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Negativ intjäning på smågrisarna
Grisuppfödare vill sälja gårdarna
Med risk för att jag låter pessimistisk, 
så måste jag säga att det börjar göra 
riktigt ont nu med den låga grisno-
teringen. Landsforeningen för Svi-
neproducenter har just skickat ut ett 
pressmeddelande där de undrar varför 
alla andra länder vi jämför oss med 
har fått högre notering sedan nyåret. 
Varför kan då inte vi? Lite påfallande 
får vi samma vecka en höjning av 
priset med 40 öre!!

Danmark
Personligen har jag nu negativ intjäning i 

företaget, varje månad. Med högre spann-
målspriser till hösten ser jag verkligen inte 
ljust på framtiden. Jag hör fl era av mina kol-
leger som säger att de tänker sälja sin gris-
produktion. Jag måste hålla med och säga, 
att om jag visste jag kunde komma härifrån 
utan skuld, så skulle jag nog också ha lust att 
sälja. Amtets behandling av oss när vi vill ut-
veckla, gör det inte heller lättare.

Eller ska jag köpa?
Samtidigt kan jag inte låta bli att spekulera 

i att just köpa några av de egendomar som 
är till salu. Det kanske är sista chansen för 
oss att köpa, innan de stora DPL-projekten 
(Dansk Primär Landbrug), m fl , investerar? 
Tyvärr är stallarna på dessa gårdar oftast 
helt nedslitna, eftersom de som säljer inte 
har haft pengar (eller viljan) till att under-
hålla produktionsapparaten.

Ammoniakreningen ska granskas 
under veckan
Amtet har lovat att titta på vårt förslag om 

rening av ventilationsluften från ammoniak 
den här veckan. Jag väntar nu spänt på vad 
de hittar på för nya krav den här gången. Si-
tuationen i mitt smågrisstall (slaktsvinstall) 
har varit katastrofal under de kalla och fuk-
tiga månaderna i vinter.

Svansbitningen svårast i djupströ-
bäddar
Mina smågrisar i djupstö har annars gått 

bra. Men helt plötsligt har jag fått svansbit-
ning på ett extremt stort antal grisar! Hal-
men har i alla fall inte haft positiv inverkan 
på detta problem. 
Vi sprutar anibit-spray över grisarna och 

hänger upp rep och andra leksaker, men utan 
någon stor effekt. Jag har faktiskt aldrig upp-
levt något så våldsamt utbrott av svansbit-
ning. Och det är när dom går i halmbädden 
svansbitningen startar! Jag skulle förstå det 
mycket bättre om det var inne i det andra 
stallet där klimatet är mycket sämre, och där 
grisarna inte får halm.

Svansbitningen gör nu att grisarna blir stres-
sade och därmed får grisarna ännu lättare 
Lawsonia. Det enda man kan göra mitt uppe 
i eländet, är att glädja sig över att grisarna 
nu är så billiga att den ekonomiska förlus-
ten inte blir så stor när man går amok med 
bultpistolen.

Mer myndighetskontroll i stallarna
Politiskt har vi inte heller så mycket att 

glädja oss åt. Miljöministern har i dag sänt 
brev till alla kommuner, där de uppmanas 
att kontrollera svingårdarna bättre. Man ska 
kontrollera att besättningarna inte luktar el-
ler på annat vis generar grannarna. 
Dessutom har det ännu en gång (!) varit 

stora rubriker i tidningarna med anledning 
av att en stor svinproducent har producerat 
upp till 50 % fl era grisar än han hade tillå-
telse till. Så nu påbjuds även här ökad kon-
troll från kommunerna. Myndigheterna ska 
ut i stallarna och räkna grisar!

Problemet med skuldersår löst 
– på papperet
Det enda positiva jag kan berätta för om-

världen är att vi nästan har löst problemet 
med skuldersår här i Danmark. Det leve-
reras numera ett fåtal suggor till slakteri-
et med skuldersår. Med denna förbättrade 
statistik menar Danske Slakterier att pro-
blemet är löst! 
Om vi ser lite mer realistiskt på saken, så 

handlar det om att alla grisproducenter är 
vettskrämda för att få sina namn i TV och 
andra medier och bli uthängda som djurplå-
gare. Så nu avlivar vi alla suggor med skul-
dersår hemma på gården i stället. Det gör 
alla, även vid minsta misstanke om att sug-
gorna har något fel som kan föranleda an-
märkningar. Jag vet att det fi nns svinprodu-

center som fått böter för att leverera sug-
gor med helt läkta skuldersår. När slakt-
kroppen hänger på slaktkedjan i slakteri-
et upptäcker man även det gamla såret. Då 
får man problem. Helt säkert får Daka be-
tydligt fl er suggor nu.

Svanskupering vid svansbitning
Nästa delikata problem som grisuppfödare 

står jag själv inför just nu. Det är att om du 
kuperar en svans på grund av svansbitning, 
då ska du anlita en veterinär till att skriva 
intyg på att svanskupering är det enda rik-
tiga du kan göra. Annars får du även i det-
ta fall böter från slakteriet. 
Landsudvalget startar nu en kampanj för 

att lösa problematiken omkring svansbit-
ning. Men det ändrar inte förhållandet att 
man som svinproducent står lite med hjärtat 
i halsgropen när man skickar djur till slak-
teriet. Hittar man något på dem??
Annica

Annica Granström

Det måste bli slut på skandalerna
säger danske lantbruksbossen
Sår på suggornas skulderblad, illegal im-

port av veterinärmedicin, gödsel och be-
kämpningsmedel, olovlig och för mycket 
medicin i stallarna, problem med transport 
av djur till slakt, fl er djur i stallarna än till-
låtet, utfodring med betat utsäde. Skanda-
lerna i medierna om det danska lantbru-
ket tycks inte sina. 
Efter nyår registrerade djurtransportö-

rer bilarna i Tyskland för att kringgå den 
skärpta djurskyddslagen. Mediadebatten 
och även den politiska debatten har se-
nast rört rengöringen och hygienen i slak-
terierna.
-Det måste bli slut på de många skanda-

lerna inom lantbrukssektorn! Det säger 
Dansk Landbrugs (motsvarar LRF) ord-
förande Peter Gæmelke i ett uttalande i 
LandbrugsAvisen. Under julhelgen fun-

derade jag över livet på landet och kon-
staterade att nu är det alltför galet. I vissa 
fall är det enskilda lantbrukare som gått 
för långt, men när 12 % av suggorna har 
sår på skuldrorna, då är det mer generel-
la fel, säger han.

Produktionsdjur är inte säll-
skapsdjur
-Vi kan inte ha produktionsdjur på sam-

ma sätt som sällskapsdjur och vi är be-
roende av vad som görs i andra delar av 
världen och kan inte avskärma oss, säger 
han. Vi har en stark lantbruksproduktion, 
men kan vi inte få kontroll på alla negati-
va historier kommer konsumenterna inte 
att förstå varför de ska köpa danskt. Käl-
la: LandbrugsAvisen.  /LG

Myrby Mekaniska Verkstad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping

Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

Stäng nings bå gen är den kraftigaste på mark na den. 
Rören är utformade så att öppna ytor fi nns för märk ning, 
vaccinering och se mi ne ring utan pro blem.

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 
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STALLSPECIALISTEN

ÄTBÅS
Med extra fi nesser utöver det vanliga

HELSVENSK • RATIONELL • EKONOMISK

Öppningsbara fronter med ljuddämpning.
30 mm betongskiva, djup 850 mm.

Lövens Läkemedel 
Box 404 • 201 24 Malmö • Tfn 040-756 30 • Fax 040-611 94 08

Pigeron vet fi nns
i glasfl aska
100 mg/ml och
i praktisk plast-
fl aska 200 mg/ml.

Uppfödarens
säkra val av
in jek tions järn

till oss!

LEO Animal Health
Box 404 . 201 24 Malmö . Tfn 040-35 22 00 . Fax 040-611 94 08
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Gödselbrunnen fungerar 
bättre om du skär hal men!
Tryckskär din halm, då stan nar 
mö gel spo rer na kvar på ströet och 
du slipper andas in dem.
Brandsäkerheten får 
du på köpet!

Planera Din 
ströhantering nu!

Tel 0430-600 00  Fabriken 601 39 Fax 602 39
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Bättre bedömning av
slaktmognad med

VÄRDEMÄTAREN™

Beställ den hos PIGLINER
Annebergs Gård, 661 92 SÄFFLE

Tel 0533-181 31  Fax 181 21  Mobil 070-678 17 71
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www.pigliner.com

JYDEN
Inredning för nöt och gris    www.jydenbur.dk
Kjell Hansson 0511-127 72   Anders Wahlström 033-22 85 20

Lennart Grehn 0504-155 93

Kontakta oss för info!
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SM 140 ”Bra i magen” pulver

TerraNova Svenska AB
Box 34, 730 40 Kolbäck

Tel 0220-37 410   Fax 0220-37 411

Förebygger 
tarmproblem
Ökad tillväxt
Ökad lönsamhet

Försäljning
Kurt-Holger Eriksson
Tel 0430-308 07, 0708-305 949
Fax 0430-305 94

TerraNova Svenska AB
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