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Perstorp Specialty Chemicals AB

Telefon 0435-38 000

•  Ättika är   Ättika är   Ättika en effektiv pH-sänkare till blötutfodring av grisar.
•  Smakligheten höjs medan tillväxten av bakterier hämmas.
•  2 - 3 liter 60 % kemisk ren ättika per ton blandat foder.

Perstorp Ättika
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FUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLAFUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLAFUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLA
OCH DRIFTSÄKRA LÖSNINGAR INOMOCH DRIFTSÄKRA LÖSNINGAR INOMOCH DRIFTSÄKRA LÖSNINGAR INOM

• Torrutfodring

• Blötutfodring

• Krossar och kvarnar

• Ventilation

• Stallinredning

Marknadsföres av:Marknadsföres av:Marknadsföres av:

Funki AB
Fabriksvägen 2

 264 39  KLIPPAN
Tel 0435 - 181 90
Fax 0435 - 103 55

Funki AB SalaFunki AB SalaFunki AB Sala
KärrbäckKärrbäckKärrbäck

733 92  SALA733 92  SALA733 92  SALA
Tel/fax 0224 - 531 65Tel/fax 0224 - 531 65Tel/fax 0224 - 531 65

070 - 624 22 36070 - 624 22 36070 - 624 22 36

NOJ Serviceverkstad AB
Fåglum, Sörgården 655
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90
Fax 0512 - 541 40

Kränzle TS T
Nya kraftpaketserien av

HÖGTRYCKSTVÄTTAR
N
Y
H
E
TTT

Slangvinda med 20 m stål-
förstärkt högtrycksslang. 
Inbyggt hjulställ.

Återförsäljarinfo: 
Tel: 0511-131 30

3170 TS T - 22 l/min, 150 bar
3200 TS T - 19 l/min, 180 bar
3250 TS T - 15 l/min, 220 bar
3270 TS T - 13 l/min, 250 bar

Alla modeller har
SLANGVINDA

  och SAMMA PRIS!

LANDIA
GÖDSELPUMPAR

Box 146
244 22 Kävlinge
Tel 046-24 96 30

Fax 046-24 95 23

Gäller när du har pro-
blem med:
● Mycket halm
● Tjock gödsel
● Långa transportled-

ningar
● Andra pumpar
Skruvmatning med mot-
stål.
Patenterat knivsystem 
som fi nhackar.
Specialutvecklat pump-
hus.

LÅT OSS BEVISA!

info@svenskaneuero.se   www.svenskaneuero.se

3 års
garanti
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Slakterierna uppvaktar Livsmedelsverket om 
skenande veterinärkostnader

Kött- och Charkföretagen, den gemensamma organisationen för 
kooperativa och privatägda slakterier, ska uppvakta Livsmedelsverket 
om de på senare år vilt skenande veterinärkostnaderna. Det senaste 
utspelet, att större slakterier ska betala en del av veterinärkostna-
derna för de småskaliga slakterierna, kommer att fortsätta fördyra 
veterinärkostnaderna och bägaren har runnit över.
-Veterinärkostnaderna har ökat 95 % de senaste tre åren, säger 

Peter Johansson, SLP. De nya avgifter som nu diskuteras, att de 
större slakterierna ska betala för de mindre, riskerar medföra att 
veterinärkostnaderna blir höjda med hela 100 % eller mer under 
tre‘år.
-Veterinärkostnaderna är nu en av de största kostnadsposterna inom 

slakterierna, säger han. De drabbar visserligen alla slakterier lika, 
men vi måste få stopp på dem vid svenska slakterier, säger han.
-Det är Kött- och Charkföretagen som ska uppvakta Livsmedels-

verket, men privatslakten har beslutat tillsätta juridisk kompetens 
för att granska kostnadshöjningarna och jag tror de kooperativa 
slakterierna också är intresserade.
-Kostnaderna är både direkta och indirekta. De direkta är av-

gifter som slakterierna måste betala, de indirekta är högre krav 
på anläggningarna som kostar pengar. Dessutom ställs allt högre 
krav på personalen, som får högre press på sig, vilket också höjer 
kostnaderna. /LG
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Ge järnet.

Högre grisningsprocent, jämnare kullar
med en stunds ro efter seminering
Yngre suggor upp till andra - tredje 
grisningen behöver lugn och ro efter 
seminering. Enligt meddelande 586 
från Landsudvalget for Svin ökade 
grisningsprocenten från knappt 83 
till över 88 proc om suggorna får en 
stunds ro efter semineringen, vilket är 
statistiskt säkert.

seminering
Störst effekt av detta sågs i de besättning-

ar som hade dåliga produktionsresultat. 
De samlade resultaten visade att unga sug-
gor var mest påverkade av den oro som 
kan förekomma efter semineringen. Statis-
tiskt säkert var att färre suggor blev dräk-
tiga utan lugn och ro efter semineringen, 
grisningsprocent 83,5, jämfört med sug-
gor som fi ck minst två timmars lugn och 
ro, grisningsprocent 86,0. Genomsnittligt 
kullnummer var 4,0.

Ingen ro gav mindre kullstorlek
Även äldre suggor blev påverkade, dock 

inte på dräktighetsprocenten utan på kull-
storleken. Suggor som inte fi ck ro födde to-
talt 0,3 mindre grisar per kull än suggor 
som fi ck lugn och ro. Skillnaden var inte 
statistiskt säker, men kan enligt medde-
landet vara en indikation på att den ute-
blivna vilan och ron reducerar kullstorle-
ken utan att suggan löper om.
Både aggressioner och ridning kan med-

föra en ökad utskiljning av stresshormo-
ner på utsatta djur, vilket kan påverka 
reproduktionsresultatet negativt. Detta 
kan verka negativt och hämmande på 
oxytosinet som utskiljes till blodet för 
att påverka muskelsammandragningarna 
för att transportera sperman från depo-
neringsstället till äggledaren.

Grisningsprocent i relation till suggors ålder/grisnummer.
Grupp  Kontroll(utan ro) Försök(>2 timmars ro)
Unga suggor <3:e kull 82,7 a 88,2 b
Äldre suggor >4:e kull 84,2 a 83,9 a
Kullstorlek och standardavvikelse på yngre och äldre suggor.
Grupp  Kontroll(utan ro) Försök(>2 timmars ro)
Unga suggor  14,1 a (3,13) 14,2 a (2,96)
Äldre suggor  13,6 b (3,26) 13,9ab (3,23)
Olika bokstäver = statistisk säker skillnad.

Vila och ro efter seminering har posi-
tiv effekt på yngre suggor. På äldre sug-
gor sågs inte denna effekt. Kullstorleken 
påverkades negativt hos de äldre suggor-
na som fick mindre kullstorlek, medan 
de yngre som fick vila efter semineringen 
hade mindre standardavvikelser på kull-
storleken.

Det är av denna anledning som Landsud-
valget for Svin rekommenderar att insemi-
nerade suggor får minst 20 minuters lugn 
och ro direkt efter semineringen.

Nils Andersson

Norskt företag köper del av 
Lindvalls Chark

Det norska charkföretaget Leiv Vidar A/S 
har köpt 48 proc av familjeföretaget Lind-
valls Chark. Lindvalls har 40 anställda och 
omsätter 80 mkr. Leiv Vidar A/S har 130 
anställda, omsätter 200 milj nkr och är spe-
cialiserat på korv. Källa: ATL.

Hundar som äter importerad hundgodis
kan överföra Salmonella DT 104 till grisar

-Släpp inte in dina eller andras hundar 
i svinstallet! Det uppmanar det danska 
Plantedirektoratet, sedan man i höstas 
vid stickprovskontroller konstaterade 
att t ex hundgodis som grisöron i Dan-
mark kan vara kontaminerade med 
olika salmonellasmittor.

salmonella
Plantedirektoratet fann bl a Salmonella 

Thyphimurium DT 104 i åtta tagna prov på 
hundgodis, vilket svarar mot tio proc av pro-
verna. Man hittade Salmonella Give, Sal-
monella Kedougou, Salmonella Livingsto-
ne, Salmonella 4.12, Salmonella Anatum, 
Salmonella Derby och Salmonella Thyp-
himurium DT 104.
Fem av proverna kom från samma pro-

ducent av hundfoder.

Alla danska tillverkare av hundfoder är 
underrättade om resultaten och de företag 
som konstaterats ha salmonella i hundgo-
diset uppmanades ta tillbaka levererade 
partier från butikerna.
Eftersom så många prover var positiva 

i höstas, ska Plantedirektoratet göra nya 
provserier på hundgodis även 2003. Man 
varnar även för att människor, särskilt barn, 
kan smittas om hundarna äter salmonella-
smittad mat. Smitta kan ske t ex vid kontakt 
med hundgodiset, eller hundbajs.
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Ursoferran vet.Ursoferran vet.
GLEPTOFERRON

Ursoferran vet. 200 mg/ml är ett Ursoferran vet. 200 mg/ml är ett 

säkert och ekonomiskt sätt att ge säkert och ekonomiskt sätt att ge 

järn, som är så viktigt för att små-järn, som är så viktigt för att små-

grisarna ska få en bra start i livet. grisarna ska få en bra start i livet. 

 Finns på apotek i rund och platt  Finns på apotek i rund och platt 

plastfl aska om 100 ml, 5×100 ml 100 ml 

och 10×100 ml. Flaskorna passar 100 ml. Flaskorna passar 

till alla injektionssprutor.

Annedalsvägen 9 Annedalsvägen 9 
227 64 Lund227 64 Lund

Tel 046/12 81 00 Tel 046/12 81 00 
Fax 046/14 65 55Fax 046/14 65 55

info@vetpharma.seinfo@vetpharma.se
www.vetpharma.sewww.vetpharma.sewww.vetpharma.se

JTI fortsätter utvecklingen
av mobil slakt i praktiken
JTI fortsätter sitt arbete kring mobil 
slakt på flera sätt. Bland annat tar man 
fram en plan för hur ett mobilt slakteri 
skulle kunna användas i en viss region 
i Sverige. Studien sker på uppdrag av 
LRF.

mobil slakt
Debatten om grisarnas välbefi nnande un-

der uppfödning, transport och hantering 
i samband med slakt tog ny fart med an-
ledning av Gudrun Lindwalls utredning 
”Kännande varelser eller okänsliga varor”, 
rörande transport av levande djur inom 
EU. En del av utredningen som berör mo-
bil slakt bygger till viss del på den studie 
JTI har gjort på uppdrag av LRF och som 
belyser möjligheter och begränsningar för 
mobil slakt.
I den region som nu ska studeras fi nns en 

grupp producenter som har intresse av att 
kunna slakta sina grisar direkt på gården. 
I det arbete JTI gör ingår såväl djurhante-
ringen före slakt, som att undersöka möj-
ligheterna till hög vattenkvalitet på dessa 
gårdar, samt tillfredställande kylning av 
slaktkropparna. Rapporten publiceras un-
der våren 2003. 

Nya EU-regler underlättar
Den arbetsgrupp inom EU som arbetar 

med förändring av hygienreglerna för livs-
medel, har i sitt förslag förordat mobil slakt 
för alla djurslag. Här kommer troligtvis en 
svensk anpassning av reglerna att ske vad 
gäller kylning av slaktkropparna. Dessa 
regler har varit ett av de tidigare orosmo-
menten kring mobil slakt. 
Tillsammans med SLU kommer JTI ock-

så att kartlägga konsumenternas attityder, 
värderingar och preferenser vid valet av 
slakteriprodukter.
Läs mer: www.jti.slu.se/publikat/noti-www.jti.slu.se/publikat/noti-

ser02/moiblslaktv33.htm

Trendbrott i fl erårig slaktminskning
Svenska slakten ökade 100 000 grisar
Äntligen har den nedåtgående trenden 
för svensk grisslakt brutits! Under 
fjolåret ökade slakten av grisar med 
3,2 proc för hela landet, vilket i abso-
luta tal är 100 515 grisar. Både koope-
rativa och privata slakterier tog delar 
av slaktökningen och den kooperativa 
slakten ökade 1,9 proc 2002 och den 
privata slakten 7 proc.

slakt

Siffrorna kommer från Köttbranschens 
Riksförbund, som stämt av dem mot Jord-
bruksverkets statistik. 1997 slaktade vi 3 
907 017 grisar i Sverige och t o m 2001, då 
vi slaktade 3 180 423 grisar, hade vi tappat 
hela 726 594 grisar, dvs i genomsnitt drygt 
180 000 grisar per år. De återhämtade 100 
000 grisarna 2002 är således en försiktig 
ändring i trendriktningen. Vi har mycket 
att hämta in om vi jämför med 1997.
De kooperativa slakterierna Swedish Me-

ats och KLS slaktade 2 305 494 grisar och 
de privata slakterierna 975 444 grisar. De 
kooperativa ökade med 42 549 grisar och 
privata 57 966 grisar. De privata tog allt-

så en större del av de nytillkomna grisar-
na på marknaden.

Privatslakterierna har ökat sina 
marknadsandelar
Detta gör en ökning av antalet slaktade 

grisar för kooperativ slakt med 3,2 proc och 
privat slakt 7 proc. De privata ökade där-
med sina marknadsandelar till 29,5 proc, 
vad gäller slakterier anslutna till Köttbran-
schens Riksförbund. Tillsammans med öv-
riga småslakterier, som har 0,3 proc, har de 
privata nu 29,8 proc och luktar alltså på de 
30. 1999 var motsvarande siffra 21,2 proc, 
år 2000 var marknadsandelarna 25,5 och 
2001 var de 28,6 proc.

Det var synbarligen under Swedish Meats 
ekonomiskt svåraste år som de privatäg-
da slakterierna tog stora nya marknadsan-
delarna, då även antalet producerade gri-
sar minskade snabbt. Även om de priva-
ta tog de fl esta nytillkomna grisarna i fjol, 
så ökade inte marknadsandelarna i sam-
ma takt som tidigare.

Bland de enskilda slakterierna kan näm-
nas SLP som slaktade 288 935 grisar vilket 
är en ökning med 9 proc sedan 2001. Skövde 
Slakteri slaktade 213 474 grisar och ökade 
4,8 proc. Ugglarps slaktade 154 259 grisar 
och ökade 3,5 proc, Sydkött 93 159 grisar 
ökade 19,9 proc. A J Dahlbergs slaktade 
74 372 grisar och ökade 5,5 proc. Ginsten 
slaktade 35 009 grisar och ökade 17 proc. 
Alviksgården slaktade 25 393 grisar och 
ökade sin slakt 12 proc.

Minskade gjorde däremot Dalsjöfors Slak-
teri, som slaktade 29 264 grisar och mins-
kade slakten med 9,8 proc. Ytterligare någ-
ra mindre slakterier minskade sina slak-
tandelar.

Av de två kooperativa slakterierna hade 
Swedish Meats 63,4 proc av slakten 2002 
och KLS 6,9. Swedish Meats minskade med 
0,7 proc och KLS med 0,4.
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Förbud mot halotangenen
på danska slaktgrisar
Från början av 2004 måste alla grisar 

som levereras till Danish Crown vara ha-
lothannegativa. Det blir inte tillåtet att 
leverera slaktgrisar som är bärare av ha-
lotangenen RN minus. Alla danska små-
grisproducenter som har äldre galtar upp-
manas kontrollera att de är fria från RN 

minus-genen, eller byta ut dem mot yng-
re som är fria från genen. Bestämmelsen 
införs för att kvalitetssäkra de viktigaste 
marknaderna världen över enligt Danish 
Crowns regler Code of Practice.

Bekämpa fl ugorna i stallarna!
De kan vara smittspridare

Stickflugan kan vid stick överföra 
olika sjukdomar till grisarna och är 
angiven som en potentiell vektor för 
sjukdomar. Bekämpningen sker bäst 
med hög hygien med borttagande av 
foder- och gödselrester från stallar och 
gödselrännor. Biologisk bekämpning i 
gödselrännor under spalten är möjligt 
vid utsättande av gödselflugor. Även 
torrdesinfektionsmedel kan användas 
som påverkar bl a larverna och pup-
por.

flugor
Det fi nns stugfl ugor, som även de förekom-

mer i stallar och den s k stickfl ugan. Skill-
naden i utseende är stickfl ugans styva och 
framåtpekande bajonettliknande munde-
lar. Stickfl ugan fi nns i de fl esta av världens 
länder som har djurproduktion.

Blodsugande
Stickfl ugan är blodsugande och kan suga 

blod från djuren fl era gånger per dag. Med 
den stickande mundelen fi nns risk för kvar-

varande rester av blod från andra djur, och 
kan medföra ökad smittspridning och sjuk-
domsrisk, och som kan innehålla bl a vi-
rus. I varmare länder kan stickfl ugan spri-
da encelliga parasiter, protozoer, virus av 
svinpest, etc. Sticket är smärtfullt som ofta 
medför svullnader och rodnader runt stick-
hålet. Risk fi nns att bl a juverinfl ammatio-
ner kan spridas mellan olika suggor.
I svinbesättningar är den ekonomiska be-

tydningen av stickfl ugan osäker. Men den 
är ett välfärdsproblem med de smärtsam-
ma sticken med efterföljande intensiv klå-
da. Även stallpersonalen kan bli stucken 
av dessa fl ugor. Vissa sjukdomar är zoo-
notiska.

Bekämpning
Även stickfl ugan startar med äggläggning 

i ruttnande växtdelar, foderrester och göd-
sel. Utvecklingen från ägg till fullgångna 
fl ugor tar 2 – 4 veckor helt beroende på fuk-
tighet och temperaturförhållanden.
Bekämpningen sker som sagts i första hand 

genom att städa bort foder- och gödselres-
ter, och rengöring av gödselrännorna minst 
var annan vecka. I halmbäddar kan använ-
das något torrdesinfektionsmedel eller ett 
svampmedel där båda hämmar utveckling-
en av larver och puppor till färdiga fl ugor. 

Så här ser sticksår på ryggen ut med rod-
nad och svullnad. På andra bilden syns 
stickflugans bajonettliknande muskeldel.

Utveckla bättre, skonsammare
tatueringshammare för grisar!
Finns någon bra tatueringshammare 
för märkning av slaktgrisar före leve-
rans till slakt? Detta undrar Kristina 
Blackstad, utanför Arvika.

tatuering
Hon tycker inte att den nuvarande tatu-

eringshammaren är så bekväm att jobba 

med. Den borde ha annat utseende och 
funktion, t ex som konteringsstämplar, där 
man slipper höja armen för att få kraft att 
märka grisen.
-Märkningen bör kunna ske på ett skon-

sammare sätt än i dag, tycker Kristina Blak-
stad. Grisarna blir rädda och springer un-
dan när de ser handen i luften och operatio-
nen med märkningen gör ont. Missar man 
då, måste operationen göras om.
Samtidigt blir även de andra grisarna räd-

da och stressade. Oftast samlar de sig i nå-

Även biologisk bekämpning är möjlig ge-
nom gödselfl ugor, rovfl ugor som är en na-
turlig fi ende till stickfl ugorna.
Används typ rovfl ugor måste det ske en 

ny utsättning på våren som upprepas un-
der säsongen och är beroende av tempe-
raturen. Även vid bekämpning med torr-
desinfektionsmedel fordras upprepade be-
handlingar genom utspridning av medlet. 
I svämtäcket på gödselbassänger kan ock-
så kläckning av fl uglarver ske.
Källa: Danske Slagterier.

gon boxhörna eller i gödselgången för att 
slippa undan.
Finns det någon bättre typ av tatuerings-

verktyg på marknaden, frågar Kristina? Ut-
vecklingen på allt annat fortskrider men 
detta verktyg fi nns inte med i utveckling-
en, varför?
Utvecklare, Kristina Blakstad deltar gärna 

i utvecklingen med sina önskemål och upp-
slag och nås per telefon 0570-215 33.

Ny stor livs�med�els�mäs�
sa skapas i Dan�mark 

2004
FoodExpo är arbetsnamnet på en 

ny stor livsmedelsmässa som ska eta-
bleras i Herning, på samma plats som 
Agromek hålls. Den nya matmässan 
ska bildas av de nuvarande mässorna 
Interfair, Restaurant och Catering, 
samt Nordbag, som redan är Nordens 
största mässor i sina slag. Den första 
mässan ska hållas i mars 2004. Käl-
la: JyllandsPosten.
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Pigeron vet fi nns
i glasfl aska
100 mg/ml och
i praktisk plast-
fl aska 200 mg/ml.
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Uppfödarens
säkra val av
injektionsjärn

till oss!

Leo Animal Health
Box 404 Box 404 Box 404 .. 201 24 Malmö  201 24 Malmö .. Tfn 040-35 22 00  Tfn 040-35 22 00 .. Fax 040-611 94 08 Fax 040-611 94 08

VARFÖR TORVSTRÖ?
Torv är DRYGT - 2 delar torv suger 1 del vattenDRYGT - 2 delar torv suger 1 del vattenDRYGT

Torv ABSORBERAR ammoniak och ammonium - friskare luft

Torv är BEPRÖVAT - i Sverige användes 1900 - 1960 160 milj mBEPRÖVAT - i Sverige användes 1900 - 1960 160 milj mBEPRÖVAT 3

Torv är SVENSKT - 40 mossar från Ljungby till HaparandaSVENSKT - 40 mossar från Ljungby till HaparandaSVENSKT

FÖRPACKAD eller LÖSTORV

Frågor? Beställning? Information!
Bjälkgatan 1 • 824 43  HUDIKSVALL • Fax 0650-54 74 57

Ring Leif tel 070-643 74 15 eller  0650-54 74 00 

• DRYGT

• ABSORBERAR

• BEPRÖVAT

• SVENSKT

Gr
is

Gr
is

Finska byggförbudet kvar 
tills vidare

Ansökningsförbudet mot byggnadsin-
vesteringar fortsätter tills vidare i Fin-
land, det beslöt lantbruksförhandlarna 
förra torsdagen. Orsaken är att det kom-
mit in väldigt många ansökningar om att 
få bygga med ekonomiskt stöd, både för 
suggor och slaktsvin.
Redan de ansökningar som kom in före 

stoppdatumet ökar Finlands griskötts-
produktion med över 10 proc, om bygg-
planerna förverkligas. Många ansök-
ningar som kom in sista dagarna gäller 
mycket stora enheter. Många tog säkert 
till extra stora stallar för att hoppas bli 
kvar inom den nuvarande stödformen. 
Om det blir överproduktion och priser-
na hotar sjunka, kanske en del av ut-
byggnadsplanerna bantas. Källa: Lands-
bygdens Folk.

Jordbruksverket ska upp�
vak�tas om rim�li�ga�re 

regler
Även Jordbruksverket ska inom kort 

uppvaktas av slakteriernas samarbets-
organisation. Här gäller det förhandling-
ar om regeltolkningar och kostnader för 
ökat djurskydd.
-Vi måste diskutera med Jordbruks-

verket, så att dessa djurskyddskostna-
der blir rimliga, säger Peter Johansson, 
SLP. Även tolkningar av redan stiftade 
lagar ställer till bekymmer för slakteri-
näringen. Vi kräver klarare regler som 
inte skapar osäkerhet.
Som exempel nämner Peter bestämmel-

sen om att svin ska avlivas i grupp. Gal-
tar och suggor är också svin, enligt en 
inte orimlig tolkning. Alltså ska även 
galtar och suggor avlivas i grupp.
-Var och en förstår ju att det inte går 

att avliva galtar i grupp, trots att lagen 
föreskriver detta. Släpper vi två galtar i 
samma grupp avlivar de sig själva, innan 
slakteripersonalen hinner göra det.
-Kostnader för lagar och förordningar 

har i vårt bolag en särskild budgetpost 
”Myndigheters beslut”, säger Peter Jo-
hansson. Det är ingen liten budgetpost, 
som någon i slutändan måste betala.

Matdag på Skansen 
5 februari på Skansen i Stockholm 

hålls ett seminarium som bl a ska be-
lysa aspekter på mat och miljö, matsä-
kerhet och djuromsorg. Medverkande 
är, förutom forskare, bl a  jordbruks-
minister Ann-Christin Nykvist, tren-
danalytiker Joakim Norén och LRFs 
ordförande Caroline Trapp. På kväl-
len bjuder kocklandslaget på buffé. Se-
minariet hålls av Sigill Kvalitetssystem 
AB, MAT 21 och SLF och vänder sig i 
första hand till forskare, ansvariga för 
mat- och miljöfrågor, produktuveckla-
re och inköpare av mat.
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SLP Pärsons-koncernen fortsattevisa bra 
ekonomiskt resultat 2002
SLP Pärsons-koncernen genomför sin 
största enskilda investering någonsin i 
utökad produktions- och kylkapacitet 
på slakteriet och styckningsanlägg-
ningen i Helsingborg. Investeringen 
uppgår till 36 mkr och ska vara klar 
att ta i drift under våren 2003. Inves-
teringen förbättrar flödena, möjliggör 
volymökningar och säkerställer fram-
tida kvalitetskrav.

Koncernen och de olika produktionsen-
heterna fortsätter att visa bra resultat. I 
koncernen ingår Slakteriprodukter i Hel-
singborg AB, Pärsons Sverige AB, B.E. 
Chark AB i Halmstad samt SLP Suggcen-
ter AB.
Man satsar på marknadsföring av kvali-

tetsprodukter framställda av svensk råva-
ra, med kontroll över hela produktionsked-
jan. Vidare fortsätter man att öka föräd-
lingsvärdet genom ett högt tempo avseen-
de produkt- och förpackningsinnovationer. 
Förädlingen av varumärket Pärsons  har 
bidragit till den fortsatt positiva utveck-
lingen för koncernen under 2002.
Koncernen redovisar för 2002 en omsätt-

ning på 814 mkr (8 månader) (förra året 1 
127 mkr för 12 månader). Resultat efter fi -
nansiella poster uppgick till 50 mkr (8 må-
nader) (förra året 60 Mkr för 12 månader). 
Antalet anställda uppgick till 382 (359).

8,1 proc mer slakt
SLP ökade under året svinslakten med 

8,1proc, men minskade boskapsslakten med 
5,9 proc på en totalmarknad som ökade 
med 3,2 proc respektive 3,3 proc. Mark-
nadsandelarna av landets svinslakt upp-
gick till 9 proc och av landets oxslakt till 
6,7 proc. Bolagets omsättning uppgick till 
453 mkr (8 månader) (729 mkr 12 måna-
der) och resultatet efter fi nansiella poster 
till 13 mkr (8 månader) (24 mkr 12 måna-
der). Soliditeten uppgick till 43 proc.

Fortsatta framgångar för Pärsons 
Sverige AB
Framgången med tunnskivad smörgåsmat, 

”Tunna Skivor”, har fortsatt under året. 
Pärsons har befäst sin ställning som mark-
nadsledare på segmentet smörgåsmat. Bo-
lagets omsättning uppgick till 631 mkr (8 
månader) (864 mkr 12 månader) och re-
sultatet efter fi nansiella poster till 38 mkr 
(8 månader) (43 mkr 12 månader).
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(8 månader) (43 mkr 12 månader).

Gris nr 1 2003

ek
on

om
i

ek
on

om
i

Swedish Meats gör vinst, + 117 mkr!
Efterlikviden ökas till 20 öre – hela året!
Swedish Meats gör vinst, + 117 mkr!
Efterlikviden ökas till 20 öre – hela året!
Swedish Meats gör vinst, + 117 mkr!

Swedish Meats redovisar preliminärt 
ett resultat efter finansnetto på 117 mkr 
för 2002. 2001 var det -29 mkr. Resul-
tatförbättringen är således 146 mkr. 
Totalt fördelas 54 mkr som efterlikvid 
till ägarna, vilket blir 20 öre per kg för 
hela 2002.

bokslut
-Vi är naturligtvis klart nöjda med den-

na förbättring. De struktur- och effekti-
viseringsåtgärder som har vidtagits bör-
jar nu få genomslag i hela koncernen. Vi 
räknar med att göra ytterligare åtgärder 
under året, vilket bör förstärka resultatet 
ännu mer under 2003, säger Peter Rasztar, 
vd Swedish Meats, i en kommentar.

Minskade skulder med 750 mkr
Ett positivt operativt kassafl öde om drygt 

400 mkr har inneburit att koncernens skul-
der under de senaste två åren har kunnat 
minska med över 750 mkr. Jämfört med 
2001 har fi nansnettot kraftigt förbättrats. 
Viktiga faktorer har varit försäljningen av 
tarmverksamheten till DAT-Schaub, samt 
försäljning av aktierna i HK Ruokatalo och 
Sokolow. Balansomslutningen har minskat 
till 3 500 mkr (förra året 3 940 mkr). Soli-
diteten har ökat till 32 % (27 %).
Den totala konsumtionen av nöt- och gris-

kött i Sverige har fortsatt öka. Totalt beräk-
nas försäljningen ha ökat med drygt 6 %. 
Nötkonsumtionen ökade under året med 
nära 11 %. Detta har speciellt påverkat 
försäljningen inom Scan Foods, som av-
slutar året starkt.

Tidigare efterlikvid på 15 öre höjs 
till 20
-Det är mycket glädjande att koncernen 

nu ger en vinst, som ägarna kan få del av, 
men som också stärker företaget inför fram-
tida kraftansträngningar, säger ordföran-
de Sören Kvantenå. Styrelsens tidigare be-
slut att för perioden januari - augusti utbe-
tala efterlikvid med 15 öre per kg för alla 
slaktleveranser, kompletteras nu med be-
slut om efterlikvid för hela året motsva-
rande totalt 20 öre per kg för alla slakt-
leveranser. Sammanlagt 54 mkr fördelas 
som efterlikvid till ägarna.
-Under året har vi genomfört en betydan-

de organisationsförändring, som lett till vä-
sentliga förenklingar inom Swedish Meats. 
All produktion har samlats inom en enhet. 
Scan Foods har omvandlats till ett mark-
nadsförings- och försäljningsbolag. I lin-
je med detta så har en mer fokuserad och 
marknadsinriktad koncernledning bildats, 
understryker Peter Rasztar.
Swedish Meats befi nner sig under 2003 

fortsatt i en konsolideringsfas, men kom-
mer samtidigt att öka investeringarna inom 
charkproduktion och genomföra viktiga 
satsningar för förbättrad djuromsorg.

Några nyckeltal
Mkr 2002 2001
Omsättning 9 160 9 670
Rörelseresultat (EBIT) 163 70
Rörelsemarginal 1,8% 0,9%
Resultat efter finansnetto 117 -29
Kassaflöde operativt +406 +230
Investeringar -172 -198
Minskning låneskuld +380 +390

Investerar 
60 miljoner
i Linköping
Swedish Meats investerar 60 mkr i ny au-
i Linköping
Swedish Meats investerar 60 mkr i ny au-
i Linköping
tomatiserad smetberedning för korvpro-
duktion i anläggningen i Linköping. Chark-
tillverkningen i Linköping är koncentre-
rad till korv med den ”ursvenska” falukor-
ven som största produkt. Olika former av 
kryddiga korvar fortsätter att växa och allt 
fl er nya, spännande sorter kommer att in-
troduceras.
Investeringen är ett led i Swedish Me-

ats långsiktig plan för att förnya och mo-
dernisera tillverkningen av charkproduk-
ter. Senaste teknik används för att förbätt-
ra utbyten och spårbarhet, samt öka den 
hygieniska säkerheten, men också för att 
förbättra arbetsmiljön med färre manuel-
la moment.
Ombyggnaden sker under sommaren med 

beräknad driftstart under november. In-

slakt
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Ventilation
Inredning
Utfodring
Totallösningar

Dalby-
intaget

Aluminium-
trumma
med utfäll-
bar motor-
enhet 

Daltec utfodringar G
ris

Monter A 541

Danske miljöministern välkomnarhögteknologisk 
gödsel- och luftbehandling
Danmarks miljöminister Hans Chris-
tian Schmidt berömde, när han invigde 
årets Agromek-utställning i Herning, 
väldigt tydligt de högteknologiska lös-
ningarna på problemen med övergöd-
ning av mark- luft och vatten, som bl a 
den danska grisproduktionen utpekas 
som orsak till. Med ny teknik kan kvä-
vet och fosforn i gödseln samlas inom 
svintäta områden och transporteras till 
marker som behöver mer växtnäring. 
Likaså kan kvävet i utluften från stal-
larna användas som handelsgödsel, 
vilket förbättrar boendemiljön för 
många människor, skonar naturen och 
minskar behovet av fabriksmässigt 
tillverkad handelsgödsel.

miljö
Miljöministern sa att användningen av 

handelsgödsel i Danmark minskat med 42 
proc sedan mitten på 1980-talet. I reella 
tal har kväveanvändningen minskat från 
395 000 ton till 229 000 ton. När handels-
gödseln nu börjar produceras på svingto-
årdarna, kommer den fabrikstillverkade 
gödseln att minska ytterligare och sprid-
ningen av kväve och fosfor kommer att 
minska totalt sett, eftersom övergödning-
en i svintäta områden kan minskas.
-Den stora minskningen av kväveanvänd-

ningen under de senaste åren gjorde att 
den värsta syrebristen i havet på 25 år i 
somras kom som en överraskning för oss, 
sa han.’Men den visar att vi har ytterliga-
re en bit att gå innan sjöar och vattendrag 
blir friska. Men han sa också att den var-
ma sommaren med lugnt väder gjorde sy-
rebristen värre än mer normala år.

Flera vägar att gå
-Minskningen av kväveläckaget måste ske 

utefter fl era fronter. Genom att tillsätta fy-
tas i fodret kan vi reducera fosforinnehållet 
i svingödsel med 35 – 40 proc, sa miljömi-
nistern. Men han sa alltså även att de mål-
inriktade åtgärder som regeringen föreslår 
i Vattenmiljöplan III förutsätter insatser av 
högteknologisk karaktär med separation av 
näringsämnena så de kan fl yttas från över-
skottsområden till marker som behöver nä-
ringen. Gödselseparation kan medverka till 
att lösa några av problemen och regeringen 
har undanröjt en del lagar som hindrat ut-
vecklingen på det området, sa han.
Vilka lagar som undanröjts framgick inte, 

men lagen har tidigare t ex hindrat att göd-
sel fl yttats mer än korta sträckor.
Hans Christian Schmidt nämnde i sitt an-

förande t o m enskilda företag som gått före 
med intressanta lösningar på gödselproble-
met. Det är Staring Maskinfabrik och Ech-
berg Manuteck, som vi nämnde senast i 
GRIS nr 12. Han berömde även Landsud-

valget for svin, som satt fokus på gödsel- 
och luftbehandling och därmed fått många 
företag att sätta ingång forskning och ut-
veckling på området.
Han såg inte bara miljövinster i den forsk-

ning och utveckling som nu sker hos många 
danska företag, utan även snart en ekono-
misk vinst hos de lantbrukare som utvin-
ner näringsämnena från gödseln och luf-
ten. Värdet på gödseln stiger, konstatera-
de han.
Mellan raderna i anförandet kunde vi ock-

så läsa att det nya forsknings- och utveck-
lingsområdet, som luft- och gödselbehand-
ling utgör, även förväntas bli en god affär 
för dansk maskintillverkningsindustri och 
därmed även för landet.

Den danske miljöministern Hans Christi-
an Schmidt, t v, besökte Agromek och in-
tresserade sig särskilt för de högteknolo-
giska lösningarna för luft- och gödselbe-
handling. Här ses han tillsammans med 
utställningschefen Jan Tjørnelunde Pe-
dersen och Peter Hansen, Cormall. 

vesteringen medför i nuläget inga kon-
sekvenser för övriga korvproducerande 
anläggningar inom koncernen. Men till-
verkningsvolymen ökas och fyra årsarbe-
ten sparas.
- Den strukturplan vi arbetar efter ger oss 

moderna och internationellt konkurrens-
kraftiga anläggningar, säger Swedish Me-
ats vd Peter Rasztar. Det krävs stora kapa-
citeter och mycket hög produktsäkerhet för 
att skapa den konkurrenskraft som krävs 
i en tuffare livsmedelsmarknad. Swedish 
Meats är redan idag marknadsledande i 
Sverige och en av Skandinaviens största 
tillverkare av korv.
I Linköpingsfabriken tillverkas i dag drygt 

12 000 ton charkprodukter av 180 med-
arbetare.
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Drag från ventilationen gav hög dödlighet
Tak över smågrisarnas liggplats räddningen
Ulrika och Mats Johansson, Bengts-
gård, mellan Falkenberg och Varberg, 
hade oförklarligt hög dödlighet i 
grisningsstallarna. Vid mätning visade 
det sig att det kom drag från ventilatio-
nen och från gödselrännorna i en del 
boxar. Draget förstärktes av skorstens-
effekten vid smågrisarnas liggplats där 
värmelampor och golvvärme inte kla-
rade hålla värmen. Åtgärden blev tak 
över smågrisarnas liggplats med hål 
för värmelampan. Allt till en kostnad 
av knappt 150 kronor per box.

gårdsbesök
Därmed har smågrisarna en mer ombo-

nad och dragfri liggplats. Omaket kan vara 
svårigheten att direkt se till smågrisarna 
under värmelampan. Taket måste först 
lyftas. Men det görs endast några gånger 
per dag och smågrisarna ligger där störs-
ta delen av dygnet när de är som yngst och 
känsligast.

Begränsad tillgång till kapital
Ulrika och Mats övertog Mats föräldra-

gård 1997 och började i stort sett bygga om-
gående. Byggnationen blev färdig så den 
första grisningen skedde i januari 1998. 
Då började även lågkonjukturen i svin-
produktionen varför produktionen fi ck 
fortgår i ekonomisk motvind. Totalt be-

står besättningen av 260 suggor i ett fyra 
veckors system.
Mats har jordbruksutbildning, men hade 

före köpet av gården arbetat utanför jord-
bruket. Tillgången till kapital i samband 
med starten var begränsad. Av detta skäl 
fi ck vissa delar i byggnationen göras enkla-
re än planerat. En del av detta var att ven-
tilationen fi ck förenklas och gasavsug från 
gödselrännorna fi ck vänta. Därför har det 
blivit visst produktionsbortfall och en del 
extra arbete på grund av kapitalbristen.
-En stor fördel, säger Mats, är all den hjälp 

vi fi ck från kompisar under byggtiden, bl 
a vid monteringen av inredningen. Därför 
kunde byggkostnaderna hållas på en rimlig 
nivå, runt 19 000 kronor per plats.
Utfodringen av de digivande suggorna sker Det uppfällbara taket hålls uppe med en 

krok som träs över vattenledningsröret. 
Kroken ska justeras. I takets bakkant, in mot boxen, finns en 

ca 10 cm bred list som delvis håller vär-
men kvar i hörnan.

Ulrika och Mats med Hampus, 2 år, på 
armen.

manuellt i automater över respektive box-
tråg två gång per dag, medan utfodringen 
i tillväxtstallet sker med maskin.
Ulrika är mammaledig, men det fi nns 

en anställd tjej, Malin Karlsson, till hjälp. 
Hon är duktig och har djuröga, berömmer 
Mats.

Skorstenseffekt
Eftersom ekonomin bromsade vissa inves-

teringar, bl a gasavsug från gödselrännor-
na, har av den anledningen problem upp-
stått. Det blev drag från gödselrännorna 
som gjorde att temperaturen blev ojämn 
i stallet och lägre i vissa boxar vid små-
grisarnas liggplatser vid låg utetempera-
tur. Skorstenseffekten blev stor i de box-
ar där kallare luft ”kröp” från gödselrän-
norna fram över boxgolvet till smågrishör-

m
ilj

ö
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Upphängningen av den sänkbara skivan 
som skiljer smågrishörnan och övriga 
boxen är ändrad av Mats från krok till 
kedja eftersom suggorna i flera fall bökat 
på grinden med påföljd att kroken släpp-
te och skivan åkte ner och träffade och 
skadade några grisar.

Luftintaget ut-
med ytterväg-
gen och över 
gödselrännan 
är försedd med 
tilluftsduk.

Skivan som utgör tak över smågrisar-
nas liggplats är snedskuren för att passa i 
smågrishörnet. Längden är 120 och störs-
ta bredd vid boxmellanväggen 80 centi-
meter.

Stallarna på 
Bengtsgård.

Malin Karls-
son.

nan. Värmen från värmelampan och golvet 
förstärkte skorstenseffekten när den kalla-
re luften värmdes upp. De minsta grisar-
na fi ck ligga ytterst, i draget, och drabba-
de av olika åkommor. En del grisar mag-
rade av. Dödligheten var stor, runt 20 pro-
cent, berättar Mats.
Mats är glad över att kullstorleken var så 

hög som den var, 12,5 grisar. Annars hade 
det tekniska resultatet blivit lägre och den 
ekonomiska verkligheten än värre. Trots 
värmerör på väggarna ovanför inredning-
en räckte inte den värme som rören avgav 
för att motverka problemen. Men som be-
kant stiger varm luft.
-Vi fi ck rekommendationen av våra djur-

hälsoveterinärer, Erik och Lotta, att byg-
ga tak över smågrisutrymmet för att där 
få en bra närmiljö. Detta är slutfört nu, 
visar Mats. Resultatet har blivit att vär-
men stannar kvar under taket där grisar-
na fått en klart bättre närmiljö, fri från 
drag. Dödligheten har sjunkit med ca sju 

procentenheter.
-Materialkostnaden för detta har gått på 

ca 125 kronor per box. Alltså har insat-
sen redan betalat sig, säger en nöjd Mats 
Johansson. Naturligtvis har vi fått ändra 
våra rutiner vid tillsynen och vid behand-
lingarna av grisarna till att först lyfta upp 
taken vid varje box för att kunna se på gri-
sarna från mittgången. Men det är betyd-
ligt mindre jobbigt än det tidigare frustre-
rande problemet med den höga dödlighe-
ten, att bära ut döda grisar.

Nils Andersson
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Agromek med andra ögon!
Svenskt lantbruk står inför stora 
konkurrensproblem med vikande 
priser på en global marknad, där snart 
de stora kornbodarna i öst ger sig till 
känna. Tjäna pengar kan endast den 
göra som är kompetent och i utveck-
lingsfronten. Jag åkte till Agromek för 
att kontrollera om där fanns nödvän-
dig kompetens.

debatt
Som bas för granskningen av utställning-

en ställde jag upp följande kriterier:
1. All djurproduktion har bara ett syfte, 

dvs att förvandla en lågvärd fodervara 
till ekonomiskt sett högvärda och efter-
frågade produkter med hjälp av djur som 
”förädlingsmaskiner”.

2. Effektivitet och lönsamhet i produktio-
nen förutsätter att man kan bereda och 
hantera fodret så att det fungerar på bäs-
ta sätt i förädlingsprocessen, dvs i dju-
ren.

3. Fodervaran måste kunna tillföras dju-
ren, så att de erhåller rätt kvalitet i rätt 
mängd på rätta  tider för att deras för-
ädlingsförmåga skall kunna tillvaratas 
optimalt.

4. Djuren måste erbjudas en miljö som gör 
dem optimalt fungerande som ”föräd-
lingsmaskiner” utan ett antibiotikapa-
raply.

5. Näringen måste kunna attrahera kom-
petent personal.

Erbjöd då de företag som ställde ut på 
Agromek teknik som motsvarar ovan 
nämnda kriterier. Agromek handlar i hög 
grad om svin. Därför koncentrerar jag min 
analys på svinproduktionen och samman-
fattar ovanstående kriterier i följande kras-
sa konstaterande: ”Bästa produktionsre-
sultat för svinproduktion är ca 1,6 kg fo-
der per kg tillväxt enligt tillgängliga och 
trovärdiga avelsresultat. I praktisk produk-
tion är motsvarande siffra i verkligheten 
ca 2,7 – 3,2 kg/kg tillväxt.”
Jämförelsen haltar i så måtto att inget ta-

lar för att ens avelsfolket avslöjar djurens 
bästa möjliga foderomvandlingsförmåga, 
eftersom inget talar för att avelsfolket är 
bättre än praktiken vad gäller själva fo-
derteknologin. Deras resultat bygger i hu-
vudsak på individuell utfodring i individ-
prövning.
Jämförelsen avslöjar att dagens svinpro-

duktion inte är tillnärmelsevis effektiv. 
Ovanstående siffror antyder att nästan 
halva foderförbrukningen är onödig el-
ler kontraproduktiv. Vart tar den vägen? 
Oundvikligen belastar den djuren olämp-
ligt, eftersom de formellt måste göra sig 

av med halva foderintaget via urin och 
gödsel. Överskottet skapar miljöproblem 
först i stallet och slutligen ute i omgivan-
de miljö och vattendrag. Den oundvikliga 
frågan är naturligtvis: ”När kommer mil-
jöfolket att kräva stopp för detta?”
Som jämförelse kan vi ställa följande fråga: 

Skulle t ex en plastproducent, en betongfa-
brikant etc överleva om halva råvaran till-
läts bli skrot? Naturligtvis inte. De torde 
med oförställd förvåning ta del av ovan-
stående siffror och fråga sig varför lant-
bruket tillåts segla utan effektivitetskon-
troll medan EUs budgetramar sprängs av 
lantbruksbidrag. 
Fanns då på Agromek teknik som löser 

ovanstående problem?

Foderförvaring:
Jag fann på Agromek inte en enda silo ut-

rustad för att kunna ta emot foder i form 
av mjöl eller pellettskross utan att separe-
ra fodret, så att receptet äventyras och så 
att djuren inte kan erbjudas en optimalfo-
derkvalitet. Därmed är en optimal foder-
förädling bortspelad redan i första hante-
ringssteget av fodervaran.

Foderberedning.
Intresset för foderberedning på gårdsnivå 

var relativt stort. Basen i foderberedningen 
är kvarnen. Fortfarande erbjöd man nästan 
enbart hammarkvarnar med centrummat-
ning utan slagbrygga. De saknade genom-
gående all utrustning för att brukaren lö-
pande skall kunna ställa in ett givet arbets-
resultat och för att kompensera för förslit-
ning. Därmed är det omöjligt att över tid 
kunna förutse ett optimalt bearbetat foder 
som fungerar i blandningar och optimalt 
i magarna på djuren. Jag fann endast ett 
undantag i form av Skjold stålskivekvarn 
med ställbar bearbetningsgrad. Dock fö-
reföll intresset och marknadsföringsinsat-
sen för denna var minimalt. Krasst konsta-
terat. ”På gårdsnivå erbjuder marknaden 
inte utrustning för rationell och fodertek-
nologiskt optimal foderberedning.”

Utfodring.
Den enda reella skillnaden mellan avelns 

förnämliga prövningsresultat och prakti-
kens eländiga produktionsresultat är att av-
eln i förprövning använder individuell ut-
fodring. Praktiken använder grupputfod-
ring. I traditionell svinutfodring är konkur-
rensen mellan djuren enorm, vilket sätter 
alla möjligheter för optimal foderomvand-
ling ur spel, vilket förklarar de dåliga resul-
taten i praktiken. I aveln erbjuds varje djur 
att äta avsedd portion i lugn och ro, vilket 
ger de sensationellt goda resultaten.
Agromek erbjöd så vitt jag fann ingen ut-

rustning eller kunskap för individuell ut-
fodring annat än för enskilt hållna moder-
djur. För dessa har man accepterat tanken 

att konkurrensen mellan djuren är så för-
ödande, att individuell foderhantering är 
nödvändig. I alla andra uppfödningsled väg-
rar man uppenbarligen fortfarande att se 
behovet av individuell hantering. Utrust-
ning för detta saknades. Däremot börjar 
man nu erbjuda eleganta och påkostade 
datasystem för resultatkontroll, men efter-
som den grundläggande tekniken saknas 
förblir datorsteget verkningslöst. Att lista 
dåliga siffror ger ingen högre lön.

Miljö.
I Danmark planerade föregående regim 

relativt långtgående ingrepp på miljöom-
rådet inom och utom stall. I och med den 
nya regimen föll en stor del av intresset 
för inomhusmiljön bort. För suggor redo-
visades fortfarande ett huvudsakligt in-
tresse för fi xerad och hård miljö på spalt-
golv. För slaktsvin gällde i stort sett sam-
ma som tidigare, dvs djur till större delen 
på spaltgolv och med alla ventilationsakti-
viteter ovanför djuren. På inte en enda av 
de vackra stallritningarna jag fann, kun-
de jag ana att konstruktörerna kände till 
något om emissioner under djur och gas-
fl öden mellan utrymmen etc.
Danskarna har i ännu lägre grad än svensk-

arna fattat att djuren är värmekällan i stal-
let och att i stort sett alla emissioner ut-
vecklas under djuren. Energiproduktionen 
från djuren innebär därmed att emissioner 
sveper in mot och under djuren. Dessa kan 
därför icke erbjudas en acceptabel luftkva-
litet och naturligtvis inte heller persona-
len. 1992 fi ck jag veta på Bygholm att ar-
betarskyddet inte hittat vägen ut i danska 
djurstall, vilket förklarade att man rekom-
menderade vakuumutgödsling, trots att de 
runt skötarna mätt upp katastrofala gasni-
våer under tömning av gödselbassängerna 
under djuren. Arbetarskyddet har uppen-
barligen ännu inte funnit vägen.
Krasst konstaterat, så fanns inget i mil-

jöväg att hämta från Danmark annat än i 
form av datorsystem för klimatstyrning. 
Dock gäller för dessa system liksom för 
ovan nämnda system att om den grund-
läggande utrustningen och tekniken för 
emissionskontrollerande ventilation sak-
nas, så blir datorinsatsen endast ett vack-
ert slag i luften.
Märkligt nog så satsar de danska före-

tagen  stora pengar på emissionskontroll 
efter stallet. Visst, det är vackert och ger 
säkert en söndagsskolestjärna i miljöfol-
kets himmel, men det är ett märkligt sätt 
att se på lönsamhet. Varför utfodra så ra-
dikalt mycket foder och tillämpa så dålig 
teknik att avfallet blir ett maximalt pro-
blem som med extrema kostnader skall mi-
nimeras?
Tomhänt reste jag hem. Jag hade inte sett 

ens antydan till teknik, som skall skapa kon-
kurrenskraftig svensk eller nordisk djur-
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produktion. Möjligen kan man gömma sig 
bakom det faktum att fl ertalet länder arbe-
tar på samma låga tekniska standard i stal-
larna. Dock är detta inte längre möjligt i 
de nordiska länderna, där djuretiska krav 
är påträngande och där arbetskraften sö-
ker sig till miljöer som‘åtminstone försö-
ker prioritera miljö för personalen.
Orsakerna är naturligtvis många. En på-

trängande tanke är dock att det redan ock-
så inom lantbruket råder en total brist på 
systemöverblickande personal och intres-
sen. Utvecklingen styrs här, liksom i övri-
ga delar av samhället, av folk med utpräg-
lad specialistkompetens, men  som sinse-
mellan inte har ett användbart språk. Det 
är en baggis att utveckla vackra datorpro-
gram, men om det inte fi nns effektiv ba-
sal teknik för dessa att styra, så är resul-
tatet ointressant och ännu mindre intres-
sant är det om stallpersonalen lever i en 
annan värld.
En typisk bit av verkligheten. Att mjöl-

ka i mjölkgrop med traditionell teknik gör 
ingen ostraffat mer än 4 – 5 år innan ar-

Skärpning av salmonellakontrollen
Suggpoolsbesättningar måste anslutas
Många producenter har varit tveksam-
ma att ansluta sig till salmonellakon-
trollen på grund av skrivningarna, som 
många inte ansett sig kunna uppfylla. 
Borta är dock nu kravet på desinfek-
tion av gödselspridare för användning 
i besättning som anslutits till salmo-
nellakontrollen. En skärpning är det 
däremot vid spridning av organiskt 
avfall. Spridning får inte ske på areal 
om denna under tio månader från 
spridningstidpunkten ska användas för 
utevistelse av djur eller för skörd av 
grovfoder.

förskrifter
Från 1 januari 2003 gäller föreskrifterna 

i SJVFS 2002:84, saknr K 111. I en del fall 
blir det viss skärpning av salmonellakon-
trollen, men också lindringar.

Undantag för rengöring
I paragraf 11 framgår att en suggpool får 

endast anslutas till salmonellakontrollen 
om samtliga besättningar som tillhör sugg-
poolen har anmälts.
Denna skrivning är ny och har fått en 

skärpning.
I paragraf 27, om inköp av djur, fi nns un-

dantag från rengöring och tillägg om oi-
solerade stallar. Undantag från rengöring 
och desinfektion kan medges av kontroll-
organisationen, Svdhv, om det fi nns sär-
skilda skäl.

mar och skuldror är färdiga för helreno-
vering. För mer än tjugo år sedan etable-
rades en teknik i USA, där mjölkarens bä-
rande hantering av mjölkningsorganen på 
sträckta armar togs över av särskilda me-
kaniska armar. I år såg jag äntligen tafat-
ta försök att introducera tekniken i Euro-
pa. Att rädda familjens mjölkande med-
lemmar, oftast frugan, från arbetsskador 
med t ex riktiga mekaniska mjölkararmar 
kostar i en dubbel sexa som en Volvo herr-
gårdsvagn eller en bråkdel av en ny traktor. 
Det‘är för enkelt! Här intresserar man sig 
istället för komplicerade robotar, vars slut-
liga kostnader ingen kan överblicka.

Sture Larsson

Oisolerade stallar ska rengöras mellan 
uppfödningsomgångarna samt rengö-
ras noggrant och desinfekteras minst en 
gång per år.
Även i paragraf 28 om satellit i suggpool 

fi nns samma skrivning som i paragraf 27 
om undantag från rengöring och desinfek-
tion om det fi nns särskilda skäl. Oisolerade 
stallar ska rengöras mellan uppfödnings-
omgångarna samt rengöras noggrant och 
desinfekteras minst en gång om året.
I paragraf 30 utgår kravet på desinfek-

tion av gödselspridare före användning i 
ansluten besättning.
Under paragraf 31, första och andra styck-

et har halm tagits bort, vilket fi nns inskri-
vet i Svenska Djurhälsovårdens informa-
tion om salmonellaprogrammet. Däremot 
är det en skärpning i tredje stycket. Där 
står att certifi erat organiskt avfall inte får 
spridas på areal som tillhör ansluten be-
sättning om denna areal under tio månader 
från tidpunkten för spridning ska använ-
das för utevistelse av djur eller för skörd 
av grovfoder. Denna skrivning innebär att 
det organiska avfallet måste vara spridit se-
nast i augusti året före om grovfoder ska 
skördas i juni.

Nils Andersson

De ändrade paragraferna i i jordbruks-
verkets föreskrifter om frivillig och före-
byggande salmonellakontroll.

27§ Vid verksamhet som bygger på in-
köp av djur från mer än en besättning 
för uppfödning till slakt skall omgångs-
vis uppfödning tillämpas.
Mellan uppfödningsomgångarna skall 

stallutrymmen och inredningen nog-
grant rengöras och desinfekteras och 
vidtagna åtgärder skall dokumenteras i 
stalljournal eller motsvarande. Undan-
tag från rengöring och desinfektion kan 
medges av kontrollorganisationen om det 
fi nns särskilda skäl.
Oisolerade stallavdelningar skall ren-

göras mellan uppfödningsomgångar-
na samt rengöras noggrant och desin-
fekteras minst en gång per år. (SJVFS 
2002:84).
28§ Satellit i suggpool eller avdelning 
inom satellit skall noggrant rengöras 
och desinfekteras mellan uppfödnings-
omgångarna och vidtagna åtgärder skall 
dokumenteras i stalljournal eller motsva-
rande. Undantag från rengöring och des-
infektion kan medges av kontrollorgani-
sationen om det finns särskilda skäl.
Oisolerade stallavdelningar skall ren-

göras mellan uppfödningsomgångar-
na samt rengöras noggrant och desin-
fekteras minst en gång per år. (SJVFS 
2002:84).
Hantering av gödsel och organiskt av-

fall
30§ Gödselspridare eller motsvarande 
som används i flera besättningar skall 
rengöras före användning i en besättning 
som anslutits till salmonellakontrollen. 
(SJVFS 2002:84).
31§ Gödsel från besättning som står ut-
anför kontrollen enligt dennaförfattning 
får inte spridas på areal tillhörig anslu-
ten besättning om denna areal efter sprid-
ningstillfället används för utevistelse av 
djur eller för skörd av grovfoder under 
innevarande kalenderår.
Organiskt avfall som inte är certifi erat 

enligt Svenska Renhållningsverksföre-
ningens kriterier för kompost och röt-
rest, såsom avfall från avloppsrenings-
verk, fl erkammarbrunnar och ej källsor-
terat hushållsavfall, får inte spridas på 
areal tillhörig ansluten besättning om 
denna areal inom två år skall användas 
för utevistelse av djur eller för skörd av 
grovfoder.
Organiskt avfall som är certifi erat en-

ligt Svenska Renhållningsverksförening-
ens kriterier för kompost och rötrest, så-
som organiskt avfall från livsmedelsindu-
strier och butiker samt källsorterat hus-
hållsavfall, får inte spridas på areal som 
tillhör en ansluten besättning om denna 
areal under tio månader från tidpunk-
ten för spridning skall användas för ute-
vistelse av djur eller för skörd av grov-
foder. (SJVFS 2002:84).
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”Skulorna” gör grisen
till ett kretsloppsdjur
Nu slutar många KRAV-grisproducen-
ter. Lönsamheten är alldeles för dålig, 
även för dem som anses vara effektiva. 
Risken är stor att volymen halveras till 
2004. Men produktionen går att rädda 
om man låter grisen vara ekologisk 
på sitt eget vis, genom att ge grisen 
förutsättningar koppla stad och land, 
genom att tillåta att alternativa råvaror 
i ekogrisens foder. Då behöver inte 
grisen vara ett marginaldjur.

KRAV-grisar
Grisen är ekologisk på ett unikt sätt. ”Sku-

lorna” har genom alla tider varit grisens 
mat och det är ekologiskt att ge grisen det 
vi människor inte vill äta. Ställer man frå-
gan rakt ut är ingen emot att alternativa 
fodermedel används, men vi ger inte gri-
sen någon riktig möjlighet att koppla stad 
och land som reglerna ser ut i dagsläget. 
Många tycker samtidigt inte att grisar ska 
fi nnas i större omfattning eftersom de kon-
kurrerar med människorna om spannmå-
len. (Fjäderfäproduktionen står inför sam-
ma dilemma.)
Att koppla stad och land kan grisen bara 

göra effektivt om de alternativa fodermed-
len är av ekologiskt ursprung. Det blir där-
för inga ”riktigt ekologiska” grisar förrän 
t ex den ekologiska osten säljs i sådan om-
fattning att ekologisk vassle kan särskiljas 
och säljas i tillräcklig mängd. Men kan vi 
vänta på det?
Låt alternativa fodermedel (av vegetabi-

liskt men ej ekologiskt ursprung) ingå i 
ekologiska grisars foderblandningar i den 
ekologiska delen. Dessa fodermedel är inte 
ekologiska fast det är ekologiskt att använ-
da dem. Grisen är inte ekologisk genom 
att förädla vallfoder, den är ekologisk ge-
nom att koppla stad och land. Den dagen 
då det fi nns ekologiska alternativa foder-
medel kommer de naturligt att ta över de 
konventionella alternativa fodermedlen.

Alternativa fodermedel ger blötfo-
der inte innegrisar
För att använda de alternativa fodermed-

len måste man ha en blötfoderanläggning. 
Egentligen är det omvänt. Har man en blöt-
foderanläggning kan man bli mer ekologisk 
och koppla stad och land. För då man gör 
foderblandningar som ska utfodras blött 
har man fl er fodermedel att välja mellan. 
Alla torra fodermedel blöts bara med vat-
ten. Med alternativa fodermedel menar man 
allt som livsmedelsindustrin inte kan ta 
omhand eller sälja inom datumgränsen el-
ler sådant som blivit lite fel t ex hambur-
gerbröd med för få eller får många sesam-
frön, vassle, gränsmjölk, glasspill, drank, 
drav, stärk, deg, chips, nyponsoppa, vanilj-
kräm, rulltårtor, m m. Dessa fodermedel 
innehåller olika mängder energi och ami-
nosyror så det gäller att optimera in va-
rorna så att de passar. Det är också avgö-
rande var gården ligger, chips är bara ak-
tuellt för producenter nära t ex OLWs fa-
brik, men vilken möjlighet att ta vara på 
möjligheter!

Praktiska svårigheter
Det fi nns praktiska svårigheter med att 

ha grisarna ute och att utfodra blötfoder, 
men det går att lösa. Det är svårt att ord-
na med torrutfodring också eftersom man 
vill ge grisarna restriktiv giva. Därför är 

det felaktigt att tänka att en blötfoderan-
läggning kräver att grisarna hålls på stall. 
Diskussionen om utevistelsen ligger mer i 
att andra faktorer i skötseln är svåra. Det 
är stor tidsåtgång för att föda upp slaktsvin 
på friland. Det är svårt att få rätt gris till 
slakt vid rätt tid och vägningsproceduren 
är inte alltid stressfri för djuren. Arbets-
miljön är inte alltid bra. Den yttre mil-
jön är inte heller lätt att få riktigt bra ef-
tersom man dagligen kör med tunga ma-
skiner på skiftena som ger markpackning 
(främst blöta perioder) och eftersom ris-
kerna för växtnäringsläckage ställer krav 
på stora arealer och fållornas skötsel.Även 
om inte alternativa fodermedel används 
kommer det att vara mycket kostsamt att 
ha slaktsvin ute.

Ekologiska grisstall liknar inte 
konventionella grisstall
Inhysning och utedrift av KRAV-grisarna 

är ofta föremål för diskussion och myck-
et aktuellt just nu. Oavsett hur det blir i 
framtiden är det mycket viktigt att tillå-
ta variationen och inte vara misstänksam 
mot någon. Bara för att man använder ett 
stall och en blötfoderanläggning liknar inte 
produktionen den konventionella särskilt 
mycket. Inte på långa vägar lika mycket 
som ett stall för KRAV-mjölkkor liknar 
ett konventionellt kostall. Ytorna som gri-
sarna har att röra sig på är 3 gånger större 
än i den konventionella produktionen och 
de har alltid en djup ströbädd att böka i. 
Beteskrav och 365 dagars utevistelseperi-
od har heller inte de konventionella gri-
sarna. Att fodret är ekologiskt producerat 
och inte innehåller några renframställda 
aminosyror eller kemiskt extraherat foder 
syns inte men är nog så viktigt, liksom ka-
renstiderna för behandlingar mm.

Sylvia Persson

Ekologisk grisproduktion vid Sötåsen.
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Grisproduktion med bred marginal
Vi måste ha lönsamhet i alla led, det är 

alla överens om. Mer marknadsföring och 
bättre försäljning behövs liksom produkt-
utveckling. Swedish Meats arbetar för att 
sälja hela volymen ekologiskt det skulle ge 
ett bättre netto. Det nettot kommer i första 
hand att användas till att sänka priset till 
kund och då kan större volym kött säljas. 
Alltså, även om vi får fart på marknaden 
kommer sannolikt avräkningspriset inte 
att höjas särskilt mycket. Så som situatio-
nen ser ut går ekvationen inte ihop även 
om problemen på marknaden blir bättre. 
Antalet KRAV-grisar kommer att mins-
ka mycket. Men, konsumenterna vill fort-
farande ha fl er eko-grisar och grisen be-
höver inte vara ett marginaldjur om den 
tillåts koppla stad och land. Därför fi nns 
också förutsättningar för en blomstrande 
ekologisk svinproduktion.

Sylvia Persson
Länsstyrelsen, Västra Götaland

KRAV-grisar har både färre och fl er
anmärkningar vid slakt

Som ett tillägg till Lennarts Johans-
sons, Swedish Meats, Falkenberg, pro-
jekt om lönsamheten i den ekologiska 
svinproduktionen 2001 gjordes under 
sommaren 2002 ett tillägg med de oli-
ka besättningarnas slaktanmärkningar.  
Materialet är inte så stort att det går att 
köra några statistiska analyser, men det 
går att se tendenser. Detta material är 
underlag för artikeln.

KRAV-grisar är friskare än andra 
grisar. Färre grisar behöver behandlas. 
Det är den allmänna uppfattningen 
bland producenter som lagt om. I 
slaktskadestatistiken kan man också 
utläsa att lunganmärkningar är mycket 
mindre förekommande i KRAV-gris-
produktionen än i den konventionella 
produktionen. Anmärkningen ”böld” 
är också mindre vanlig i KRAV-gris-
besättningarna. Däremot har KRAV-
grisarna fler anmärkningar på leder 
och lever.

KRAV-grisar

Få lunginfl ammationer
I den konventionella slaktsvinproduktio-

nen är det lunginfl ammation som är den 
vanligaste orsaken till behandling. Här 
är skillnaden mellan ekologisk och kon-
ventionell produktion störst. 3,5 % av de 
konventionella grisarna får anmärkning 
62 (lunginfl ammation). Motsvarande för 
KRAV-grisarna är 0,8 %. Spridningen mel-
lan KRAV-besättningarna är stor även om 
medeltalet är lågt. Det fi nns ekologiska be-
sättningar som har problem, men det fi nns 
också många som under 2001 inte hade nå-
gon gris med lunginfl ammation! Tilläggas 
bör att nivåerna för lunginfl ammationer i 

Sverige generellt ligger lågt jämfört med 
andra länder.
Uppfödningsmodellen har stor betydelse 

för om grisarna får lunginfl ammation el-
ler inte. En mycket liten integrerad besätt-
ning med hyddsystem har inte lika många 
noskontakter och luftvolymen som ”spä-
der ut” smittan är mycket stor. En besätt-
ning med byggnad som används året runt 
och som får smågrisar via mellangårdsav-
tal löper större risk att smittor sprider sig. 
En slaktsvinproducent vill av denna anled-
ning inte ha grisar från fl er än en besätt-
ning. Ju fl er besättningar grisarna kommer 
ifrån ju fl er smittor som kan spridas kom-
mer in. Det är som att skicka sina barn till 
dagis, det tar tid innan alla fått alla smit-
tor och blivit immuna. Trots att stallen för 
eko-grisar är sämre i detta avseende än 
hyddsystemen är de fortfarande långt bätt-

re än de konventionella stallen. Här gäl-
ler det att arbeta för bättre mellangårds-
avtal så att man slipper kontinuerlig pro-
duktion. ”Alla in – Alla ut” är vad vi ska 
ha som mål i svinstallen.

Mer ledproblem
För lederna är förhållandet det omvända. 

Det är KRAV-grisarna som har fl est an-
märkningar. 2,8 % ledinfl ammationer (kod 
32) hos KRAV-grisar jämfört med 0,8 % 
för de konventionella grisarna. 2,0 % led-
skador (kod 56) hos KRAV-grisar jämfört 
med 0,5 % för de konventionella grisarna. 
Vad dessa skillnader beror på diskuteras. 
Att rödsjukan är med som bov i dramat 
är självklart, frågan är bara hur mycket 
som beror av rödsjuka. De allra fl esta gri-
sar som hålls ute på mark vaccineras mot 
rödsjuka på samma sätt som gyltor inför 
grisning. Vaccination gäller som allmän re-
kommendation och fl era besättningar har 
sett markant skillnad efter insatt åtgärd. 
Dessvärre ligger medeltalen fortfarande 
högt. Delvis kan man förklara det med att 
rör man sig mycket ökar också risken att 
man vrickar/stukar sig. Hur stort lidande 
det varit för djuren är svårt att säga. Det 
är inte ofta man ser hälta på grisarna ute 
även om gången ibland kan vara lite stel. 

Genomsnittlig slaktintäkt per gris hos 
Swedish Meats KRAV-grisleverantörer 
2001. Varje besättning är en prick.

Medelanmärkningar för KRAV-grisar 
och konventionella grisar.
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Eftersom grisarna är så mycket mer rörli-
ga blir också tillfällig stelhet mer utmär-
kande. Orsaken till anmärkningarna mås-
te utredas mer.

Leverskador
2001 hade 5,4 % av KRAV-grisarna le-

verskada (kod 84) och de konventionella verskada (kod 84) och de konventionella 
grisarna har ett medeltal på 3,4 %. Sprid-
ningen mellan besättningar är dock myck-
et stor vad gäller anmärkningar på just le-
vern både konventionellt och ekologiskt. 
Vissa besättningar har problem andra är Vissa besättningar har problem andra är 
nästan ”rena”. Hur mycket leveranmärk-
ningar det fi nns i en besättning varierar ningar det fi nns i en besättning varierar 

Ekologisk 
produktion produktion 
vid Torskog.

också i tiden. Det beror av att det man ser 
i levern är ärret efter att spolmasken pas-
serat och ärret avläker efter ca 4 veckor. 
Spolmasken infekterar och återinfekterar 
grisarna i omgångar. Att besättningen har 
lågt smittryck av spolmask bevisas alltså 
inte av att anmärkningarna vid slakt är 
låga. Låg andel anmärkningar visar bara låga. Låg andel anmärkningar visar bara 
att just då grisen slaktats är levern fri från 
ärr. Grisen kan mycket väl ha gått igenom 
en infektion av masken men den lika gär-
na aldrig ha blivit smittad.
Uppfödningssystemet är av stor betydel-Uppfödningssystemet är av stor betydel-

se för hur stor risken för smitta är och det 
har avgörande betydelse för vilka åtgär-har avgörande betydelse för vilka åtgär-

der som behöver göras för att förebygga 
smittan. Besättningarna som har hyddsys-
tem året runt har i denna studie 4,3 % an-tem året runt har i denna studie 4,3 % an-
märkningar på levern. Motsvarande siffra 
för dem som använder byggnaderna vin-
tertid är 6,9 % och de som använder bygg-
naden året runt ligger på 7,0 % i medel-
tal. Skillnad kan också ses mellan integre-
rade besättningar (4,9 %) och dem med 
mellangårdsavtal (7,75 %). Storleken har 
ännu större betydelse än uppfödningssys-
temet, 3,6 % i besättningar med färre än 
100 levererade grisar under 2001 och 6,8 
% i besättningarna som levererat fl er än % i besättningarna som levererat fl er än 
100 grisar. De besättningar som utfodrar 
med blötfoder är i princip desamma som 
dem som har mellangårdsavtal.
Ur parasitsynpunkt är stallen ett problem. 

Grisarna som kommer in har smittan med Grisarna som kommer in har smittan med 
sig och det är i princip omöjligt att sanera 
bort en spolmasksmitta mellan omgång-
arna. Äggen är riktiga överlevare! För att 
komma tillrätta med problemen som ändå 
fi nns i vissa besättningar måste man arbe-
ta långsiktigt och gårdsspecifi kt.

Sylvia Persson
Länsstyrelsen, Västra GötalandLänsstyrelsen, Västra Götaland
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Konkurrens om fodret försämrar
grisvälbefi nnandet och ekonomin
Konkurrensen om fodret kan vara 
alltför hög även om alla slaktsvin i 
boxen teoretiskt sett hinner äta under 
ett dygn. Om det finns för få ätplatser 
försämras produktionen. Dessutom 
ändras grisarnas ätbeteende och de 
får fler hudskador, vilket tyder på mer 
bråk i boxarna. Detta visar veterinär 
Lotta Georgsson i sin doktorsav-
handling från SLU Alnarp, som hon 
försvarar 31 maj.

utfodring
För att spara plats i stallar och därmed 

kunna bygga billigare används ibland fo-
derautomater istället för de vanliga lång-
trågen i slaktsvinsuppfödningen. Automa-
terna ger även grisarna möjlighet att själ-
va styra sina mattider. Automatutfodring 
med få ätplatser leder dock till att grisar-
na får konkurrera om maten och matplat-
serna.

En automat ger lägre tillväxt och 
större spridning
Under en treårsperiod genomförde vete-

rinär Lotta Georgsson ett försök på SLUs 
försöksgård i Odarslöv, utanför Lund, för 
att se hur konkurrens om foder påverkar gri-
sarna och produktionen. Slaktsvin i grup-
per om 16 utfodrades med en eller två fode-
rautomater. Två boxar var utrustade med 
elektroniska foderautomater som registre-
rade hur mycket och när varje gris i box-
en åt. Med hjälp av en transponder, dvs ett 
mikrochips, i örat kunde automaterna kän-
na igen de individuella grisarna.

Resultaten visar att en foderplats till 16 
grisar inte är tillräckligt, inte ens när man 
ger grisarna fri tillgång på foder. Grisar-
nas produktion i boxar med endast en fo-
derautomat var sämre än för de grisar som 
hade tillgång till två foderautomater. I ge-
nomsnitt hade de såväl lägre tillväxt och 
slaktvikt som större spridning i daglig till-
växt inom boxen. Utöver detta hade de fl er 
hudskador vilket tyder på mer bråk i box-
arna. De fem minsta grisarna i boxarna 
drabbades i störst utsträckning. Den tuf-
fa situationen verkade dessutom ha påver-

kat deras immunförsvar, då de hade färre 
vita blodkroppar. De små grisarna i box-
ar som bara hade en foderautomat tving-
ades också äta en mycket större andel av 
sitt dagliga foder på natten jämfört med de 

Lotta Georgsson.
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relativt små grisarna i boxar med två fo-
derautomater. Intressant var också att de 
största grisarna, som troligtvis kan göra 
som de vill, också påverkades av den höga 
konkurrensnivån. De åt mer och blev fe-
tare än de största grisarna i boxar med en 
lägre konkurrensnivå.

Jämnt foderintag ger bäst eko-
nomi
En analys visade också att det dagliga fo-

derintaget är en viktig faktor för ekono-
min i produktionen. Varken grisar som äter 
för mycket eller för lite är lönsamma. Där-
för är ett jämnt foderintag mellan grisar-
na önskvärt om man ser till både djurens 
välbefi nnande och bondens ekonomi. Det 
kan uppnås genom att man använder ut-
fodringssystem med en låg konkurrensni-
vå, t ex fl er automater, eller system som un-
derlättar för de små grisarna att komma åt 
fodret och samtidigt hindrar de större från 
att äta för mycket.

Dispoterar 31 maj
Veterinär Lotta Georgsson, SLU, insti-

tutionen för jordbrukets biosystem och 
teknologi (JBT) Alnarp, försvarar 31 
maj sin doktorsavhandling Competition 
at Feeding. Effects on growing-fi nishing 
pigs and rats. Disputationen äger rum kl 
13.15 i föreläsningssalen, Alnarp. Fakul-
tetsopponent är seniorforsker Birte Lind-
ström Nielsen, Forskningscenter Foulum, 
Tjele, Danmark.
Mer info: www.jbt.slu.se/lotta.georgs-www.jbt.slu.se/lotta.georgs-

son

Billigare rödsjukevaccin
Erysorb vet rödsjukevaccin från Scanimal-

Health prissänktes med 25 % 1 januari. 1 
x 50 ml (25 doser) kostar då 210 kr (8:40 
kr per dos) och 10 x 50 ml (250 doser) kos-
tar 1966:50 kr (7:87 kr per dos).

Tillåtet stoppa sal�mo�nel�la�
smit�tat kött vid gränsen

Länder, som Sverige, som har koll på sjuk-
domsframkallande bakterier som salmonel-
la och campylobacter, ska kunna förbjuda 
import av livsmedel från länder som inte 
har samma koll. Det har EUs lantbruks-
ministrar beslutat. Källa: Politiken.

81 688 besökte Agromek
Agromek 2003 i Herning, som avslutades i 

lördags, hade 81 688 besökare. Bland dessa 
var 11 431 från andra länder än Danmark, 
eller 2 843 från Tyskland, 2 602 från Nor-
ge och 2 231 svenskar. De utländska gäs-
terna kom från 56 länder.

Biologisk luftrenare re�du�ce�
rar damm och ammoniak

Skovs luftrenare innehåller en biologisk 
process, som renar utsugsluften från am-
moniak med över 60 procent, lukten med 
ca 80 procent och damminnehållet med 
90 – 95 procent. I övrigt se Gris 12 2002 
och 8 2002.
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Smågrisarna dricker tidigt
med droppande vatten

så är viktigt. Droppet står på de första 8 
– 14 dagarna.
Droppanordningen är billig och enkel att 

montera. Strypventilen rensar sig själv och 
är tryckkompenserad, dvs den ger alltid två 
liter per timma oavsett vattentryck.  Den 
kan användas stationär, eller fl yttas från 
box till box. Det fi nns ett tillval till syste-
met med magnetventil, så vattnet kan an-
vändas i olika intervall.

Droppande vatten lär smågrisarna dricka 
tidigt.

Grisar vill gärna se en vattenspegel när 
de ska dricka. Ser och hör de dessutom 
ett vattendropp, så blir små grisar 
intresserade och söker sig till vatt-
net. Den filosofin har Unni, som har 
droppdysor som komplement till sina 
vattenkoppar.

vatten
-Smågrisar lär sig dricka tidigare med 

droppande vatten på en vattenspegel, sä-
ger man vid Fabrikken Unni. Dessutom 
får grisarna alltid friskt vatten, vilket ock-
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593 95  Västervik • Tel 0490-401 00 • Fax 0490-400 70
Lokalkontor:  Halmstad 035-583 32
Ängelholm 042-690 06 Hammenhög 0414-44 03 00
Strängnäs 0152-400 17 Trollhättan 0520-44 41 34
Bergkvara 0486-202 05 Norrköping 011-741 28Bergkvara 0486-202 05 Norrköping 011-741 28Bergkvara 0486-202 05 Norrköping 011-741 28

Simiainredningar – kvalitet som håller

SIMIA – när Du väljer inomgårdsutrustning
SIMIA inredning • ODIN utgödsling • SVEA ventilation • DATAMIX utfodring

Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000
Simiainredningar – kvalitet som håller

Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000
Simiainredningar – kvalitet som håller

SIMIA inredning • ODIN utgödsling • SVEA ventilation • DATAMIX utfodring
Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000

SIMIA inredning • ODIN utgödsling • SVEA ventilation • DATAMIX utfodring
Noggrann
Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000
Noggrann
Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000

Marknadens mest noggranna blötutfodring. Individuell kontroll på varje 
foderventil. Tydlig redovisning av foderkomponenter.foderventil. Tydlig redovisning av foderkomponenter.foderventil. Tydlig redovisning av foderkomponenter.foderventil. Tydlig redovisning av foderkomponenter.

Anläggningen visas på skärmen.Windowsmiljö
Multifeeder med enkla överskådliga 

Windowsmiljö
Multifeeder med enkla överskådliga 

Windowsmiljö

bilder. Lättanvänd.

Service
Heltäckande service. Service alla

dagar. Möjlighet till PC- och mode-
manslutning.

Stark
Inredning med kraftiga ståldimen-

sioner. Betongskivor av högsta 
kvalitet. Rejäla lås och tillbehör.

Lönsam

Vi anpassar inredningen så att den blir 
så ’’rostfri’’ som möjligt. Du får en 

inredning med lång livslängd. Kvalitet 
som håller.

Flexibel
Vårt stora sortiment av boxar gör det 

lätt att anpassa dem till Dina behov. Du 
kan välja inredning av stål kombinerat 

med betongskivor eller plastskivor. 
Vi arbetar även med rostfritt och 

aluminium.

Interiör av slaktsvinstall.

Sinsuggor på ströbädd.

Enhetsbox.

Tvärtrågsbox för tillväxtgrisar.

Blötfoder-
kar.
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I samarbete medI samarbete med

Gleptosil® vet!

Tel 042-28 80 00. Fax 042-28 89 75. www.pah.nu

Gleptoferron 200 mg Fe3+/ml
Förpackn: 5x100 ml 

och 10x100 ml  

Gleptosil säljs
på apoteket, där på apoteket, där 

du också kan beställa du också kan beställa 
Metermatic-sprutanMetermatic-sprutan

Järnlyftet för små grisar som 
snabbt vill bli stora och starka...

Ge spädgrisarna Gleptosil
redan första levnadsdygnet, redan första levnadsdygnet, 
så vet du att de får så vet du att de får 
den optimala den optimala 
järnstarten.järnstarten.
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Gödselbrunnen fungerar bättre
om du skär halmen!

TryckskärTryckskär din halm, då stannar mögelsporerna kvar 
om du skär halmen!

 din halm, då stannar mögelsporerna kvar 
om du skär halmen!

på ströet och du slipper andas in dem.på ströet och du slipper andas in dem.
Brandsäkerheten får 
du på köpet!

Planera Din
ströhantering nu!

Strövagn som dockas 
till halmskäraren.

�  Tel 0430-600 00    �  Fabriken 601 39    �  Fax 602 39 Gr
is

Skogaby Stallmiljö
G
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OREGO-STIM® fodertillskott

Ecopharm of Sweden, Pipersgatan 32, 112 28  Stockholm 

Tel/fax 08-650 18 88  Mobil 070-453 56 68

Med OREGO-
STIM
är smågrisarna 
friska och
har god 

� Reparera eller bygg själv!
� Använd ultrahöghållfast

rostfritt stål + plast!
� Lång hållbarhet, låg kostnad Lång hållbarhet, låg kostnad

vid nybygge och reparation!vid nybygge och reparation!
Tel Åke 0520-42 68 22, 0520-47 97 06, 0708-32 68 22   

ais-trollhattan@telia.comGr
is

 

Ett företag i 
AvestaPolarit-

Ett företag i 
AvestaPolarit-

Ett företag i 

gruppen

Lamur Spädgris-Automat

RÄDDAR LIV 
OCH PENGAR 

Spar pengar och gör en extra inkomst med Lamur mjöl-
kersättningsautomat för spädgrisar. Enkelt och bekvämt 
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SOJALL
GÖDSELPULVER

Med garanti
Ladugårdsinrede i Jung AB

535 92  Kvänum
Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19 Gr

is
 c
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SPRUTOR
Den mest använda batteridrivna ryggsprutan. 

Uppladdningsbart 12 volts batteri, justerbart tryck 
upp till 4,2 bar, 18 liters tank, vikt endast 5 kg.

Varalöv, 262 96 ÄNGELHOLM Varalöv, 262 96 ÄNGELHOLM 
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