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ningens ålder och endast räknar arbetstiden 
och marginalvärdet på en smågris. 
Marginalvärdet på en gris beräknas till 

250 kronor och totalintäkten för antalet 
årsgrisar divideras med antalet arbetade 
timmar per årssugga. Då blir det eko-
nomiska resultatet för besättningen med 
den högre produktionen (>24 årsgrisar) 
endast en tredjedel per timme jämfört 
med den som har lite lägre produktion 
(22 årsgrisar).
22 x 250/8 = 688 kr/timme. 24,2 x 250/26 = 

233 kr/timme. Nettoförtjänsten vet endast 
besättningsägaren. 

Varför jobba gratis?
Merkostnaden för de 18 timmarnas längre 

arbetstid per årssugga blir med 160 kronor 
per timme 2 880 kronor! Räcker inte intäk-
terna till kostnaderna blir de att jobba gra-

tis. Och det är ju inget bra alternativ. Vilka 
andra jobbar gratis?
Som jag nämnt tidigare vet jag inget om 

någon besättning som ingår i enkäten. Men 
för besättningsägaren gäller det att vara upp-
märksam på arbetstiden och storleken på 
produktionen.

Varför jobba gratis eller med förlust? 
Rent teoretiskt klarar besättningen med 

8 arbetstimmar per årssugga att sköta 212 
suggor vid 1 700 arbetstimmar per år. För 
att klara samma mängd suggor med 26 tim-
mar per årssugga måste denne jobba något 
över 5 500 timmar och året har 8 760 tim-
mar. Att enbart jobba och sova kan väl inte 
vara livets mening!!??

Nils Andersson

Data från MarkWeb kan överföras till 
MarkVägen Pocket därigenom kan regist-
reringarna göras direkt i fält.

Med Näsgård MarkWeb kan man via In-
ternet dokumentera sin växtodling. 

Näsgård Mark Web hjälper dig
uppfylla EUs spårbarhetskrav
Areaplan AB, Alnarp, lanserar Näs-
gård Mark Web. Det är ett helt nytt 
internetbaserat växtodlingsprogram. 
Med programmet kan du skapa din 
växtodlingsplan och registreringar för 
varje fält. Från 2005 ställer EU krav 
om spårbarhet och dokumentation av 
livsmedel och fodervaror. Växtodlings-
programmet kan hjälpa dig uppfylla 
dessa krav.

kostnadskontroll
Näsgård Mark Web gör det enkelt att dela 

ut växtodlingsdata till andra personer, t ex 
medarbetare. De har då tillgång till växtod-

lingsdata, men med olika rättigheter. Med-
arbetarna kan själv registrera sina insatser 
som de gjort i fält. Rådgivaren kan få ett 
loggin. Därmed kan denne enkelt följa ar-
betet som sker i fält och vid behov komma 
med förslag på insatser.

Fältkort för registrering
Näsgård Mark Web består av en växtod-

lingsplan. Där upprättas egendomens fält 
och ett fältkort, där man registrerar alla in-
satser på fältet. Programmet har ett omfat-
tande register över alla produkter som fi nns 
på marknaden. Från detta register väljer du 
de sorter av grödor, handelsgödsel och växt-

skyddsmedel som används på egendomen. 
Då kommer du snabbt igång med registre-
ringarna.
Du kan också registrera direkt i fält. Då 

använder du handdator med programmet 
Mark Vägen Pocket. Data från MarkWeb 
kan automatiskt överföras till handdatorn. 
Gjorda ändringar i fält kan automatiskt fö-
ras tillbaka till MarkWeb. 
Du kan pröva programmet genom att gå 

in på www.markweb.se

Nils Andersson

Förbättrat halvårsresultat 
för Swedish Meats

Andra kvartalets rörelseresultat för Swe-
dish Meats blev plus 9 mkr, att jämförta med 
minus 36 mkr i fjol. P g a det svaga första 
kvartalet blev halvårsresultatet  + 1 mkr (-
74 mkr). 
-Vi har svårt att få upp priserna på gris-

köttet. Det beror på struktursituationen i 
Sverige, säger vd Peter Rasztar i en press-
kommentar. 
-Det är kostnadsbesparingar som gjort re-

sultatförbättringen, säger vvd Matts Rosen-
dahl. Men marginalerna är lägre och för-
säljningen lägre p g a lägre priser. Volymen 
chark är oförändrad, men det har varit job-
bigt att få ut köttet i butikerna och vi har 
tvingats öka exporten. 
-Samarbetet med Danish Crown väntas 

innebära ökade intäkter för exporten, men 
detta kommer inte att slå igenom förrän näs-
ta verksamhetsår. Även om avtalet med Da-
nish Crown träder i kraft 1 oktober, tar det 
en tid innan det får full effekt. 
-Det gäller sedan att hitta bra marknader för 

det svenska köttet. Tillsammans ska vi titta 
på möjligheterna att få ut något av de mer-
värden som det svenska köttet kan ha.
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Pigga marknadsnoteringar
På vår hemsida www.agriprim.com jämför du 
enkelt aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Prenumerera på vårt kostnadsfria e-postbrev. 
Då får du träffsäkra marknadskommentarer två 
gånger i veckan. 

Anmäl dig nu på 
www.agriprim.com

www.agriprim.com | info@agriprim.com | 018-67 38 50

Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp, S-534 96 VARA, Sweden
Tel 0512-609 20, Fax 0512-601 00
E-mail info@fribergs.se

För mer information, ring 0512-60920 eller besök oss på vår hemsida:

www.fribergs.se
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Konferens vid Alnarp 13 – 14 oktober: 
Vart är svensk djurproduktion 

på väg?
SLU Omvärld, Alnarp, anordnar 13 – 13 oktober en konferens med 

temat Vart är svensk djurproduktion på väg? Konferensen handlar 
om framtidsfrågor för animalieproduktionen, t ex om byggnader, 
miljö, djurskydd. Info och anmälan: www-alnarp.slu.se eller moni-
ca.johannesson@jbt.slu.se /LG

Utgödsling • Stålbyggnader • Hydraulcylindrar

www.lr-system.se
 LR•System AB

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

Daka delades i två bolag
Danska Daka delades 1 juni upp i två bolag, Daka Bioindustries 

och Daka Proteins. Daka Proteins hanterar enbart avfall av kategori 
3, dvs veterinärt godkända biprodukter från danska slakterier. Daka 
Bioindstries hanterar slakteriavfall av kategori 1 och 2 (specifi cerat 
riskmaterial, döda djur och icke godkända delar av slakten).
Daka tog tidigt konsekvensen av nya lagkrav genom att dela upp 

verksamheten i tvåverksamhetsområden , säger man i ett medde-
lande. Källa: Danish Crown. /LG


