kilde: Syddansk Svinerådgivning

Projektets deltagere får…


