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 TEMAMØDE 17. MARTS PÅ AU Foulum  
SVIN OG ERNÆRING

Temamøde for svineinteresserede afholdes tirsdag den 17. marts kl. 9.00-16.00 på Forskningscenter 
Foulum i auditoriet.  

Programmet indledes med et kort rids af de ændringer, der er sket i forbindelse med vandringen fra 
sektorforskning til Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Instituttet har i dag tre ben at stå 
på: forskning, undervisning og myndighedsbetjening. Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen vil kort re-
degøre for de etablerede uddannelser, herunder også uddannelsen af ph.d.er samt betydningen af 
den nye fokusering på uddannelse for forskning og myndighedsbetjening. Sluttelig vil han orientere 
om instituttets fokus på synliggørelse og afsætning af forskningsresultater og kandidater/ph.d.er via 
en mere interaktiv og brugervenlig hjemmeside.   

Efter den korte generelle orientering vil resten af dagen stå i forskningens tegn. Emnet for det aktuelle 
temamøde er ernæring og fodring af svin lige fra smågrise til slagtesvin og søer. Instituttet har gang i 
rigtig mange forskelligartede forskningsprojekter, og det er kun en lille del, der vil blive omtalt på mø-
det, men vi har tænkt, at dette temamøde skal tjene som det første, da vi vil genoptage traditionen 
med et fast temamøde i marts suppleret med andre temamøder efter behov. Foredragsholderne af-
spejler også den ændring, vi har været igennem, så flere af indlæggene leveres af ph.d.-studerende 
i samarbejde med vejlederne. Derfor er et par af indlæggene på engelsk. 

Et kerneområde for instituttet er ressourceudnyttelse, og adskillige af indlæggene handler derfor om, 
hvordan næringsstofudnyttelsen kan øges og emissionen begrænses samtidig med, at produkti-
viteten er i top. Der er på verdensplan stor fokus på proteinforsyningen og alternative foderstoffer til 
husdyr, hvor helhedstanken og recirkulering er centrale emner. Prisforhold og konkurrencedygtighed 
for erhverv og samfund er ligeledes vigtige parametre i vores forskning. Mange af vores forsknings-
projekter har netop forbedret udnyttelse af lokale/regionale foderstoffer som krumtap, hvilket også 
afspejler sig i dagens program, som dels viser, hvad vi har opnået af resultater, og dels viser, hvilken 
forskning der er i gang. 

En meget stor del af vores projekter er i dag finansieret af eksterne midler i samarbejde med erhverv, 
virksomheder, andre forskningsinstitutter mv. Et formål med temamødet er derfor også at vise de  
forskningsmetoder og faciliteter, vi har og benytter os af til afklaring af projekternes hypoteser og 
formål. Måske kan det anspore til nye samarbejdsprojekter? Vi sætter faglighed og præcision i top, 
meget gerne med en helhedsorienteret og balanceret tilgang på tværs af discipliner – ikke løse ét 
problem og så skabe ti nye. 

Vi ser frem til en god dag med orientering om den brede vifte af emner, der forskes i ved Institut for 
Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Så kom og hør, hvad der er af nyt inden for fodring og ernæring 
af svin, og deltag i diskussionen og dialogen. Vi ser frem til at fortælle om vores forskning.
Vel mødt.

Hanne Damgaard Poulsen (koordinator for svineforskningen). Se udkast til program her.

Tilmelding til temamødet og betaling af deltagergebyret på 700,00 kr., som er inkl. 25 % moms  
og dækker kaffe, frokost og mødebilag, kan kun ske online på  

https://auws.au.dk/svinetemamoede. Sidste frist for tilmelding og betaling den 10. marts 2015.

http://dca.au.dk/fileadmin/DJF/DCA/Bibliotek/Arrangementer/Program_svin.pdf

