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GRIS utkommer med 12 nummer per år. 

@-GRIS utkommer med minst 52 nr per år, 
dvs varje vecka när grispriserna är satta, samt 
i övrigt när något betydelsefullt för grispro-
duktionen inträffar.
Prenumerationspriset är 190 kr inkl moms 
10,75 kr år 2004. Enklast prenumererar du 
genom att sätta in 190 kr på vårt bankgiro 
eller post gi ro.

Bankgiro 440-0123  
Postgiro 69 22 21 - 5

tryck
RB Grafi ska AB, Örebro

Kostrådet ”bli slank av kött”
höjde grispriset till 14 kr i USA
Grillvädret har låtit vänta på sig i vår. 
I Sverige har därför slaktsvinspriserna 
hittills varit avvaktande 10.20 hos de 
flesta slakterierna. Förhoppningar om 
varmare grillväder står emot pristryck-
et från import och stort utbud.

grispriserna
Skövde Slakteri höjde ensidigt 30 öre till 

10.50 vecka 21. Merbetalningen utgår som 
ett marknadstillägg under fyra månader, då 
man hoppas grispriset ska vara mer stabilt 
på en högre nivå. Trettioöringen tas från fjol-
årets överskott. Tidigare år har man beta-
lat efterlikvid, men nu lägger man pengar-
na som ett stöd till de f n låga priserna, som 
är än mer kännbara i år p g a de höga fo-
derpriserna. Skövde Slakteri motiverar ock-
så merbetalningen med att de behöver fl er 
slaktsvin att slakta.
SLP gör en liknande extra utbetalning från 

nyår, men valde att lägga tillägget på avta-
len och därmed syns inte tillägget på grund-
noteringen. KLS betalar fortsatt 25 öre upp 
och Ginsten Slakt betalar generellt ett mark-
nadstillägg på 1 kr. Alla slakterier har givet-
vis olika avtalstillägg utöver noteringen. 
Grisuppfödarna i Dalarna stör just nu inför 

en intressant situation. Man diskuterar ut-
vidgning av svinproduktionen för att täcka 
den efterfrågan på griskött som Siljans Chark 
har. För att kunna realisera utbyggnaden an-
ser uppfödarna att det måste utgå ett tillägg 
på noteringen och Siljans Chark har bett upp-
födarna att komma med förslag. Det måste 
kallas förtroendefullt samarbete! 
Slaktsvinspriset i Danmark är 10.10 i svens-

ka pengar, men står under tryck. I sina kom-
mentarer till grismarknaden efter varje veck-
as slut säger Danish Crown att det är på för-
hoppningar om snar start på grillsäsongen 
som grispriset kan hållas uppe. Det är trögt 
på många marknader, bl a Japan, som köp-
te på sig mycket griskött tidigare i vår. Den 
marknad som det mesta ljuset kommer från 
är de nya EU-länderna, där efterfrågan varit 
god allt sedan EU-inträdet 1 maj. 

Det tyska grispriset är just nu 11.65, efter 
att ha varit lägre en tid. Futurespriserna gick 
ned inför de nya EU-ländernas inträde, men 
har stigit de senaste två veckorna och senas-
te veckan ganska kraftigt för de närmaste 
månaderna. I slutet av året och i början på 
nästa är futurespriserna ganska konstanta. 
Prisuppgången på futurespriset för juni för-
ra veckan var 65 öre.
I Finland kom en höjning vecka 22 med 

knappa 10 öre till 10.40 hos Österbottens 
Kött, som köper in slaktdjur för Atria. Höj-
ningen motiveras av ökad efterfrågan p g a 
grillsäsongen. Vädret syns ha varit bättre i 
Finland än i Sverige. Snellmans har ett ga-
ranterat lägstapris på 10.85.
Slaktsvinspriset i USA är rekordhögt med 

ca 14 kr. Orsaken till prisuppgången ang-
es vara bl a bättre konjunkturer med mer 
pengar på marknaden, minskad produktion 
som dock i viss mån uppvägs av import från 
Kanada, samt att en populär dietist, dr At-
kins, fått stort genomslag i medierna för sina 
kostråd. I princip går de ut på att man ska 
äta mer kött och mindre stärkelserika kolhy-
drater. Normalkonsumenten bör minst halv-
era sitt intag av bröd, pasta, pizza och andra 
mjölprodukter, samt givetvis socker, och er-
sätta det med proteinrika födoämnen som 
kött. Atkins tycker man ska ransonera kol-
hydratintaget till 30 gram per dag.
Atkins kostråd är i första hand livsstilsråd 

och inte så mycket braskande bantningsråd, 
även om det fi nns bantningsråd också. Han 
säger att bantare kan gå ner i vikt genom att 
äta mindre under viss tid, men det är inte 
realistiskt att vara hungrig hela livet, utan 
man ska må gott. Genom att lägga om sin 
kost till mer proteinrik mat, som kött, fi sk, 
kyckling, ägg, och mindre kolhydratrik mat, 
så är man mätt längre och får en lägre blod-
sockernivå och blir inte lika sugen på mel-
lanmål och ständigt ätande. Sedan ska man 
givetvis motionera mer.
Det dr Atkins egentligen säger är att vi ska 

hålla fast vid vår traditionella svenska kost 
med ett ordentligt mål mat med kött och po-
tatis och gärna dricka mjölk och inte läsk.
Se grispriserna i @-GRIS varje fredag.

Lars-Gunnar Lannhard

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 22
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i 
de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara be-
tydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp va-
rierar som synes i spännvidd.
11.20 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 
kr. 65 - 94,9 kg.
10.50 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 
30 öre. 71 - 94,9 kg.
10.45 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 
31 kg.
10.20 kr. Swedish Meats. 75 - 96,9 kg. Sugga och 
grisar över 109,9 kg ned 40 öre till 5.60 kr.
10.20 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 - 94,9 kg.
10.20 kr. Sydkött. 71 - 100 kg.
10.20 kr. Alviksgården. 
10.20 kr. SLP. 70 - 94,9 kg.
10.20 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.20 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras 
med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.10 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 - 82,9 kg. 
60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 dans-
ka öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med 
svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på 
slaktsvin är oförändrat 8.20 dkr. Vid kurs 1.23 är 
noteringen 10.10 skr. Priset på suggor över 129,9 
kg är 5.30 dkr 6.50 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset oför-
ändrat 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.50 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 72 - 88 
kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av gri-
sarna) Avräkningspriset höjs 1 cent till 1.15 euro, 
eurokurs 9.14 kr.
10.85 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 - 100 kg. 
Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av gri-
sarna) betalas med oförändrat 1.19 euro, euro-
kurs 9.11 kr.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børs-
mæglerselskab, höjd eurokurs till 9.14 kr. Priser-
na ska inte exakt jämföras med svenska, se fram-
för allt på trenderna. Prisändringar kan i en del 
länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här 
är jämförda med förra fredagen.
11.50 kr Tyskland 1.26 euro, oförändrat.
10.32 kr Holland 1.13 euro, oförändrat
9.30 kr Frankrike 1.061 euro, höjt nära 4 cent
8.70 kr Belgien 0.95 euro, oförändrat
9.20 kr Italien 1.005 euro, oförändrat

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat. 

Smågrispriserna vecka 22
Swedish Meats. Smågrispriset går ner 10 öre för 
Bis Plus till 14.30 kr och Bis till 13.65 och Bas till 
12.65 kr. Nyavvanda minus 25 öre till 27.40 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går ner 20 öre i båda 
klasserna till för Bis Plus 24.95 och KRAV Bis 
24.20 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus sänks 10 öre till 14.50 
kr/kg och KLS Grund med 9 öre till 13.82 kr/kg. 
Minskat överskott till vecka 22.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oför-
ändrade. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 186 dkr (229 skr), 30 kg 323 dkr (397 
skr).
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 Tel 0155-53 000 www.
tunamaskin.com

TUNA – En vän 
 i nöden!

Tar gödseln knäcken på dig?
Köp en TUNA-utgödsling!

Lokalkontor:  Norrköping 011-741 28
Bergkvara 0486-202 05 Strängnäs 0152-400 17
Halmstad 035-583 32 Trollhättan 0520-44 41 34 
Hammenhög 0414-44 03 00 Ängelholm 042-690 06

SIMIA AB
593 95  Västervik • Tel 0490-401 00 • Fax 0490-400 70 • www.simia.se

Blötfoderanläggning SlaktsvinsboxEnhetsbox

I samarbete med

Flexibelt inredningssortiment 
Vårt stora sortiment boxinredningar är lätta att an pas sa till Dina behov. Välj stål kom bi -

ne rat med be tong ski vor eller plast ski vor, rostfritt eller aluminium.
Vi anpassar inredningen så att den blir så ’’rost fri’’ som möjligt. Du får en inredning med 

lång livslängd. Kva li tet som håller!

Noggrann blöt ut fod ring
Datamix är marknadens mest noggranna blöt ut fod ring av de som testats och har in di -

vi du ell kontroll på varje foderventil. Tydlig re do vis ning av foderkomponenter.
Multifeeder med enkla överskådliga bilder i dator med Windowsmiljö.

Kvalietsfoder
Gör ditt eget foder i torrfoderblandare eller via blötutfodringen. Dator styr skivkvarnen 

till önskad foderstruktur. Hög kvalitet, lägre pris, alltid färskt foder!

Service
Hel täck an de service, alla dagar.

SIMIA – Din totalleverantör till grisstallet

SIMIA inredning • ODIN utgödsling • SVEA ventilation • DATAMIX utfodring

Ingår i Sveaverken-gruppen

VÄLJ RÄTT!
EKONOMIFÖNSTER & DÖRRAR

för djurstallar, maskinhallar, garage, m m

Pruta inte på kvalitén, endast det bästa är gott nog!

 • 10 år rötskydd
             • 10 år glaskassett
                       • 10 år rostfritt beslag

Nu med 

10-års garanti

på hela fönstret

Stort urval av modeller
och utförande!

Halvdörrar
Hästdörrar

Uteboxdörrar
Garageportar

Vikportar
Skjutportar
Branddörrar
Specialdörrar

Ring eller skriv efter broschyrer,
priser och mer info! 

G
risEKARP, 274 92 SKURUP • TEL. 0411-53 69 00 • FAX 0411-53 69 05

www.y-te.se • info@y-te.se


