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Storgatan 10
535 30  Kvänum
Fax 0512-931 33

Gr
is

Ring 0512-930 55 och beställ eller 
begär mer info! Moms tillkommer. Fraktfritt 
över 2 000:-. 1 års garanti.

KVM Traktorelverk

kvanumsjarn.se   kvanumsjarn@telia.com

KVM Traktorelverk
med lågvarvig 1500 varvs ge ne ra tor

16 kva och 30 kva
Klarar att starta dubbelt så stor elmotor som 
hög var vigt! Komplett med tre punkts fäs te, 16 
amp, 1-fas      uttag, 32 amp, 3-fasuttag. Voltmätare, 
amperemätare, hertzmätare, timräknare, jord-
 fels bry ta re, automatsäkringar, över-under-spän-
 nings skydd.

16 kva NU: 16 800:- 30kva NU: 19 800:-

SA 010 ”Hälsodryck” för dräktiga suggor

TerraNova Svenska AB
Box 34, 730 40 Kolbäck

Tel 0220-37 410   Fax 0220-37 411

Förebygger 
grisningsfeber
Mera modersmjölk
Ökad lönsamhet

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

TerraNova Svenska AB

✔ Nytänkande
✔ Flexibilitet
✔ Ultrahöghållfast rostfritt stål 

och plast
✔ Korrosionsbeständighet
✔ Låg vikt
✔ Lägre underhåll
✔ Enklare rengöring
✔ Lång livslängd – låg kostnad
✔ Reparera eller bygg nytt

Håkan 0586-470 18,  hakan.roos@avestapolarit.com
Torbjörn 0586-477 17,  torbjorn.carlsson@avestapolarit.com

Åke 0708-32 68 22

Avancerade InredningsSystem
för fl exibla lösningar

Ett företag i 
Outokumpu-
gruppen

Julgrisen, EU eller båda
Grisfett mot själmordsbombare
Vi börjar det nya grisåret där vi slu-
tade, i fjor med julgrisen, både verklig 
och allegorisk sådan, EU, solidarite-
ten och framtiden. Det blir också lite 
pärlor från ny svinforskning. De flesta 
krönikörer är cyniska och raljanta 
dystergökar, sa någon i radiobruset. Så 
är det kanske!

EU eller julgrisen
Rubriken är lånad från en artikel i DN sista 

veckan på det gamla året. En rumänsk fi lo-
sofi professor fruktade att landets svinslakt-
metoder ska omöjliggöra inträde i det efter-
traktade EU om några år. Han beskriver de 
rumänska småbrukarnas grymma avlivning 
av hushållsgrisen vid jul (totalt ca 4 milj gri-
sar). Fasthållning med hjälp av starka karlar, 
ingen annan bedövning än grisens öronbedö-
vande skrik, sen ett direkt knivstick i halsen. 
Blodet sprutar åt alla hall, skriver han. 
Ingen bondmora med hink, rågmjöl och 

visp som man minns från 30 talets Små-
land, nämns. Men slaktsup lär förekomma. 
Traditionen blir svår att släppa till förmån 
för EUs humana syn på grisens liv och död. 
EU får väl i sista stund ordna övergångsreg-
ler för rumänsk julslakt. Och så kan ju dans-
ka grisar importeras vid behov. Hur många 
namnunderskrifter mot t ex pälsdjursupp-
födning skulle organisationen Djurens Rätt 
få ihop I Östeuropa. Hos oss skrev på kort 
tid 101 450 personer på.

Hyckleriet än en gång
Trots alla konferenser på departement och 

jordbruksverk, överenskommelser och be-
slut om riktlinjerna för den nya jordbruks-
politiken och offi ciella uttalanden om den 
svenska modellens förträffl ighet, de svens-
ka livsmedlens mervärde och höga export-
potential och annat av samma sort, som ny-
ligen hörts i mediabruset, kvarstår intryck-
et att svenska jordbruk och inte minst våra 
köttproducenter är föremål för den stora 
välviljans hyckleri både från jordbruksmi-
nisterns och näringsministerns sida.
Den 15 april diskuterar KSLA, Kungl Skogs- 

och Lantbruksakademin den högst relevanta 
frågan. Ska vi ha någon livsmedelsproduk-
tion i Sverige i framtiden Några debattörer 
från närmast berörda departement tycks 
ännu inte vara anmälda.

Nu ska den svenska modellen 
utvärderas!
LRF, djurskyddsfantaster, slakterifolk, 

marknadsförare m fl  måste väl ha missat 
något och länge rent av fört svinuppfödare 
och andra bakom ljuset när man först nu, år 
2004, drygt 15 år efter djurskyddslagens in-
förande, enligt en uppgift i Land, ska gran-

ska vad den svenska modellen betyder för 
den enskilde producenten i form av ökade 
kostnader, men också högre intäkter.
Djurskyddstillsynen ska skärpas och för-

dyras under ledning av nya, unga, friska by-
råkrater i Skara. Men, läser jag vidare, mi-
nistrar lovar också att den svenska hemma-
marknaden för kött ska återtas, exporten av 
kött och andra svenska livsmedel ska öka, 
ICA och övriga tongivande livsmedelsked-
jor ska förmås köpa svenskt, regelverk och 
skatter ska ses over, osv. Inte illa!

Dystert om den globala solidaritet 
mot utsatta människor och djur
Den sociala turismen från öster hotar enligt 

LO efter den 1 maj våra jobb och hela vår 
dyrt förvärvade svenska välfärd. Samma reg-
ler måste gälla för alla som jobbar här.
I det sammanhanget vore det en önske-

dröm om några tongivande politiker, lant-
bruksforskare, veterinärer, administratö-
rer, respekterade djurkyddsvänner eller en 
konsumentsombudsman/kvinna, en Göran 
eller en Wanja med sinne för solidaritet, jäm-
likhet och rättvisa kunde sätta ner foten och 
tydligt säga ifrån, att i Sverige med världens 
bästa modell för köttuppfödning, livsmed-
elskontroll och miljöhänsyn äter konsumen-
ten bara sådant kött, som längs hela produk-
tionskedjan uppfyllt våra svenska krav. Till 
dess omvärlden har nått vår standard i alla 
dessa avseenden tillämpar vi strikt kontroll 
av all köttimport. Självklart är vi nu som all-
tid för fri handel mellan alla länder. Men att 
cyniska köttimportörer fyller våra butiksdis-
kar med billigt kött från länder med lägre 
krav kan vi inte tolerera. Så ungefär kun-
de det låta! Bäst verkan fi ck det kanske om 
kungen yttrade sig i frågan.

Forskningspärlor om svin
De bäst underbyggda forskningsresultas-

ten ska redovisas i avhandlingar och ansed-
da internationella vetenskapliga tidskrifter 
och därefter uttolkas för praktisk tillämp-
ning i stallarna. Under den gångna helgen 
läste jag några skrifter som jag vill förmed-
la till GRIS läsekrets. Men det vore förstås 
ännu viktigare om de lästes av dem som har 
bestämda åsikter om hur vår svenska djur-
hållning ska utvecklas och bli uthållig. 
I en doktorsavhandling i (Lund, 2002) från 

det svenska djurskyddets Mecka i Skara har 
man studerat hur det ekologiska lantbru-
kets värderingar och målsättningar relaterar 
till djuromsorgsfrågorna och hur begreppet 
djurvälfärd bör tolkas i ekologiskt lantbruk 
. Begränsade data gav underlag för den för-
siktiga konklusionen att djurvälfärden i stort 
sett är lika bra eller möjligen något bättre i 
ekologiska besättningar. Ett viktigt undan-
tag från detta är emellertid parasitproble-
met, som är större i ekologiska besättning-
ar på grund av förbudet mot rutinmässig 
avmaskning. Flera andra sådana konfl ikter 

mellan ekologernas krav på naturligt djur-
beteende, miljöhänsyn, konsumentskydd och 
praktisk rimlighet nämns, såsom insemina-
tion, kastrering, trynring mot rotning i be-
vuxen mark, rutinanvändning av antibioti-
ka och slakt.

Köttet, miljön och uppfödarens 
ekonomiska villkor
En nyligen försvarad avhandling från 

ekonomiska institutionen i Ultuna (Cam-
pos, 2003) analyserar med hjälp av modell-
beräkningar ekonomin i svensk svinuppföd-
ning vid val av några vanliga byggnadslös-
ningar, utfodringssystem och skötselåtgärder 
och med hänsynstagande till djurens välfärd 
och skyddet av den omgivande miljön. Det 
visar sig i det enskilda fallet ofta, men långt 
ifrån alltid, vara ekonomiskt rationellt att 
satsa på teknologier som bedöms förbättra 
djurmiljön och minska miljöbelastningarna. 
Bland problem som det behöver forskas mer 
på nämns frågan hur långt förbättring av 
djurmiljön egentligen kan drivas.

Foderantibiotika lönsam I USA i 
nya försök
När det gäller rutinanvändning av anti-

biotika i svinfoder har ju EU bestämt sig. 
Men i USA framhärdar man. Julnumret av 
den prestigefulla Jornal av Agricultural and 
Applied Economics har en artikel (Miller 
m fl ), där man påvisar högre daglig tillväxt, 
bättre foderomvandlig och lägre dödlighet 
hos gödsvin med foderantibiotika. Vinstök-
ningen blev 69 cent per slaktad gris eller 9 
% bättre än utan tillsats. Huvudförfattaren 
Gay Y Miller är både veterinär och doktor 
i lantbruksekonomi. Hon berör avslutnings-
vis den möjliga hälsorisken för människan 
vid fortsatt användning och utesluter inte 
att riktigt bra skötta svinbesättningar i USA 
skulle kunna överleva alla möjliga produk-

tionsförändringar, t o m ett förbud mot till-
växtantibiotika!

Nya forskningsprojekt
SLF, Stiftelsen Lantbruksforskning, har 

nyligen beviljat medel till åtta griskötts-
projekt. Påfallande lite pengar går till Syd-
sverige, där det fortfarande fi nns både gri-
sar, livsmedelsindustri och forskare. En pro-
jektrubrik gör mig glad; Storskalig svinpro-
duktion framtidens arbetsplats för den yng-
re generationen.
Ur en annan börs har LF gett pengar till bl 

a en studie av Styrelsens roll och uppgifter 
i det lantbrukskooperativa företaget. Nog 
så viktigt att utreda inte minst i slakterifö-
retag. Tidigare Volvochefen Gyllenhammar 
gav vid nyår i DN några frispråkiga råd om 
hur en fungerande styrelse utses, som även 
kooperativa företag bör tänka på. Man ska 
undvika att ta med skurkar (jämför Skandia, 
Parmalat, m fl ), kompisar samt, vad han kal-
lar, krukor d v s sådana som bara blir röst-
boskap eller sitter av mötena som händel-
sernas ödmjuka tjänare.

Svinfett framtida vapen mot själv-
mordsbombare
Det fi nns som bekant folk som inte vill ha 

med svin att skaffa. Någon smart produkt-
utvecklare har därför föreslagit (Metro) att 
man i sådana länder skulle placera ut påsar 
(Tetra Pak) med svinfett på bussar, torg, res-
tauranger o dyl där självmordsbombare kan 
förväntas. Risken att vid explosionen få svin-

fett på sina kvarlevor och därmed äventy-
ra sin salighet skulle avhålla den mest för-
härdade självmordskandidaten, menar den 
smarte. Fan trot.
Bengt

Pharmaxim AB
tog över efter
Pharmacia
En rad välkända varumärken inom 
grisnäringen, såsom Gleptosil, Virkon 
S, TomCat  och Tokosel, säljs numera 
av det nybildade företaget Pharmaxim 
AB . Det sammanslagna Pfizer och 
Pharmacia Animal Health upphör 
att sälja bl a dessa veterinärprodukter 
sista januari.

företagsnytt
-När de båda stora läkemedelsföretagen 

slogs samman blev de veterinärproduk-
ter Pharmacia sålt i Norden plötsligt udda 
produkter i den stora läkemedelskoncer-
nens sortiment, säger Jan-Erik Jeppsson. 
Produktgrupperna skulle därmed säljas till 
något annat företag. I stället lade vi 13 an-
ställda inom Pfi zer/Pharmacia ett vettigt bud 
på agenturerna och bildade  företaget Phar-
maxim AB.
-Vi har fl yttat in i nya lokaler i Helsing-

borg och fortsätter där vi slutade på Phar-
macia, säger han. 
Övriga varumärken är bl a Helosan, Jodop-

ax, Switch, Flusa, Kill-it, Flyson., Beviplex, 
Ultrasan och Plegisil.   Nytt telefonnummer 
är 042-38 54 50, email info@pharmaxim.com 
och hemsida www.pharmaxim.com. Källa: 
Pharmaxim. /LG
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