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Svenskt griskött – tryggt och gott.

 Svenska grisar är glada. Dels för 

att de har större ytor att röra sig på 

än andra europeiska grisar, dels för 

att de har halm att leka och böka i 

och för att de får ett GMO-fritt foder. 

Dessutom är svenskt griskött prak-

tiskt taget fritt från salmonella.

 Det betyder inte bara att svenska 

grisar har det bra, det betyder också 

att svenskt griskött smakar utmärkt.

 Mer information hittar du på

www.svenskkottinformation.se

En utländsk gris som försöker
ta sig in i Sverige.

08-7258250

Danska antibiotikaproblem 
undviks med svenska rutiner
Av undersökningen framgår att många 
besättningar rutinmässigt antibiotika-
behandlar de nyfödda grisarna. Detta 
har tidigare aldrig framkommit. Det 
som förvånar är att rengöring och 
tvättning av stallavdelning inte finns 
med i undersökningen. Men tvättning 
av en avdelning är inte så lätt vid kon-
tinuerlig produktion. 

kommentar
Dock framgår att det i en tidigare under-

sökning av slaktgrisar, som blev insatta och 
uppfödda i stallar som aldrig blev tvättade, 
hade 4,8 gånger högre risk att bli gruppbe-
handlade mot diarré.
I tabell 1 framgår betydelsen av att ett stall/

avdelning får stå tomt en längre tid. I den-
na undersökning endast 38 timmar, men be-
handlingsfrekvensen var ändå halverad jäm-
fört med mindre tomtid.

Hygienens betydelse visas i resultaten 
där spädgrisarna får vatten via tråg eller 
inte. Vattentråg ger fyra gånger fler be-
handlingar.
Intressant är att extravattning av de digi-

vande suggorna vid utfodringarna minska-
de gruppbehandlingarna. Mjölkar suggorna 
bättre finns möjlighet till högre avvänjnings-
vikter. Danskarna använder mycket torrut-
fodring. Hur göra vid blötutfodring?
Mycket av det som ger problem i danska 

besättningar gör det inte i svenska. Det finns 
många svenska producenter där späd- och 
smågrisarna inte har några diarréer i gris-
ningsstallet. Vi anammade principen allt in 
– allt ut redan i slutet av 1980 och början 
av 1990-talet, vilket minskar smittriskerna 
rejält. Då sker också tvättning mellan om-
gångarna liksom att avdelningen får stå tom 
en tid för självsanering. Tvättningen är ock-
så positivt för personalen som jobbar i pro-
duktionen.

Nils Andersson

Mindre smågrisskador, sämre hygien 
med gummimattor i suggboxarna
I Danmark har försök gjorts med 
olika typer av gummimattor i gris-
ningsboxarna, dels i hela boxen, dels 
under suggans framdel. I försöket 
hade man inte tillgång till mattor spe-
ciellt för suggstallar, utan man använ-
dedels gummimattor för nöt, dels en 
verkstadsmatta. Verkstadsmattan hade 
runda hål.

gummimatta

Användning av gummimatta antogs vara ett 
sätt att minska frekvensen sår på suggornas 
bogblad. Sår på bogbladen är ett stort pro-
blem i Danmark, där suggor med sår inte 
får levereras till slakterierna.
Man provade två hårda och tre mjuka mat-

tor. I ena besättningen provades först att läg-
ga hela mattan, som var 175 – 190 cm lång, 
under suggan. Som bekant är de flesta suggor 
i grisningsstallarna fixerade i Danmark.
De hela mattorna togs dock ut efter ca två 

veckor, eftersom hygienen i boxarna var 
mycket dålig. De kapades och efter ny in-
läggning hade man mattor endast under sug-
gans framdel. Någon av de mjuka mattor-

na åt suggorna upp. Hållbarheten var oac-
ceptabel kort.
I notatet nr 0409 rekommenderas att i för-

sta hand se till att smågrisarnas liggplats är 
mer komfortabel än gummimattan. Då läg-
ger sig grisarna i sitt utrymme.
En fördel var ändå att gummimattorna kan 

minska förekomsten av skador och infek-
tioner på spädgrisarnas framben, om mat-
tan är så bred att grisarna ligger på den vid 
digivningen.

Nils Andersson

Skador kan bli dyra trots försäkring 
om skydd och jordfelsbrytare saknas
Inför åsksäsongen finns det skäl att 
påminna om överspänningsskydd för 
el, larm och tele. Din elektriker vet vad 
som behövs. Saknas jordfelsbrytare, 
bör sådana installeras. 

försäkring
Ersättningen kan reduceras med upp till 10 

basbelopp om dessa skydd saknas, skriver 
SveLand i ett informationsbrev och uppma-
nar till att läsa försäkringsvillkoren noga så 

att det inte blir några överraskningar i hän-
delse av skada. För att få full ersättning vid 
skada finns det villkor som ska vara uppfyll-
da. Är inte kraven uppfyllda, kan försäkrings-
bolagen pruta på ersättningarna. 
Det är också klokt att sköta servicen på 

blötutfodringar och andra anläggningar som 
är känsliga för störningar. Om en skada be-
ror på bristande underhåll, är det ingen för-
säkringsskada. 
Det gäller också att ha rätt försäkring, ef-

tersom olika försäkringar täcker olika behov. 
Även mekaniska skador kan täckas till stor 
del, om man har en sådan försäkring. 

Skov utvecklar 
ventilations-IT 
i Indien
Ventilationsföretaget Skov är ett av de för-

sta företag i lantbruksbranschen att utveck-
la IT-teknik i Indien. De grundläggande sys-
temen för ventilationsstyrningen utvecklas i 
Danmark, medan mer rutinpräglade under-
liggande funktioner och menyer utvecklas 
med egen anställd personal i Indien. De båda 
avdelningarna kommunicerar med varandra 
som om de jobbar på samma kontor, men 
befinner sig i skilda världsdelar. 
-Indiensatsningen sänker utvecklingskost-

naderna för våra ventilationsanläggningar, 
men beror även på att det är svårt att få tag 
på kvalificerade medarbetare vid utveck-
lingsavdelningen i Glyngøre i Danmark, sä-
ger s udviklingschef Karl Krogshede. I In-
dien finns gott om högt utbildat datafolk. Av 
Skovs 200 medarbetare är även i fortsätt-
ningen 30 placerade i Glyngøre. Satsning-
en i Indien medför endast att två personer 
berörs i Danmark.

Ny svinprövningsstation 
planeras i Finland

En ny svinprövningsstation planeras i Fin-
land, i Längelmäki kommun, som ligger i 
mellersta Finland. Bakom projektet står i 
dagsläget Finlands Husdjursavelsandelslag, 
50 svinavelsproducenter, slakteriföretagen 
Snellman, Pouttu och Järvi-Suomen Portti, 
samt seminorganisationen FABA, som till-
sammans med Längelmäki kommun del-
tar i det fastighetsbolag som bildas för att 
bygga stationen. Den sedan länge diskute-
rade stationen skulle enligt ursprungspla-
nerna förse alla Finlands grisproducenter 
med avelsdjur.
Det var full enighet om byggandet fram 

till i fjol, då Atrias och HKs gemensamma 
avelsföretag Finnpig, beslöt samarbeta med 
svenska Quality Genetics om avelsutveck-
lingen och avelsdjursproduktionen. Situa-
tionen är nu att Finnpig beslutat samarbeta 
med QG om svinaveln, medan de flesta av-
elsdjursproducenterna fortfarande vill byg-
ga en finländsk prövningsstation för den fin-
ska svinproduktionen. /LG


