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FØRSTE GENERATION 
PÅ NYENSTAD
nyder livet som svineproducenter. Læs hvordan de 
bruger WinPig til at optimere svineproduktionen.



Ved at skifte til det nye  WinPig 

har vi fået mange  flere mulig-

heder for optimering. Det har 

ikke været uproblematisk at 

udskifte det gamle SvineIT 

styresystem med  WinPig.  

Men AgroSoft er dygtige til 

at hjælpe med at sætte nye 

funktioner op og vise, hvor-

dan vi skal bruge dem. Med 

det nye WinPig har vi fået en 

mere effektiv daglig drift.
Mette & Anders Lundsgaard, landmænd på Nyenstad

WinPig gør det lettere at være svineproducent

• Et samlet overblik over produktivitet

• Et stærkt ledelsesværktøj der giver økonomisk overblik

• Overvågning af daglig tilvækst

• Mulighed for at dykke ned i produktionsresultaterne

• Mulighed for at reducere foderforbrug

• Automatisk dataoverførsel med  
dyrlæger, slagterier og Danmarks Statistik
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Har du spørgsmål til WinPig?   
Kontakt: Bitten Svejstrup Nielsen, +45 76 90 22 17, bsn@agrosoft.dk

Nyenstad er dygtige til smågrise
Mette og Anders har altid elsket dyr og naturen. Anders 
er landmandssøn og Mette passede i hele opvæksten 
heste. I dag er de første generation på Nyenstad, der 
ligger tæt på midtfynske Ringe. 

Gården ligger smukt på et højdedrag med en flot udsigt 
over markerne. Ægteparret overtog gården i 2005 og 
siden er børnene Lisa og Benjamin kommet til verden. 
Familien lægger ikke skjul på, at de lever det liv, de som 
et ungt nyforelsket par drømte om.

-  Vi elsker at være i naturen og se årstiderne skifte. Vi 
nyder den friske luft og dyrene sammen med vores børn. 
Kombineret med friheden og selvstændigheden til selv 
at planlægge vores tid, er afgørende for vores familie, 
siger Mette Lundsgaard.

Svineproduktion med salg af 7 kilos smågrise
Familien driver i dag Nyenstad med 500 søer og 220 
hektar jord. 

- Vi producerer årligt 34 smågrise pr. årsso. Smågrisene 
sælger vi til to lokale svineproducenter på Fyn, hvor vi 
ved, at grisene har det godt, siger Anders Lundsgaard.

Sammen med Mette og to ansatte bruger han meget tid 
på at optimere den daglige drift.

- Vi bruger WinPig til at målrette vores arbejdsindsats. 
Hvis en afdeling f.eks. har for mange dødsfødte, kan 
vi justere foderblandingen og være særlige opmærk-
somme, når søerne farer. Vi er i dag allerede under de 
anbefalede 10 procent af dødfødte. Men vi vil naturligvis 
gerne gøre det endnu bedre.

Med en meget lille indtjeningsmargin, skal alle optime-
ringsmuligheder udnyttes. Store som små, understreger 
Mette Lundsgaard.

- Vi har en fin og sund forretning. Men ved at anvende 
WinPigs besætningsanalyse kan vi for eksempel analy-
sere, hvor effektiv en bestemt foderblanding er. Ved at 
optimere foderet, kan søerne fare flere smågrise, der 
vejer mere. Det giver bedre indtjening, forklarer Mette 
Lundsgaard, mens hun understreger, at optimeringen 
naturligvis ikke må dræne søerne, så de næste gang 
ikke yder deres bedste.

Faglig stolthed og sund fornuft
Mette og Anders Lundsgaard elsker arbejdet med dyrene 
og i marken. Med faglig stolthed og sund fornuft driver 
de Nyenstad med fokus på at dyrene har det godt, og 
markerne giver et godt udbytte. 

- Vi er stolte af vores job som landmænd, og vi glæder 
os dagligt over, at vi kan give børnene en tryg opvækst 
tæt på naturen og dyrene, siger Mette og Anders Lunds-
gaard. 


