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Utbildning, certifiering och etisk revision 
ger ökad medvetenhet i djuromsorgen
Vid den etiska revisionen på slakterier-
na följs djuren från det de går av trans-
portfordonet och hela sträckan fram 
till bedövning och avblodning. Denna 
sista del i djurens liv är väsentlig för att 
bibehålla en hög kött kvalitet, berät-
tar djuromsorgschef veterinär Karin 
Jonsson, Swedish Meats. Dessutom är 
det endast Swedish Meats som utför en 
etisk revision vid djurens ankomst till 
samt vistelse på slakteriet.

revision
Det är Karin Jonsson, placerad i koncern-

stab kvalitet,  miljö och djuromsorg, som är 
ansvarig för revisionen. Man följer djurens 
väg från transportfordonet fram till bedöv-
ning och avlivning. Detta görs vid varje an-
läggning under två höstdagar. Revisorerna 
följer en specifikt utarbetad manual och stu-
derar de olika momenten vid flera och upp-
repade tillfällen. Resultaten noteras i ma-
nualen. En fullständig revision görs vart-
annat år för gris och vartannat år för nöt 
och lamm.

Många delområden
Sträckan från transportfordonet fram till 

avlivningen är, vid revisionen, indelad i åtta 
delområden. 
1. Transportfordonets alla parametrar
2. Mottagning av djuren vid slakteriet
3. Indrivning av djuren från transportfor-

donet
4. Uppstallning av djuren i slakteristallets 

boxar
5. Utdrivning av djuren 
6. Indrivning av djuren till bedövningsbox
7. Bedövning och avblodning
8. Hantering av sjuka och skadade djur
Varje ovanstående delområde har ett 25-tal 

frågor som ska besvaras av revisorerna. Var-
je fråga bedöms från 1 - 4, där 1 är mycket 
bra och 4 icke acceptabelt. Vid revisionens 
slut adderas resultaten och målet är minst 
80 proc bra med förbättring för varje år. Vid 
den senaste revisionen på gris 2002 var resul-
tatet i Skara och Kristianstad 95 proc (Opti-
malt är 100 proc). I både Uppsala och Visby 
har det efter ombyggnad blivit en stark för-
bättring, säger Karin Jonsson.
De förbättrade resultaten vid de olika slak-

terierna är ett resultat av den ständiga ut-
bildningen och certifieringen av medarbetar-

Karin Jonsson

na. Då har personalen även möjlighet att bl 
a ställa frågor om hanteringsbiten och kom-
ma med egna förslag avseende förbättrings-
åtgärder. 

Vända inköpsvanorna
Den goda hanteringen av djuren före slakt 

bidrar till en förbättrad köttkvalitet. En kött-
kvalitet med mervärden kopplat till god djur-
omsorg som på sikt förhoppningsvis kan vän-
da de svenska konsumenterna inköpsvanor 
till att handla mer svenskt kött.

Nils Andersson

Kinas spannmålsskörd minskar stadigt 
Köprykten orsak till spannmålsprishöjning
Kina behöver köpa allt större kvanti-
teter spannmål till sin växande befolk-
ning med allt bättre levnadsstandard. 
Det kan sätta tryck på världsmark-
nadspriserna framöver. Detta framgår 
av en rapport i danska Statistisk Nyt 
från Earth Policy Institute.

spannmål
Sedan 1998 har den kinesiska spannmåls-

skörden minskat 70 milj ton (8 gånger Dan-
marks totala årsskörd). Sedan 2001 har pro-
duktionen av vete, majs och ris minskat med 
17 milj ton, medan konsumtionen ökat 2 milj 
ton. Lagren minskar. Den skördade arealen 
har minskat 14 milj ha från 90 milj ha 1998 
till 76 milj ha 2003.
Det finns flera orsaker till att spannmåls-

produktionen minskar i Kina. Många dräne-
rings- och konstbevattningsanläggningar är 
slitna och vattnet är en bristvara. Industrin 
och städerna tar sitt vatten först. Den kine-
siska marken brukas mer extensivt. Öken-
områdena breder ut sig och mark tas i an-
språk för stadsbyggnation och vägar. Varje 

år tar Gobiöknen 1 miljon hektar jordbruks-
jord. Dessutom tvingas bönderna i närhe-
ten av ökenområdena plantera stora om-
råden med träd för att motverka ökenut-
bredningen. 

Allt lägre avkastning
Kina är det första stora spannmålsprodu-

cerande land där den ekologiska och ekono-
miska utvecklingen medfört att spannmåls-

produktionen fallit betydligt, säger man vi-
dare i rapporten. På sikt måste Kina köpa 
betydande mängder spannmål på världs-
marknaden. Under år som i år med knappa 
spannmålslager blir därför marknaden ner-
vös. Det var bl a rykten om kinesiska pla-
nerade köp som fick vetepriset på börsen 
i Chicago att stiga runt påsk till sin högsta 
nivå sedan september 2002.

Skövde Slakteri höjer priset 
30 öre under fyra månader
Skövde Slakteri AB betalar ett marknadstil-

lägg på 30 öre per kg griskött under fyra må-
nader. Merbetalningen ska dock delas med 
smågrisproduktionen i form av höjt smågris-
pris. Vid medelvikten 85 kg blir tillägget per 
slaktsvin ca 25 kr, varav smågrisuppfödaren 
får del av höjningen med 13 – 15 kr per små-
gris. Pengarna tas från föregående års vinst 
i bolaget och det blir således ingen efterlik-
vid för fjolåret.
-Styrelsen markerar med marknadstilläg-

get sin tilltro till svensk grisproduktion och 
att slakten måste öka och inte minska, sä-
ger vd Magnus Lagergren. Vi måste få fler 

grisuppfödare att satsa på ökad produktion. 
Vårt slakteri behöver fler slaktsvin för att 
försörja våra industrier. 

Styrelsen bekymrad över den ne-
gativa utvecklingen
-Styrelsen har stark tilltro till nuvarande 

koncept inom koncernen. Skövde Slakteri 
och vidareförädlingsföretagen är mest be-
kymrade över primärproduktionens negati-
va utveckling. Därför görs denna framtids-
satsning, som är satt till fyra månader, då 
priset rimligen bör ha normaliserats på en 
högre nivå. /LG
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AB Dalsjöfors Slakteri
516 90 Dalsjöfors  Tel 033-222 333   Fax 033-222 334
www.dalsjoforsslakteri.se

Välkommen som 
slaktsvinsleverantör!

Ring Per-Åke eller Peter Larsson för mer info!
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Tel 044-851 00

Industrigatan 18, VINSLÖV

VI BYGGER FÖR LANTBRUKET!

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
I SAMBAND MED OFFERT!

Vi bygger alla typer av 
anläggningar. Delad 

eller totalentreprenad.

• 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.
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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

Ventiler och tillbehör för vatten till svin
* Serie standard - bit- och trågventiler
* Serie super - för extra mycket vatten
* Serie ställbara - för olika vattentryck
* Bitknappsventiler - minimalt spill, hygienisk
* Drickskålar - Drick-O-Mat

 Kolla vårt stora urval och våra priser!
Skjulstagatan 10, 632 29  Eskilstuna
Tel 016-12 04 15  Fax 016-12 04 18
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Marknadstillägg?
Efterlikvid?

Hos oss får du 
tilläggsbetalning 
direkt på din av-

räkning 
varje vecka 
 – året runt!

- Merbetalning för svensk kvalitet
- Korta transporter
- Human djurhantering
- Effektiv försäljning
- Lönsamt, stabilt, slakteriföretag

Välkommen att kontakta oss 
för mer information!

Rolf Olsson 0411-665 53 
eller 0411-100 71 (bost)
eller mobil 0708-100 726

– ett litet men erkänt 
effektivt slakteri –

Minskad förlust för Swedish 
Meats första kvartalet

Swedish Meats resultat första kvartalet i år 
blev bättre än i fjol, men ordföranden Sö-
ren Kvantenås intentioner från i fjol att var-
je period ska bära sina kostnader gick inte 
att klara. Resultatet efter finansiella poster 
under första kvartalet uppgår till -18 mkr, 
jämfört med -49 mkr i fjol. 
-Besparingsprogrammet som sattes igång 

under förra året börjar ge effekt. Vi ser att 
priserna på gris i Europa har stärkts under 
perioden. Även om Sverige inte fullt ut kun-
nat ta del av den prisökningen ser vi med 
viss optimism fram mot kommande kvartal, 
kommenterar vd Peter Rasztar. 
-För mig är det helt klart att vi måste se över 

hela svenska slakteristrukturen. Det kom-
mer inte att finnas behov av alla slakterier 
och vi är beredda att diskutera slaktsamar-
bete med andra aktörer på samma sätt som 
vi har gjort med Nyhléns Chark i Norrland, 
förklarar Peter Rasztar. 
I början av året lanserades det nya produkt-

konceptet Må Gott, produkter för de som 
vill ha magrare vardagsmat utan att göra av-
kall på smaken. Må Gott fick ett varmt mot-
tagande i handeln och vi kan se att försälj-
ningen går bra men det är för tidigt att ge 
några detaljerade prognoser. Den nya smör-
gåsmaten fortsätter att öka sin försäljning 
vilket innebär att marknadsandelen nu är 
stabilt över 11 %. /LG
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