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Äntligen tillstånd bygga smågrisstall!
Två års väntan, risk för överklagande
Nu äntligen lyckades det oss att få till-
stånd att bygga ett nytt smågrisstall!! 
Efter två års väntan och 40 000 kronor 
fattigare för konsulenthjälp, fick vi be-
slutet i lördags med posten. Nu ska till-
ståndet annonseras och därefter får vi 
vänta med spänning ytterligare en tid 
på om någon överklagar till Naturkla-
genævnet. Där är behandlingstiden 
upp till sex månader, så vi hoppas na-
turligtvis på att ingen klagar. (Men det 
är nog att vara allt för optimistisk).

Danmark
Villkoren för bygget av stallet är helt klart 

att utsläppen av ammoniak från ventilatio-
nen från stallarna inte får lov att bli stör-
re än den är från vår svinproduktion i dag. 
Amtet (länsstyrelsen) har inte lagt fast vil-
ken teknik vi ska använda för att rena stal-
luften, men vi ska dokumentera att rening-
en från ammoniak fungerar.

Detaljplanering och fi nansiering
Nu kan vi således börja fundera på hur stal-

let ska se ut – och hur vi kan fi nansiera det. 
Årsresultatet från 2003 animerar ju inte pre-
cis kreditföreningarna att investera i svinpro-
duktion. Å andra sidan blir min gård mera 
harmonisk efter utbyggnaden och därmed 
också mera attraktiv. Tillståndet att öka ut 
produktionen gäller i tre år, så inom den ti-
den har vi möjlighet att anpassa oss till en 
bra produktion.
Så snart som möjligt ska vi sända in nästa 

ansökan, som är att vi vill bygga ett FRATS-
stall (från avvänjning till slakt) på den andra 
egendomen (som också ligger tätt inpå ett 
naturskyddat område). Vi vill gärna ha ett 
tillstånd även där, som gör att vi kan få en 
mer fl exibel produktion. Vi vill inte vara räd-
da för att bli ”avslöjade” som bedragare, för 
att vi har för många smågrisar i förhållande 
till antalet slaktsvin eller tvärtom. 
Byråkratiskt att lägga om produktionen
Det har varit betydligt lättare för mig om 

jag fått tillåtelse att ha ett visst antal djuren-
heter på en gård, så jag själv kunnat ändra 
produktionsinriktningen efter intjäningsmöj-
ligheterna. I dag är det så att om jag vill kon-
vertera suggor till slaktsvin eller tvärtom, så 
måste jag ha nytt tillstånd från amtet igen 
(med två års handläggningstid….). Tänk om 
alla andra företag skulle söka tillstånd och 
vänta två år innan de fi ck tillstånd att änd-
ra sin produktion!! Då tror jag inte danska 
företag skulle klara sig i konkurrensen sär-
skilt länge...!

Fokus på överproduktion
I Danmark är det som vanligt mycket fo-

kus på överproduktion av grisar på gårdarna, 
jämfört med tillstånden, m.m. Det senaste är 
att en av de ledande i landbrukstoppen blivit 
beskylld för att producera för många grisar 
i förhållande till sitt tillstånd. Det visar sig 
dock att Noah (en naturskyddsorganisation) 
har gjort några räknefel när de jämfört göd-
selbokföringen med CHR-registret. 
Tyvärr blir det inte lika stora rubriker i tid-

ningarna när dementin publiceras, som när 
man beskyller svinproducenterna för att 
vara svindlare.

Blev själv granskad
Jag har själv fått pröva på att bli granskad 

av en journalist, som bad om insyn i akterna 
över min grisproduktion. Det skedde i sam-
band med att jag blev borgmästare. Trots att 
jag naturligtvis menar att jag har ordning på 
mina papper och tillstånd, så blev jag ändå 
lite osäker på om jag hade alla kommateck-
en på rätt ställe och jag kände mig miss-
tänkliggjord. Som tur är hittade han ingen-
ting att arbeta vidare på. Men det är helt sä-
kert, att vid en eller annan tidpunkt kom-
mer en journalist alltid att kunna hitta nå-
got fel hos en bonde. 
Med detta vill jag naturligtvis inte rättfär-

diggöra dem som helt medvetet producerar 
fl er grisar än man har tillåtelse till. Men jag 
tycker det är annorlunda när det är så små 
marginaler som gör att man blir uthängd i 
medierna.

Sanningen kommer fram ibland
Vi har haft en annan tråkig sak i Danmark 

efter en TV-dokumentär om dagmammor 
i en kommun. Journalisten hade, med sina 
chefers vetande, manipulerat med bilderna 
så det såg ut som om en dagmamma gav ett 

Annica Granström

litet barn en örfi l. Detta, och annat, gjorde att 
massor av tittare polisanmälde dagmamman, 
plus att kommunen också blev misskredite-
rad. Jag ska ärligt erkänna att jag själv blev 
skakad efter att ha sett programmet. 
Polisundersökningen visade dock att re-

portageinslaget var ren manipulation, vil-
ket gav som följd att journalisten blev av-
skedad och två chefer blev förfl yttade. Om 
inte den händelsen blivit polisanmäld som 
misshandel, hade nog aldrig sanningen kom-
mit fram. Detta visar hur starkt infl ytande 
medierna har i dag).

Slaktarna strejkar
Alla svinproducenters skräck är nu att slak-

teriarbetarna strejkar i samband med avtals-
förhandlingarna om nya löner. Vi har haft 
arbetsnedläggelse fl era ställen och nu innan 
påsk ligger vi redan två dagar efter med slak-
ten. Med tanke på alla påskdagar, torde det 
ta fl era veckor att komma i kapp igen. 
Som tur är så är det rätt lätt att bli av med 

puljegrisar (på fria marknaden) just nu. Men 
om inte slaktsvinsproducenterna kan bli av 
med grisar den andra vägen, så blir det i sin tur 
problem också hos suggbesättningarna.
Annica

Live Høystad fortsatt ord-
förande för Norsvin

Norsvins styrelseordförande sedan juni i 
fjol, Live Høystad, fi ck alla rösterna vid va-
let av ny ordförande vid årsmötet 12 – 13 
mars. Dessutom många uppskattande ord 
för sitt arbete. 
Live blev ordförande efter oenighet om bil-

dandet av Nordic Avel, där Norsvin hoppa-
de av samarbetet i sista stund. 
Norsvins styrelse består nu av Live Høys-

tad, Oppland, Anders Østby, Akershus, (vice), 
Johan Arnt Dahlen, Nord-Trøndelag, Wil-
ly Finnbakk, Rogaland, John Olav Husabø, 
(repr fr Norsk Kjøtt), Håvard Tajet och Mål-
frid Narum (representanter för anställda). 
Källa: Norsvin. /LG

Swedish Meats expor-
terar levande grisar till 

Tyskland
-Sedan 6 – 7 veckor exporterar Swedish 

Meats ca 200 levande slaktsvin per vecka 
till Tyskland, där grispriset är högre än i 
Sverige. 2 – 3 000 grisar väntas bli expor-
terade i den här omgången, säger Peter 
Rasztar, Swedish Meats.
-Vi vill testa hur exporten till Tyskland 

fungerar, säger han. Hur avräkningspris-
systemet fungerar, vilka slaktvikter man 
vill ha, osv. 
-Våra högre slaktvikter verkar passa tys-

ka slakterierna bra. Vi har högre slaktvik-
ter än danskarna. Vid nuvarande skillna-
der i avräkningspris mellan Sverige och 
Tyskland går exporten med vinst. 
-Ett par, tre tusen grisar per vecka när 

vi slaktar 40 000 grisar per vecka spelar 
emellertid ingen större roll för att mins-
ka överskottet på griskött i Sverige, men 
det är ett bidrag tillsammans med andra 
åtgärder, säger han. /LG
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OREGO-STIM
 Naturligt För smak,
 foder- hälsa och
 tillskott produktivitet

Meriden Sweden AB
Tel 08 718 38 01  Fax 08 718 31 03

e-mail meriden.sweden@bredband.net
www.meriden-ah.com

Ny återförsäljare – rejält reducerade priser!

FUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLA
OCH DRIFT SÄK RA LÖSNINGAR INOM

• Torrutfodring

• Blötutfodring

• Krossar och kvarnar

• Ventilation

• Stallinredning

Marknadsföres av:

Funki AB
Fabriksvägen 2

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

NOJ Serviceverkstad AB
Fåglum, Sörgården 655
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90
Fax 0512 - 541 40

GLASFIBERSILO
• Behållare av glasfi berarmerad

polyesterplast
• Varmgalvaniserat stativ
• Konvinkel 70o

Fyra storlekar
- 12 m3 7,2 - 7.8 ton
- 20 m3 12 - 13 ton
- 26 m3 15.6 - 16,9 ton
- 31 m3 18,6 - 20,1 ton
Standardutrustning är
- inblåsningsrör
- avluftningsrör
- manlucka
- inspektionsglas
- skruvlåda typ 1 - 3

G
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Systemet med de låga 
lagringskostnaderna

Nyhet!

GLASFIBERSILO
VÄLJ RÄTT!

EKARP, 274 92 SKURUP • TEL. 0411-53 69 00 • FAX 0411-53 69 05
www.y-te.se • info@y-te.se

Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp, S-534 96 VARA, Sweden
Tel 0512-609 20, Fax 0512-601 00
E-mail info@fribergs.se

För mer information, ring 0512-60920 eller besök oss på vår hemsida:

www.fribergs.se

OMRÖRAREVi har

som

och

och

För industri och lantbruk
Rostfria - Korrosionssäkra - 
Hygieniska

Utgödsling • Stålbyggnader • Hydraulcylindrar

www.lr-system.se
 LR•System AB

260 70 Ljungbyhed
Tel 0435-44 07 60. Fax 0435-44 03 97


