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•  Ättika är 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 

Ny norsk livsmedelsmyndighet fördyrar 
norsk grisproduktion

Norska statens tillsynsmyndigheter slås samman i en ny, som det 
heter, rationellare och effektivare organisation, Mattilsynet. I sam-
band med detta ser man över avgifterna. Det innebär att grisupp-
födarnas kostnader för tillsynen stiger med 50 öre och blir för en 
slaktsvinsbesättning med 2 100 grisar 150 000 nkr per år. Norsvins 
grisexport hotar att bli olönsam, eftersom årskostnaderna för utfär-
dade exportattester stiger från 50 000 nkr till över 800 000 nkr! 
Efter en intensiv  lobbying börjar dock Arbeiderpartiet diskute-

ra avgifterna och det verkar finnas öppning för sänkningar. Källa: 
Svin, Norge. /LG

Swedish Meats förslust som väntat 25 
mkr + strukturkostnader

Swedish Meats redovisar en rörelsevinst på 12 mkr och ett 
årsresultat efter finansnetto på minus 25 mkr. Till detta kom-
mer beslutade strukturförändringar med minus 129 mkr. Som 
vi förutskickade i  @-GRIS är förra årets förlust således 25 
mkr. Någon efterlikvid betalas inte ut. 
-Marknaden 2003 har varit ansträngd och präglas av stark 

internationell konkurrens, säger vd Peter Rasztar i en kom-
mentar. Förlusten är otillfredsställande, men vi hade klart för 
oss situationen. 
Balansomslutningen är 3 420 mkr. Swedish Meats soliditet har 

minskat från 32 till 30 %. Vinstmålet är 300 mkr 2006.
-Trots konkurrenstrycket redovisar Scan Foods ett klart posi-

tivt resultat. Satsningen på ökad förädling och på smörgåsma-
ten Må Gott har är riktig, säger Peter Rasztar. /LG

Selko BE+ i blötfodret 
har marginell betydelse

Resultatet 
visar på inget 
normalbehov
Finns på gården ett bra blötfoder 
där pH är lågt och kvaliteten i övrigt 
är bra, finns troligen ingen orsak att 
fördyra blötfodret med någon preparat 
tillsättning. Av produktbeskrivningen 
i rapporten framgår endast att det är 
Trouw Nutrition i Danmark som är 
leverantör. Inget om tillverkare. 

kommentar
Egentligen är detta inget att skriva om, ef-

tersom preparatet inte tycks ha några positi-
va effekter. Men om preparatet dyker upp i 
Sverige är en fördel att veta lite om det, för 
att inte öka sina kostnader i onödan.

Nils Andersson

Landsudvalget for Svin, LU, Danske 
Slagterier har gjort ett laboratorie-
försök med tillsättning av Selko BE+ 
i blötfoder. Man ville med försöket 
undersöka effekten av Selko BE+ 
på innehållet av mikroorganismer i 
blötfoder.

fodertillsats
Selko BE+ innehåller syror och salter av 

organiska syror, m m. Priset är 17 dkr per 
kg. Preparatet säljs av ett företag i Danmark. 
Kostnaden för tillsättning av 3 ml Selko BE+ 
per kg blötfoder uppges till 5 danska öre och 
vid tillsättning av 0,2% myrsyra per kg blöt-
foder, 2 danska öre per kg. 

Uppläggning
I laboratorieförsöket ingick tre led: 
1. Kontrolled I utan tillsatser 

2. Försöksled II, med tillsats av Selko 
BE+ 

3. Försöksled III, med tillsats av 0,2 % 
myrsyra. 

Försöket pågick 160 timmar = knappt 
7 dygn. Av försökspreparatet Selko BE+ 
blev det tillsatt 6 ml per kg blötfoder dag 1, 
4 ml per kg blötfoder dag 2 och dag 3 – 6 3 
ml Selko BE+ per kg blötfoder.
Försöket blev utfört i fermenteringsbehål-

lare som rymde 1 liter. Foder och vatten (20 
C) blev blandat i förhållandet 1:2,75. Hälf-
ten av innehållet i fermenteringsbehållarna 
blev utbytt med nytt foder och vatten dagli-
gen klockan 07,30 och 15,30. 

Resultat
Under försöket undersöktes på pH, jäst, 

etanol, mjölksyrabakterier, mjölksyra, ät-
tiksyra och koliforma bakterier.
Vid tillsättning av Selko BE+ sjönk pH di-

rekt ner till strax över 4. Men efter 16 timmar 
var pH mellan de olika leden lika. Vid tillsätt-
ning av nytt foder steg pH i kontrollfodret, 
men inte i de två andra försöksleden.

Jästinnehållet sjönk under de 16 första tim-
marna i försöket med Selko BE+, medan jäs-
ten ökade i de två andra leden. Men eftersom 
tillsättningen av Selko BE+ minskade under 
försökets gång, ökade jästinnehållet. Efter 
160 timmar var innehållet av jäst tämligen 
lika i de tre leden. Enligt rapporten kan det 
bero på den reducerande doseringen eller 
att jästen anpassat sig till Selko BE+.
Etanol produceras av jäst. Efter 16 timmar 

var det låg nivå av etanol i försöksledet med 
Selko BE+. Därefter steg innehållet av etanol 
och var efter 160 timmar på nivå med kon-
trolledet. Etanolinnehållet var något högre 
efter 160 timmar i ledet med myrsyra.
Mjölksyrabakterier och mjölksyra blev 

hämmat av både ledet med Selko BE+ och 
myrsyraledet. Dessa preparat hämmar fer-
mentering av blötfoder, framgår det av rap-
porten.
Ättiksyran steg snabbast i kontrollfodret. 

Efter 160 timmar var innehållet av ättiksyra 
i stort sett lika i alla tre leden. Ättiksyra bil-
das vid fermenteringen och ett högt innehåll 
kan hämma foderupptaget. Men hur hög ät-
tiksyranivån ska vara för att negativt påver-
ka foderupptaget är inte känt.
Koliforma bakterier avdödades av både 

Selko BE+ och myrsyran. I kontrolledet 
steg innehållet av coliforma bakterier vid 
tillsättning av nytt foder. Men efter 160 tim-
mar, när fodret var fermenterat, var nivån 
av koliforma bakterier på samma nivå som 
i försöksleden. Trolig orsak det låga pH, en-
ligt rapporten.

Danska djurtransportörer 
registrerar bilar i Tyskland 
och kringgår ny djurskyddslag
Danska djurtransportörer som kör gri-
sar till Tyskland får enligt nya danska 
särregler från nyår endast transportera 
djur i två våningar om de transpor-
terar djur under mer än åtta timmar. 
EU-reglerna, som är norm i Tyskland, 
tillåter transport av djur i tre våningar 
i upp till 24 timmar. 

djurtransport
I Danmark får man således känna på de 

problem som i vi väldigt ofta har i Sverige, 
att våra särregler slår ut svenska företag och 
gör att utländska företag går in i Sverige 
och tar över jobben, uppdragen, intäkter-
na och att skatteintäkterna tillfaller ett an-
nat land. 
-Intäktsskillnaden mellan att ha danska eller 

tyska registreringsskyltar på djurtransport-
bilarna är 2 200 dkr per resa, förklarar djur-
transportör Niels Vinderslev, Randers, i den 
danska tidningen JyllandsPosten.
-Hellre än att jag blir utkonkurrerad av tys-

ka och holländska åkare (och svenska), bildar 
jag ett transportbolag i Tyskland och regist-
rerar hälften av företagets 14 djurtransport-
bilar där, säger den danske åkaren. Flera 
åkare har samma planer. 

Intäktsskillnaderna vidimeras av både 
andra åkare och av en branschsamman-
slutningen för åkare, Dansk Transport og 
Logistik, DTL. 
Enligt intresseorganisationen SamMark, 

som organiserar åkare som transporterar 
levande djur, har alla danska djurexportö-
rer planer på att byta ut nummerplåtarna 
på sina lastbilar.
Med tyska registreringsskyltar på lastbilarna 

får de transportera djur i tre våningar i mer 
än åtta timmar, även om djuren hämtas från 
Danmark. Källa: JyllandsPosten. /Nils

fo
de

r

Avelspoolen 
leasar ut galtar
Avelspoolen kompletterar från nyår för-

säljningen av avelsgaltar med leasing på 
18 månader. Det är ett system motsva-
rande QGs, men på kortare tid. 18 må-
nader är enligt vår mening ett lämpligt 
intervall, med hänsyn till avelsframsteg 
o dyl, säger vd Hans Agné. 
-Många uppfödare har efterfrågat lea-

sing, som blir en form av avbetalning, och 
ger även oss möjlighet till jämnare flöde 
i leveranserna och jämnare produktion 
av galtar. Omfattningen väntas bli 10 – 
15 galtar per månad. /LG


