
Gris nr 2 2004 Gris nr 2 200424

Yrkeskunniga färskvaruassistenter ska ge 
oss matupplevelser i snabbköpet
Vid livsmedelsmässan Foodexpo i 
Herning, Danmark, startades officiellt 
en ny utbildning för ungdomar som 
vill satsa på utvecklande dagligförsälj-
ning av färskvaror inom livsmedels-
sektorn. 

livsmedel
-En färskvaruassistent ska kunna vägleda 

kunden att köpa friska välsmakande livs-
medel och ge kompetenta råd om goda, sun-
da och upplevelserika måltider, sade under-
visningsminister Ulla Tørnæs när hon invig-
de mässan.

Mat är också upplevelse
-Vi lever i en upplevelsekultur, sa ministern. 

När vi går på restaurang är det inte bara för 
att äta, utan i högsta grad även att uppleva 
något gott i en trevlig miljö. Färskvaruassis-
tenten ska sälja upplevelser när vi handlar 
livsmedel, vare sig vi handlar mat till snabb-
lunchen med barnen, gästmiddagen i week-
enden, eller en candlelight dinner med sin 
kära. Eller om du handlar mat till dig själv 
när du äter ensam en kväll.
Den nya utbildningen för att skapa mer-

värden åt livsmedlen har kommit till i sam-
arbete mellan de olika branschföreningarna 
för privata och kooperativa handeln inkl su-
permarkets, restaurangerna, bagarna, samt 
livsmedelsfacket. 

Linjer och påbyggnad
Eleverna i den nya yrkesutbildningen kan 

välja på bröd, fi sk, delikatess, kött, cater, ost-

mejeri, samt frukt och grönt. De ska välja 
två fackområden på grundnivå och två på 
nivån för specialträning, beroende av vilket 
jobb de praktiserar på. Att man inte utbil-
das över hela skalan beror på att få super-
marknader har samma personal till alla upp-
gifter i butikerna. 
Eleverna kan vidareutbilda sig till bagare, 

slaktare, säljassistent och inom delikatess och 
catering. Källa: Pressmeddelande.
Kommentar: Jämför svenska jordbruksmi-

nisterns positiva uttalande om tysk mjölk i 
Lidls butiker. Minns också att Danska Djur-
skyddsföreningen utdelade titeln ”årets 
djurvän” till en köttkock. Orsak: Han tog 
in etisk djuruppfödning som upplevelsefak-
tor i måltiden. 

Lars-Gunnar Lannhard

Halm kostar 
men kan vara 
lönsam
Annica Granström uttryckte sig om 
halm till grisarna i en tidigare kröni-
ka, att halm är något som är besvärligt. 
Men halm är trots allt något som ger 
djuren sysselsättning och förhindrar en 
del problem. Sår kan vara inkörsport 
för olika sjukdomar. Dessutom ser det 
trevligt ut när grisarna har halm om-
kring sig. 

kommentar
Halm kostar. Både vid bärgning, inkör-

ning och lagring samt vid ströprocessen i 
stallet. Men det gör förluster av djur som 
dör också. Både avräkningsmässigt och allt 
extra arbete med att ta ut det döda djuret 
ur stallet. Kanske är det medicinerat också 
till hög kostnad.
”Billiga” stallsystem kan bli dyra i längden 

om halm måste användas sparsamt. Problem 
i besättningen påverkar negativt även per-
sonalen. Det vet jag själv.
Växande djur, smågrisar och slaktgrisar, 

kan få en klart förlängd uppväxttid om de 
får magproblem. Oavsett vad magproblemet 
har för orsak. I kärva ekonomiska tider som 
nu fi nns inget utrymme för sjuka djur. Såda-
na drar ner ekonomin ytterligare liksom den 
drar ner arbetsglädjen hos personalen.
Men magsårsproblematiken är inget nytt på-

fund. Detta fanns och diskuterades på 1970-
talet. Särskilt när spannmålen var fi nt för-
mald. På den tiden kunde halmtilldelning-
en i Sverige också vara sparsam.

Magstörningar påverkar grisarnas
produktionsförmåga negativt
I en undersökning inom Rullande Af-
prövning i Danmark under perioden 
2001 till 2003 registrerades orsaker till 
utslagning av suggor. Det skedde en-
ligt driftsledarens värdering i 37 be-
sättningar. Varje utslagen sugga fick 
en bakgrundsbeskrivning varför den 
slogs ut. Detta oavsett om suggan slak-
tades, blev såld eller blev destruerad. 

mag-tarm
I genomsnitt blev 78 procent av de utslag-

na suggorna slaktade. 11 procent av suggor-
na var självdöda. 10 procent avlivade och 1 
procent blev registrerad som såld. Mag-tarm-
problem och benproblem var den största or-
saken till utslagningen bland danska suggor 
under 2003.

Magsår
Via den utökade sundhetskontrollen (USK) 

obducerades en del av de självdöda suggorna. 
På dessa blev det konstaterat utbredda pro-
blem med mag-tarmstörningar såsom blödan-
de magsår. Likaledes hade 45 procent av de 
slaktade suggorna tydliga magförändringar. 

Drygt hälften av dessa slaktade suggor hade 
öppna sår eller ärr efter magsår. 
Orsaken till dessa magförändringar ska sö-

kas i en fysisk/kemisk påverkan på slemhin-
nan, orsakad av fodersammansättning, fo-
derstruktur, utfodringsstrategi samt halm-
tillgång. 
Veterinären skriver också att magföränd-

ringarna har en påverkan på suggornas all-
männa tillstånd. Såren i magen och matstru-
pen kan orsaka smärta som påverkar dju-
rets aptit. Detta kan påverka modersegen-
skaperna och reproduktionen. Liksom det 
kan vara orsaker till utslagning av suggan 
från besättningen. 

Högre frekvens magsår i stallsys-
tem utan eller med= lite halm
Besättningar med stallsystem helt utan el-

ler med begränsad halmtillgång hade hö-
gre förekomst av magsår, framgår det av 
artikeln.
Undersökningar bland slaktgrisar visar att 

en grov förmalningsgrad av fodret har en 
klar gynnsam effekt på maghälsan. 
Källa: ds-nyt februari 2004, veterinär Kaj 

Vestergaard.

Nils Andersson

Alla danska grisbesätt-
ningar utlagda på internet
Det danska Fødevareministeriet har efter 

påtryckningar från miljöfolket (och kan-
ske gödselkritiker) fallit till föga för kravet 
att offentliggöra alla animaliebesättningars 
namn och adress och produktionsplatsnum-
mer. Fødevareministeriet har därför lagt ut 
CHR-registret (Centralt HusdyrbrugsRegis-
ter) på internet. 
Genom att t ex skriva in namn eller adress 

kan du se uppgifterna om en enskild besätt-
ning, eller alla grisbesättningar i området om 
du skriver in postnummer eller postadress. 
Bland uppgifterna fi nns besättningsstorlek 
med antal suggor och slaktsvin och hur många 
djur besättningen får ha. Det fi nns även upp-
gifter om veterinära problem i besättningen, 
t ex BVD-status och nivå för salmonella Du-
blin. Källa: Fødevareministeriet. /LG

hä
ls

a
m

ar
kn

ad

25

0431-20802 • 0708-761715 • www.agrisyd.se

Tillverkare  Biofiber Damino • Danmark

En säker väg till friska magar!
Dietiskt tillskottsfoder för smågrisar. DanPect används

om det finns risk för matsmältnings- störningar och i perioder
med diarré. Idealiskt som toppdressing på startfoder.

För stabilisering av vätske- och elektrolytbalansen.

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

LANTBRUKS-
BYGGNADER

djurstallar fodersilor
inredningar betongspalt
ventilation utgödslingar
utfodringar gödselbehållare

Stallbyggen AB
Löparevägen 2, 294 39  Sölvesborg

Tel 0456-104 01, 148 01 Gr
is

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

Gr
isSkogaby Stall mil jö

- Inomgårdsmekanisering -

Inredningar, utgödslingar & ventilation
Utrustningar & tillbehör = Allt för ditt behov

273 98 SMEDSTORP • 0414-513 00

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

Torv ABSORBERAR ammoniak och ammonium - friskare luft

Torv är BEPRÖVAT - i Sverige användes 1900 - 1960 160 milj m3

Torv är SVENSKT - 40 mossar från Ljungby till Haparanda

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

GRISPRODUCENTER i HALLAND!
Grisar från Halland uppfyller vår målsättning om korta 
gristransporter för bästa djuromsorg och miljö
Anmäl dina grisar till oss! 
Vi har marknadens bästa avräkningspriser

AB GINSTEN SLAKTERI, Harplinge  Tel 035-171 600, 070-594 82 72

G
ris

• FODERAUTOMATER MED 
   NY UTMATNING fr. 600:-
• DUBBELAUTOMAT 2 000:-
• ARATOS RÖRDELAR
• FUNDA BLOCK
• NYTT FUNDABLOCK
   av lättklinker
   färdig putsyta
• FAMILJEBOXAR
• VÅGAR
• IDÉ-RITNINGAR, familjebox
• IDÉ-RITNINGAR djupströsystem

• TURBOMAT 2 100:-
• TORRAUTOMAT
• DRICK-O-MAT-VATTENKOPP
   slaktsvin 275:-
   smågris 225:-
• TORRUTFODRING
• STALLINREDNING
   rostfritt med plastplank
• KOMBIBOX födsel till slakt
• STRAW-FLOW BOX
• ANDNINGSMASK
   AIR-ACE 330:-

TEL 0410-270 02.  FAX 0410-270 42.  ÄVEN KVÄLL.

Gr
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SOJALL FO DER SY RA
✔ Förebygger avvänjningsdiaréer
✔ Ökar tillväxten 
✔ Ersätter vassle
✔ Är en ren naturprodukt
Innehåll:
Vinäger, surkålsaft, pepparrotsaft

Ladugårdsinrede i Jung AB
535 92  Kvänum

Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19 Gr
is

 


