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Inget ökat behov av aminosyror 
till smågrisar efter Norsvins SPII-fäder 
Grisar producerar olika bra på olika 
foder beroende av genetisk bakgrund, 
hälsa, skötsel och andra miljöfaktorer. 
Frågan har ställts flera gånger om hur 
Avelspoolens djurmaterial reagerar på 
ökning av aminosyror i fodret. 

försök
Efter en diskussion mellan Lantmännen, 

Avelspoolen och Norsvin beslöts att vi på 
Lantmännens försöksstation, Sveriges Svin-
Center, skulle seminera med SPII-sperma 
från Norge och göra försök på både smågri-
sar och slaktsvin. SPII är en korsning mellan 
lantras och duroc. Smågrisförsöket är avslu-
tat och redovisas här. 
Försöket gjordes i stallarna där fyra foder 

kan ges inom kull. Vi valde foder ur det or-
dinarie sortimentet för att resultaten skul-
le bli direkt användbara för producenter-
na. Ett undantag gjordes dock, eftersom vi 
behövde prova en ny råvara under avvänj-
ningsperioden. Därför redovisas endast tre 
led. Se tabell 1. 

• Tendens till bättre tillväxt och energiut-
byte för Växtill jämfört med Solo.

• Mycket få diarréer som endast behand-
lades med TorvoFin blandat med Protect 
Saltbalans.

Slutsats
Smågrisar med SPII-fäder reagerar på sam-

ma sätt som grisar med hampshirefäder har 
gjort i tidigare försök. 

Leif Göransson
produktutvecklare 
Svenska Lantmännen,foderdivisionen

 Sislys Sisrp
Trygge 0,68 8,5
Växtill 320 0,78 11,7
Solo 330 0,74 11,1
Robust 350 0,70 10,3

Tabell 1, till vänster. Fodrens innehåll av 
sislys och sisrp, g/MJ. 

 Trygge – Växtill 320 Trygge – Solo 330 Trygge – Robust 350
Vikt dag 19 7,5 7,4 7,4
Vikt  dag 32 (avv) 9,8 9,8 9,6
Vikt dag 40 11,6 11,5 11,4
Vikt dag 60 21,6 21 19,5
Daglig tillväxt dag 32-60 427 403 352
MJ/kg tillväxt dag 32-60 19,4 20,2 24

Tabell 2, nedan. Resultatet av försöket med 
SPII-grisar.

Upplägget i korthet
• Trygge från 19 dagars ålder till 8 dagar ef-

ter avvänjning.
• Successiv övergång till Växtill, Solo eller 

Robust under 5 dagar.
• Fri tillgång till foder under hela perioden.

Kommentarer
• Alla resultat efter avvänjning är korrige-

rade för skillnader i vikt vid avvänjning.
• Mycket bra tillväxt och energiutbyte un-

der hela perioden.
• Signifikant bättre tillväxt och energiutbyte 

för Växtill och Solo jämfört med Robust.

Betydande skillnader i mängd 
av mineraler och protein 
i foderslingors början och slut
Rullande avprövningar i Danmark har 
tagit prover och utfört ett antal analy-
ser från torrutfodringarnas fodersling-
or, med alternativen torra och blöta 
tillsatser av vitaminer och mineraler. 

utfodringsprov
Foderprover för analys togs från första, mit-

tersta och sista automaten på foderslingan.
Resultatet visade att det i stort sett var mest 

mineraler och vitaminer i den första auto-
maten utefter foderslingan. Även de min-
dre foderdelarna fanns det mest av i den 
första automaten. Det fanns minst minera-
ler och vitaminer i foderslingans sista auto-

Danska fackföreningar stämmer 
för använt östeuropeiskt arbete
Det finns många unga östeuropeer 
som arbetar i danska stallar, skriver 
MaskinBladet. En del av dessa blir an-
vända som underbetald arbetskraft, 
anser SiD, som har anmält flera fall 
som rättssak.

invandrare
Dessa unga människor, även illegal arbets-

kraft, bor i fallfärdiga hus och uttjänta hus-
vagnar. Maten består av Mariekex och kal-
la skalade tomater. Dessutom får de arbeta 
50 timmar per vecka med ensidiga arbets-
uppgifter.

Grovt utnyttjade
Denna verklighet har förbundet, SiD, mött 

vid kontrollbesök hos danska bönder. Un-
der 2003 blev 1 417 östeuropeer anställda i 
danskt lantbruk i praktiktjänst. En fulltids-
anställning med en garanterad minimilön 
på 5 100 kronor i månaden ger rätt till up-
pehåll i Danmark.
Tyvärr är det så även i Danmark att prak-

tikanterna blir grovt utnyttjade som billig 
arbetskraft. Enligt Morten Fischer Nielsens, 
SiD, uttalande har arbetskraften från öst ute-
slutande blivit inhyrda för att lantbrukarna 
ska få ner lönekostnaderna. 

Underbetald har stämt
-Detta har inget med kulturell utväxling el-

ler utbildning att göra – det är ett grovt ut-
nyttjande. Men det finns även lantbrukare 
som behandlar sina praktikanter gott, enligt 
Morten Fischer Nielsen.

mat och medel i den mittersta. Resultaten 
är statistiskt säkra. 
För proteinet var det tvärtom, liksom med 

de större foderdelarna. Mest återfanns i de 
sista automaterna. 

Mindre skillnader med flytande 
komponenter
Vid inblandning av flytande komponen-

ter var det mindre skillnader. Men skillna-
derna var ändå statistiskt högre i början av 
rörsträngen/foderautomaterna än i slutet.
Det här kan framför allt ha betydelse vid 

utfodring av nyavvanda grisar. Eftersom det 
är kalk som separerar och blir för mycket 
av i de första automaterna, kan detta fram-
kalla mer diarréer hos grisarna där. Likaså 
blir proteintilldelningen  för liten till grisar-
na i de sista automaterna utefter fodersling-
an. Källa: LU. /Nils

Fackföreningen hanterar årligen mellan 15 
och 20 fall på uppdrag av litauer, letter och 
ukrainare. SiD har stämt in en nordsjälländsk 
ridskola och en grisproducent från södra Jyl-
land. De är stämda på 172 000 kronor res-
pektive 42 000 kronor till tidigare ukrainsk 
anställd som blivit underbetald.

Nils Andersson
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Balkvåg med/utan lastplan

För vägning av smågrisgrupper, pallar, m m. Rostfritt stål. Egen tillverkning. 
Automatik, stopp av matning vid uppnådd vikt.

Balkvåg B1000, 0 - 2000 kg, kostar 10 900 kr exkl moms, med lastplan 
12 900 kr exkl moms.

Vågar, automatik, 

handdatorer 

är vår specialitet!

KVARNBYFODER
AB Kvarnbyfoder, Box 84, 245 21  Staffanstorp
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Succé
med våra nya

premixer!
Gårdsoptimera dina 
foderblandningar  

för ett effektivt 
foderutnyttjande!

Vänd dig till  
premixspecialisten  

så att även Du  
kan prova!

Finska grisuppfödarna får fortsatt  
nationellt stöd

I tisdags meddelade EU att Finland får fortsätta betala ut natio-
nella stöd till lantbruket i södra Finland utöver EU-stöden, men att 
stödet ska minska och kan i värsta fall upphöra 2007. Stödet uppgår 
till 5,9 miljarder, varav 3,9 miljarder till djurproduktion och grön-
saksodling och 2 miljarder till spannmålsodlingen. Dessutom kan 
finska staten betala stöd för modernisering av byggnader o dyl. Nor-
ra Finland har motsvarande och högre stöd från EU. Källa: Lands-
bygdens Folk. /LG

Swedish Meats nya korvcenter  
i Linköping invigt

Swedish Meats vd Peter Rasztar invigde 18 mars den renovera-
de charkfabriken i Linköping genom att klippa ett band av flätad 
prinskorv. Kostnaden är 70 mkr, varav hälften för ny utrustning. 
Kapaciteten ökar 3,5 milj kilo till 15 milj kg per år, eller 300 ton 
per vecka. /LG

Jordbrukskonferensen hålls  
23 – 34 november

Jordbrukskonferensen vid SLU, Ultuna, hålls nästa gång 23 
– 24 november. Programmet läggs ut på http://www.slu.se/
jordbrukskonferensen <http://www.slu.se/jordbrukskonferensen> 
när det är klart. /LG

Riskfond kan förhindra onödig spridning 
av nya sjukdomar

-De svenska grisuppfödarna behöver en riskfond som ger veteri-
närerna handlingsfrihet att snabbt och utan tanke på de ekonomis-
ka konsekvenserna slå ut en besättning som fått en ny sjukdom, fö-
reslår Johan Andersson, Swedish Meats. Hela svenska grisproduk-
tionen skulle bli säkrare med en sådan fond. Förslagsvis kan 50 öre 
per gris avsättas till fonden.
-Jag syftar nu inte på PMWS, säger Johan, den sjukdomen får vi 

troligtvis leva med. Men det kan komma nya sjukdomar som ho-
tar oss och då behöver vi en ekonomisk resurs utöver försäkrings-
skyddet, en resurs som står till förfogande efter snabbt beslut. QG, 
Avelspoolen, Sveriges Grisproducenter skulle förslagsvis vara för-
valtare av fonden och ta beslut om ev användning. /LG

Stor ökning av överklagade grisutbygg-
nader i Danmark senaste åren

2003 inlämnades 290 överklaganden som rör djurhållning till Na-
turklagenævnet. De flesta rörde svinutbyggnader. Jämfört med 2001 
är det en ökning med 79 %. 
Endast 10 – 12 % (att jämföra med 15 % totalt) av överklagandena 

fick gehör, eftersom de flesta var uttryck för desperation och endast 
ett fåtal hade juridisk grund. Källa: Miljöministeriet, Danmark.
Exempel på överklagande kan tas ur dagens tidningar. En grisfarm 

för 24 000 smågrisar ska uppföras bredvid ett hem för handikappa-
de, bl a med astmaproblem. Gödselbrunnen på 4 000 kbm läggs 150 
meter från behandlingshemmet. Källa: Politiken. /LG

För dyr kastrering för småbesättningar 
i Norge

I Norge kastrerar veterinärer smågrisar, med föregående bedöv-
ning. Det fungerar bra när besättningarna är så stora att veterinä-
ren kan gå på timtaxa, men för småbesättningar med styckepris-
betalning blir det för dyrt. Norsvin agerar för att få ner kostnader-
na. Källa: Norsvins årsberättelse. /LG

EUs exportstöd för griskött togs bort
EU-kommissionens förvaltningskommitté för griskött beslöt i mån-

dags att med verkan från 16 mars ta bort exportstödet för griskött. 
Det behövs inte längre, anser man, då medelpriset på griskött i EU 
ökat nästan 20 % till 1,35 euro (12.50 kr). Exportbidrag har bevil-
jats för 68 000 ton. 
Kommentar: Bidraget infördes i mitten av januari och var tänkt 

att behållas till sista mars för att sätta fart på marknaden, men det 
visade sig inte behövas (mer än i Sverige!).  /LG


