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Fjolårets LRF-stämma gav LRFs led-
ning uppdraget att till årets stämma 
identifiera ett antal tillväxtområden 
för svenskt lantbruk. Grisproduktion 
är ett. Lars-Göran Pettersson (nyvald 
vice ordförande i LRF) redovisade 
på stämman bl a vad som gjorts om 
grisproduktionen.

tillväxt
-LRF har bjudit in hela grisnäringen till 

diskussion om tillväxtmöjligheter, dvs även 
privatslakten och andra icke LRF-medlem-
mar, berättar Lars-Göran. Det har mottagits 
mycket positivt av alla parter. Man har en-
ats om en realistiskt möjlig tillväxt på i snitt 
3 % per år fram till 2010. 
-Det innebär en grisproduktion på 340 000 

ton 2010. Spannmål från 40 000 ha åkermark 
förbrukas och det skapas 1 700 nya jobb!
En del nyckelfaktorer måste dock föränd-

ras, säger han:
1. Svenskt griskött måste positioneras i 

Sverige och på export.
2. Lagstiftningen måste harmoniseras bätt-

re med EUs. Lika villkor, alltså. 
3. Produktionen effektiviseras i bondeledet, 

bl a med hjälp av rådgivning och nya pro-
duktionskoncept.

4. Kredit- och riskhanteringsvillkoren mås-
te förbättras.

5. Kostnaderna måste minska i slakt- och för-
ädlingsindustrin. 

Den 17 november är preliminärt datum för 
ett större möte med miniseminarier i Jönkö-
ping eller Växjö för att gå igenom de olika 
punkterna och utveckla dem vidare.  

Första steget taget till lönsam-
mare grisköttexport
35 – 40 personer på ett eller annat sätt en-

gagerade eller intresserade i grisköttexport 
deltog LRFs och KCFs exportseminarium 7 
juni. Seminariet syftade till att få till stånd 
en lönsammare svensk grisköttexport. Of-
tast är det överskottskvantiteter som expor-
teras och då till dåliga priser. 
I framtiden väntas reguljär export vara 

nödvändig för den svenska grisproduktio-
nens överlevnad och utveckling. En gemen-
sam exportsatsning över slakterigränserna 
kan göra de svenska samlade kvantiteterna 
och kvaliteterna mer intressanta för köpar-
na. Alla som deltog i seminariet sa sig vara 
intresserade av en gemensam exportorga-
nisation. 
Man var också överens om att söka peng-

ar till exportaktiviteter ur det nationella ku-
vertet och ska ta upp frågan med jordbruks-
departementet. 
Vid nästa sammankomst i höst ska man 

bjuda in handelsminister Leif Pagrotsky. Se 
ovan. /LG

Världens bästa
griskött har
lägsta priset!
-Det är högkonjunktur inom grisproduktio-

nen just nu! Det sa ordföranden Lars Hult-
ström, när han öppnade Sveriges Grispro-
ducenters stämma på Gotland. Vid stämman 
i fjol sa vi att högkonjunkturen skulle kom-
ma under fjolåret, men den kom inte. I stäl-
let fi ck vi det sämsta ekonomiska läget nå-
gonsin, med både låga avräkningspriser och 
höga foderkostnader,
-Men nu sjunker priset på spannmål, lysin 

och andra insatsvaror. Samtidigt är grispri-
set rekordhögt i de fl esta länder. T ex i Tysk-
land, Frankrike och många EU-länder och 
14 kr i USA, sa han och redovisade de pris-
noteringar vi publicerar i @-GRIS. Men det 
är fortsatt lågt i Sverige! Vi är ännu inte med 
i högkonjunkturen.
-Vi hoppas givetvis att priset snart ska gå 

upp, men det fi nns risk att vi missar prisupp-
gången och därmed högkonjunkturen även 
den här gången, sa han. /LG

Spannmål från Kasakhstan 
säljs från östersjöhamn 

2005
I februari 2005 ska en ny spannmålstermi-

nal i Estland leverera spannmål till den euro-
peiska marknaden. Terminalen byggs i Vent-
spils, Lettland. Spannmålen kommer med tåg 
från Kasakhstan genom Ryssland. Kapaci-
teten blir ca 2,5 milj ton årligen. Både Lett-
land och Kasakhstan bekostar projektet, som 
byggs av det amerikanska Agrico Sales. 
Kasakhstan exporterade 5,6 milj ton spann-

mål 2003. Knappt 90 % av produktionen är 
vete. Källa MaskinBladet /Nils

Håkan Paulsson och Eden-
berga gård AB har köpt 

Värestorps svingård
Ingemar Lennartsson har sålt fastigheten 

Värestorp och inkråmet i Värestorps Svin-
gård AB, men behåller bolaget. Köpare av 
fastigheten är Håkan Paulsson, Laholm, med-
an Edenberga gård AB köpt inventarierna 
och grisarna. Edenberga Gård AB drivs av 
Gösta Paulsson och sonen Håkan. 
-Värestorp är en fastighet utan jordbruk 

och det fi nns 7 200 – 7 300 slaktsvinsplatser. 
Medeltalet producerade grisar har i genom-
snitt under senare tid varit 19 500 – 20 000 
som integrerad besättning med Videlund, be-
rättar Ingemar Lennartsson.
Gösta Paulsson har inför köpet släppt de 

arrenderade stallarna vid Säbyholm och sålt 
Årnaberga Svingård. Tanken är att suggpro-
duktionen ska ligga vid Nya Skottorp och 
slaktsvinsproduktionen koncentreras till Vä-
restorp. Han har dock även ett arrenderat 
stall vid Vallberga med 1 500 platser. 
-Värestorps stallar är byggda på 1960-talet 

och vi kommer bl a att investera i ny ventila-
tion, säger Gösta. Produktionen är sedan ti-
digare i full gång och vi har redan satt in för-
sta omgången egna grisar. Värestorpsbesätt-
ningen känner jag på mina fem fi ngrar, sedan 
jag var svinförman där 1978 – 1985.
-Edenberga gård levererar slaktsvinen till 

Sydkött i Ystad. Det fungerar bra, med kor-
ta beslutsvägar, och snart går även grisar-
na från Värestorp till samma slakteri, säger 
han. /LG

Finlands Svinavel AB har 
bildats

Avelsbolaget Finlands Svinavel AB konsti-
tuerades i Längelmäki i juni. Bakom det nya 
bolaget står Finlands Husdjursavelsandelslag 
(FHAA), Oy Snellman Ab, Liha-Pouttu Oy, 
Järvi Suomen Portti Osuuskunta och 60 av-
elsdjursuppfödare från hela landet. FHAA 
ska ha 30 % av aktierna, slakterierna 40 % 
och avelsdjursuppfödarna 30 %. Till styrel-
seordförande valdes Tomas Gäddnäs, Snell-
mans.
Det nya bolagets avsikt är att öka konkur-

renskraften för fi nländsk svinavel och -pro-
duktion. Finska grisarnas hälsoläge är inter-
nationellt sett på mycket hög nivå och det 
anses viktigt att via kostnadseffektiva me-
toder vidareutveckla aveln av de fi nländska 
lantras- och yorkshireraserna. 
Det nya bolagets prövningsstation för stam-

försök och fenotest av galtar byggs i Läng-
elmäki i mellersta Finland. Där ska fi nnas 1 
500 svinplatser i 14 avdelningar med totalt 
112 boxar, vilka förses med automater för 
individuell utfodring och kontroll. /LG

Fyra av fem köttkunder 
bestämmer inköpet i buti-

ken
Exponering i butiken, placering och pris-

märkning är mycket viktiga faktorer för kött-
försäljningen, vilken köttbit konsumenterna 
stoppar i kundvagnen. 4 av 5 köttkunder be-
stämmer sig inte för vilket kött de ska köpa 
förrän just vid köptillfället. 
-Reklam påverkar alltså köttkunder mindre 

än vi trott. Trist för oss som studerar reklam, 
sade de IHR-studenter som hjälpt Svensk 
Köttinformation att studera konsumenter-
nas köpvanor vad gäller kött. 
-Priset är en viktig konkurrensfaktor i kött-

valet, men kundens uppfattning om smak, ut-
seende och kvalitet är viktigast. Dessa fakto-
rer är även viktigare än valet mellan svenskt 
och importerat.
Undersökningen redovisades vid en pres-

sträff för matjournalister som Svensk Kött-
information anordnade i Stockholm. Den är 
gjord på ett begränsat antal slumpvis utval-
da personer (81 i 6 butiker) i stockholms-
trakten och gällde två köttslag, biff/oxfi lé 
och fl äskfi lé. /LG

Alla PMWS-grisar slaktas ut 
på Nya Zeeland

Grisproducenterna på Nya Zeeland före-
slår att alla PMWS-drabbade besättningar 
slaktas ut på Nordön. Myndigheterna bidrar 
inte till utslaktningen, men har inget emot 
att industrin tar kostnaden. Källa: Landbrug-
sAvisen. /LG
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Y-TE AB, Ekarps Gård, 274 92 Skurup
Tel 0411-53 69 00   Fax 0411-53 69 05
www.y-te.se    info@y-te.se

Om din spannmål redan är lagrad, 
och ven ti la tio nen och kylningen 
från be fi nt li ga system är otill freds -
stäl lan de, kan värme lätt bildas. 
Då kan vär me bild ning en rättas till 
myck et snabbt med SAMLE Luft-
 nings spjut. 

Skruva bara ned den 2,4 m långa 
sonden i det berörda om rå det för att 
kyla spannmålen.

G
ris

Lufta spann må len!LFTNINGSSPJUT

Ett
smartare

val!

Tel 0500–41 81 90 • Fax 0500–41 99 57
E-post info@skovdeslakteri.se

En samarbetspartner
att räkna med

www.skovdeslakteri.se

Ventilationslösning för ditt stall 

SKOV A/S är specialister  
på ventilation. 

Vi hjälper dig att hitta rätt. 

För mer information tag kontakt med: 

Ingemar Fransson · Hjo 
Tlf./fax: 0503-14243 · Mobiltlf.:070-2254286 

E-mail: ifr@skov.dk · www.skov.dk 

Vill du öka lönsamhe-Vill du öka lönsamhe-

ten i ditt jordbrukten i ditt jordbruk
Gödselbassäng med hela säkerheten Gödselbassäng med hela säkerheten 
för halva prisetför halva priset

Vill du spara kväve ? - lägg på ett tak

R i n g :  0 3 1  -  4 7 1 6 6 0

MPG Miljöprodukter AB
Victor Hassselblads gata 11
421 31 Västra Frölunda

Bearbetningslåda

Stor lucka 

www.mpg.se

Utgödsling • Stålbyggnader • Hydraulcylindrar

www.lr-system.se
 LR•System AB

260 70 Ljungbyhed
Tel 0435-44 07 60. Fax 0435-44 03 97


