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Annica Granström

Väldigt obehagligt bli uthängd 
när ”Borgmästarens svin luktar”
När grispriserna steg började optimis-
men vända tillbaka. Dessutom tyder 
allt på att foderpriserna också är på 
väg nedåt. Men man får ju aldrig lov 
att vara riktigt glad… Jag har nu fått 
pröva på att bli uthängd ut i pressen 
för att ha förpestat ett helt samhälle 
med svinlukt! 

Danmark
Vår slaktsvinsgård ligger en halv kilometer 

från ett villakvarter. Där började man helt 
plötsligt klaga över ohållbar svinlukt nästan 
varje kväll. Under vår och sommar kan man 
inte vara utanför husen! Säger man. 
Jag blev rätt chockad, eftersom jag aldrig 

tidigare har hört något om besvärande lukt 
(endast när vi kör ut gödsel på åkrarna) och 
jag dagligen möter flera av dem som klaga-
de. ”Taleskvinnan” är en av dom som bor 
längst bort i villaområdet (800 meter) och 
hon sa bl a i regionalradion att ”hela byn 
stinker av gris” och att man t ex från ålder-
domshemmet ringt till henne och också vil-
le vara med och klaga.
Eftersom jag har den position jag har, så blev 

det stora rubriker i både TV och tidningar, t 
ex ”Borgmästarens svin luktar”. Hela histo-
rien gick i medierna med fullt pådrag under 
en vecka och det var väldigt obehagligt.

Skrev därför att jag är borgmäs-
tare
Journalisterna sa dock till mig att de skrev 

bara därför att jag var borgmästare. Annars 
var det ingenting i saken. Från ålderdoms-
hemmet ringde de mig och sa att dom ald-
rig har kunnat märka någon svinlukt. Om de 
märkte något, så var det från deras granne 
– en ridskola…
Vi valde att skriva brev till alla som klagat 

(45 personer) och beklagade att de var ge-
nerade av lukten. Och vi beklagade ännu 
mera att de inte hade hänvänt sig till oss di-
rekt. Vi bad alla att notera vilka dagar det 
luktat, samt tidpunkten, för att vi ska kun-
na se om det finns något mönster i luktpro-
blemen.
Nu gick det helt plötsligt upp för folk att 

det medförde konsekvenser att skriva un-
der protestlistor. Dessutom medför det här 
i Danmark upplysningsplikt till köparen när 
man ska sälja sitt hus, om man har skrivet 
under en sådan klagoanmälan om miljöstör-
ningar…
Det visade sig av de noteringar vi fick att 

man skrivit under klagolistan den dag vår 
granne körde ut gödsel (han har jorden när-
mast villakvarteret). Vidare fick vi veta att 
de som skrivit under klagolistan hade fått 
beskedet att klagomålen skulle överlämnas 
direkt till mig personligen och inte vara ”of-

ficiell”. Dessutom hade ingen av de klagan-
de gett sin tillåtelse till ”taleskvinnan” att gå 
till pressen med klagomålen. 
De flera har nu tagit tillbaka sina klagomål 

och säger att anklagelserna är starkt över-
drivna. De kan faktiskt endast märka lukt 
när vi kör ut gödsel, säger de. Detta ändrar 
dock inte att hela Danmark nu vet att borg-
mästarens grisar luktar. Ingen journalist har 
varit intresserad att skriva om att flera kla-
gomål är återtagna. 
Dessutom visar det sig att det endast har 

luktat två gånger under de senaste 2,5 må-
naderna. Jag blev då beskylld för att ha by-
tit ”filter” på min ventilation, så att det där-
efter inte luktat mera. (Är det någon av er 
som känner till ett filter som tar bort lukt 
från svinstallar??)

Kommunen har gjort nya mät-
ningar
Kommunens Teknisk Forvaltning har nu 

gjort nya beräkningar om lukten från våra 
stallar. Tekniska personalen har själva varit 
på gården och luktat. Det visar sig att upp 
till 327 meter kan både den teoretiska be-
räkningen och den mänskliga näsan lukta 
lite gris, men vid 500 meter går det inte att 
märka något alls… 
Politiskt har den här historien nu blivit ut-

agerad – men ändå kan jag komma att ligga 
i en evig kamp med ”taleskvinnan”. Som tur 

är ligger mesta sympatierna på min sida, ef-
tersom hela samhällets innevånare fått dålig 
smak i munnen efter all publicitet. Undlø-
se samhälle består dessutom av ca 800 hus 
ytterligare, som också fått stämpeln att det 
luktar ”i hela byn”. 
Till sist är jag också tvungen att säga att går-

den har legat här sedan 40-talet och haft oför-
ändrad slaktsvinproduktion i 15 - 20 år.

Antalet klagomål har fördubblats
Detta här är rätt symptomatiskt för det dans-

ka samfundet i dag. Bara i vår lilla landskom-
mun med 6 000 innevånare har vi haft 200 
proc fler klagomål över svinlukt i år än ti-
digare. Köpenhamnare vill gärna ut och bo 
billigt på landet – men accepterar inte att 
det i lukar ibland och har heller inte tradi-
tionen att snacka med grannen innan man 
klagar.
Annica

Mer än var femte gris dör 
före slakt i Danmark, avels-

målet ändras
Dödligheten i dansk grisproduktion är f n 

21,5 % och stigande. Mer än var femte gris 
slaktas således inte, utan dör i förtid. De all-
ra flesta som smågrisar, men den ökade död-
ligheten förekommer under hela grisens liv. 
Det visar en rapport från Landsudvalget for 
Svin. Dödligheten har under de senaste fem 
åren ökat från 19.6 till 21,5 %.
Viktigaste förklaringen till ökade dödlig-

heten är att grisuppfödarna blir allt dukti-
gare att få suggan att föda fler grisar. Sug-
gan har kapacitet att föda många grisar. En 
stor kull medför att genomsnittsvikten bli 
lägre och de svagfödda har b la svårare att 
försvara sig mot sjukdomar.
-Avelsmålet har därför ändrats, säger Orla 

Grøn Pedersen, Landsudvalget, så att suggor 
som har flest överlevande grisar fem dagar 
efter födseln väljs ut till avel. /LG

Bättre utfodring ger Dan-
mark färre djurenheter

Antalet grisar räknade som djurenheter 
minskar i nästa statistiska rapport i Dan-
mark med 199 000 DE eller 16,2 %. Det be-
ror på att beräkningen av djurenheter räknas 
om. Det har kunnat göras då särskilt smågri-
sar och slaktsvin utskiljer mindre kväve än 
förr, tack vare ändrad utfodring, nya stall-
system och även bättre avel. 
Sedan 1980-talet har utsläppet av kväve från 

en slaktgris minskat från 7,7 kg till 5,1 kg, el-
ler 34 %. 1985 producerade Danmark 14,9 
milj grisar med 92 000 ton kväve i gödseln. 
År 2000 producerades 22,3 milj grisar med 
94 000 ton kväve i gödseln. /LG

 Fler danska grisar med 
knorr

Andelen grisar vid slakt som har kuperade 
svansar (eller avkortade av annan orsak) har 
minskat till 8 % vid Danish Crowns slakte-
rier. Slaktsvinsuppfödarna får numera note-
rat på avräkningen hur många grisar som le-
vererats med avkortade svansar. Källa: Da-
nish Crown.
Kommentar: Det är fortfarande tillåtet att 

kupera svansar i Danmark om det inte går 
att klara problemen i stallarna på annat sätt. 
Men det är krav på leksaker eller strö i gris-
boxarna. /LG
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Med eller 
utan 
restmängd?
Big Dutchmans 
blötutfodringar leve-
reras antingen som 
rundpumpande, eller 
restmängdsfria med 
friskvattensköljning.

MC99NT
Den senaste 
tekniken för styrning, 
övervakning och 
registrering i 
utfodrings- och 
blandnings-
anläggningar.

Service
Du har nu nära till 
service, från hela fem 
servicecenter runt om 
i landet. 
Alltid snabb service!

…du får dem 
alla från:

Här är tre:

Blötutfodring
har många 
fördelar…

Blötutfodring
har många 
fördelar…
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NOJ Serviceverkstad AB
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90  Fax 0512 - 541 40
Klippan 0435-181 90

info@noj.se

www.avelspoolen.se

Svenska Avelspoolen AB, Vasagatan 29, 541 31 Skövde.
Tel 0500-48 30 65, fax 48 33 70.

Utvecklingen går fortare för
varje år – ett livdjursbyte

lönar sig alltid!

Kör du fort-
farande förrförra

årets modell?

   olvo 240 var en fantastiskt bra bil. Pålitlig,

      rymlig och säker – för sin tid. Men det har hänt

en hel del sedan dess! Priset du betalar för att byta

upp dig till årets modell kompenseras av helt över-

lägsna egenskaper och lägre driftkostnader.

     Detsamma gäller även för dina livdjur.  Att be-

hålla de gamla och avstå från de senaste avels-

framstegen är helt enkelt en dålig affär, både på

kort och lång sikt. Nöj dig inte med mindre än det

bästa för din produktion – byt livdjur idag, det

tjänar du på. Ring vårt livdjurskontor på 0414-

503 45 och beställ!
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