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Regleringsekonomin i Sverige gjorde
tidigare att svinproduktionen överlev-
de utan att anstränga sig. Annat är
det i Danmark. Danskarna har länge
fått konkurrera med övriga Europa.
Men nu på den allt friare marknaden i
Sverige skiljs ”agnarna från vetet”.
Dvs, duktigare smågrisproducenter
med konsekventa rutiner i produktio-
nen har ett resultatmässigt för-
språng, som kan vara förutsättningen
att överleva perioder med låga
grisköttpriser.

ekonomi
Skillnaderna i ekonomisk överlevnads-

potential framgår av Optimas samlade re-
sultat från besättningarna i rådgivningen.
Delas materialet upp, är de bästa svenska
besättningarna ekonomiskt likvärdiga
med medeldanska smågrisproducenter an-
slutna till rådgivningen. Men dansk svin-
produktion får, till skillnad från svensk,
använda tillsatsmedel och antibiotika i
fodret till svinen, vilket Sverige förbjöd
redan 1986.

Längre rutiner positivt

I Sverige har under senare år Scan H 90-
konceptet mycket påtagligt påverkat re-
sultaten i positiv riktning. Danskarnas tidi-
gare avvänjning ger fler kullar och därmed
fler grisar per sugga och år. Sverige har
längre diperiod.
-Planerad produktion med längre inter-

vall har varit positivt, säger Karl-Erik
Persson, Optima. Inom Skaneks område
fungerar 3-, 4- och 8-veckors rutinerna
bäst.

Duktiga smågrisproducenter
klarar internationell konkurrens

Optimas resultat Medeltal i rådgiv-
Medel Sämst Bäst ning i Danmark

Antal smågrisar/
årssugga 19,1 16,1 21,8 20,9
Kullar/ årssugga 2,07 1,89 2,21 2,25
Andel gyltkullar, % 19,4 21,3
Levande födda/ kull 11,10 10,07 12,07 10,88
Dödfödda 0,61 0,95 0,25 0,74
Avvanda/ kull 9,42 8,56 10,22 9,61
Avvänjningsålder, dgr 41,1 46,0 37,0 30,0
Dödlighet diperiod, % 14,6 20,3 9,2 11,7
Döda efter avv. 2,41 5,25 0,35 2,25
Ålder 25 kg, dgr 85,9 97,5 76,4 74,6
Foder/ 25 kg gris, MJ 1319 1572 1092 1327
Spillfoderdagar 21,3 36,4 10,5 17,6
Galldagar 7,94 11,74 5,35 6,91
Omlöp, % 8,15 16,55 1,48 7,25

Använder man 8-veckors rutiner, kan
man fördubbla besättningsstorleken ge-
nom att gå ner till 4-veckors rutiner, med
vissa justeringar. Vid användning av en-
hetssystem kan resultaten ytterligare för-
bättras, arbetsåtgången minska och lön-
samheten därmed förbättras.

Låg foderförbrukning

I tabellen här intill finns resultatet för
Optimas smågrisproducenter under perio-
den april -92 till april -93. Resultaten är
uppdelade i medeltal samt bästa och säm-
sta tredjedelen av Optimas resultat. Vär-
dena jämförs med besättningar i dansk
rådgivning för år 1992.

Svagt resultat, högre pris behövs

Siffrorna visar att strikta rutiner i en pla-
nerad produktion är lönsamt. Då utförs de
olika momenten när det är inplanerat och
när tid finns. Mycket viktiga detaljer i sys-
temet är tiden från avvänjning, betäck-
ning/seminering till cirka fem veckor där-
efter. Före flyttning till sinsuggboxar sker
dräktighetskontroll. I de bästa besättning-

För samma ekonomi i smågrisproduk-
tionen måste en besättning med endast
16,1 grisar per årssugga ha 6,40 kronor
mer per kilo gris än den som har 21,8
grisar per årssugga, enligt Optimas
beräkningar. Tabellen visar jämförelser
mellan svensk och dansk smågrisproduk-
tion.

arna har detta gett utslag med bra resultat,
där man troligen också har mycket låga
rörliga kostnader. Vid omlöp fladdrar
många tior iväg, varje dag för varje sugga
som löper om.
De bästa svenska besättningarna har cir-

ka 20 kilo lägre foderåtgång per smågris,
jämfört med danskt medeltal. För en kull
grisar blir det 180 - 200 kilo foder à två
kronor/kilo, vilket gör uppemot 400 kro-
nor. Med god närmiljö för grisarna kan
dödligheten hållas låg även utan antibioti-
ka, allt enligt den svenska modellen.
För samma ekonomiska utbyte i smågris-

produktionen, behöver den som bara har
16 grisar per årssugga ett merpris per kilo
smågris som är 6,40 kr högre än den som
har 21,8 producerade årsgrisar. Övriga pa-
rametrar antas då vara lika, enligt Optimas
beräkningar.

Nils Andersson

Populärt med
griskött
Konsumtionen av färskt griskött ökade

med 30 procent i Australien förra året.
Främst var det färdiglagad mat och restau-
rangmat som stod för ökningen.

Australien
För att hänga på trenden har APC (Aus-

tralian Pork Council) lanserat ett 30-tal
nya färdiglagade produkter gjorda på gris-
kött som säljs genom lokala köttaffärer.
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