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Bli så bra som möjligt
budskapet i HIR Gris
-Hushållningssällskapets rådgivning i 
HIR Gris är ”rådgivning som du vill 
ha den”, förklarade Anna Ohlson, 
samordnare och rådgivare på HIR 
Gris, vid mötet i Åhus. Att gå med i 
HIR Gris är att sträva efter att bli så 
bra som möjligt på det du själv kan 
påverka och att ta dina beslut utifrån 
den grundtanken.

rådgivning 
 Konceptet i HIR Gris bygger på att ska-

pa ett nätverk av människor, som var och 
en bidrar med sin spetskompetens till gris-
producentens bästa.
Anna fortsatte med att resonera kring fosfor 

med bakgrund i att SJV håller på att se över 
reglerna kring djurtäthet. (Läs mer på SJVs 
hemsida www.sjv.se och på grisproducenter-
nas hemsida www.grisproducenter.org). Det 
nya förslaget innebär att tillåtet antal slakt-
grisplatser per ha minskar från 10,5 till 9,5 st. 
Samtidigt fl aggar SJV lite försiktigt för att 
det framtida regelverket kan komma att ta 
hänsyn till om lantbrukaren kan visa på åt-
gärder som innebär minskad fosformängd i 
gödseln. Därmed ges utrymme till fl er djur 
än normalt per hektar.
-En anpassning till det nya förslaget skulle 

kräva antingen en minskning i antalet djur 
med bibehållen areal eller också en ökning 
i spridningsarealen. Detta skulle ge kraftigt 
negativa konsekvenser för den svenska gris-
produktionen! 

-Inte minst känns det fel när det ställs i 
relation till övriga länder i EU, som tillå-
ter mycket högre mängder fosfor per ha, sa 
Anna. Eller i relation till de skiftande be-
hov av fosfor som olika jordarter och skör-
denivåer ger upphov till. 
-Förslaget har dessutom dålig timing efter-

som det just nu pågår ett doktorandprojekt 
vid SLU, just med syfte att studera grisar-
nas fosforbehov och hur man kan påverka 
fosfortillgängligheten, sa hon.
Fosfor är ett livsviktigt näringsämne för 

alla levande organismer på jorden. Samti-
digt är mineralfosfor en ändlig resurs och 
ett överskott av fosfor i marken kan ge mil-
jöproblem. Problemet med fosfor beror på 
dess ofta låga smältbarhet. Smältbarheten 
kan ökas genom tillsats av enzymet fytas 
till fodret eller genom stöpning av fodret. 
Bl a har PIG (www.pigforsok.nu) redovisat 
försök vid Chalmers där tillgängligheten på 
fosfor ökar markant vid stöpning.
Anna rekommenderar följande åtgärder, 

som man kan utföra på gårdsnivå och som 
SJV förhoppningsvis kommer att ta hänsyn 
till i framtidens beräkning av djurtäthet:
• Använd spannmål och andra råvaror med 

hög fosforsmältbarhet.
• Sträva efter att ha så högt foderutnytt-

jande som möjligt.
• Se över möjligheten att använda fytas el-

ler stöpning som medel att uppnå högre 
fosforutnyttjande.

• Och inte minst viktigt, om du bor i ett om-
råde där ”Greppa Näringen” fi nns, gå ige-
nom grismodulerna i Greppa Näringen till-
sammans med din rådgivare. Då får du en 
bild av hur nuläget ser ut så att du lätta-
re kan välja vilka åtgärder du ska göra.

Färsk drank av vete
är grisarnas Pro Viva?
-Dagens drank är något helt annat 
än den har varit. Framställningen av 
sprit baserades tidigare på potatis, 
men idag baseras sprittillverkningen 
på kvalitetsvete. Dagens vodkadrank 
har högt näringsvärde och framställs 
av spannmålssorter med lågt protein-
värde och högt stärkelseinnehåll. Färsk 
vetedrank är något av grisarnas ”Pro 
Viva”, sa Jan Erik Lindberg, SLU, vid 
en informationsdagen för grisuppfö-
dare på Hotell Åhus Strand i Åhus.

drank
Dranken har fått gott rykte, som säger att 

grisarna mår väldigt bra när de äter foder 
innehållande drank. Jan Eric benämner det-

Jan Erik Lindberg talar om vetedrank, som 
han liknar vid grisarnas Pro Viva.

ta som att dranken har bioaktiva egenska-
per, dvs egenskaper som har en positiv ef-
fekt på grisens hälsa och produktionsför-
måga. Förklaringen ligger i att dranken be-
står av en fermenterad råvara som innehål-
ler mjölksyrabakterier och organiska syror, 
samt har lågt pH.

Brett spektra bakterier i tarmen
-I försök har man kunnat visa att de mjölk-

syrabakterier som hittas i dranken överle-
ver i magen och kan fästa in till tarmen. Det 
är en förutsättning för en hälsobefrämjande 
effekt. Forskarna har även visat att mång-
falden av mjölksyrabakterier ökar hos gri-
sar utfodrade med drank, vilket är viktigt 
eftersom ett brett spektra av bakterier ty-
der på en hälsosam tarmfl ora. 
-Dessa försökserfarenheter ihop med de 

praktiska erfarenheterna, säger just att dran-
ken har gett grisarna bättre hälsa. Därför kall-
lar jag vetedranken för grisarnas svar på Pro 
Viva, säger Jan Eric med ett leende.

Livsmedels-
säkerhet i EU
Utifrån Amsterdamfördraget 1997 arbeta-

de EU i januari 2000 fram ett dokument, ett 
så kallat ”white paper”, om livsmedelssäker-
het. Det innehåller 84 konkreta punkter om 
hur man ska uppnå hög livsmedelssäkerhet 
inom EU. En central punkt var bildandet av 
EFSA (European Food Safety Authority, eu-
ropeiska myndigheten för livsmedelssäker-
het) som placerades i Parma. 
Martin Wierup, SLU, berättade vid Åhus-

mötet att det är mycket viktigt att besluten 
tas på rätt sätt och på rätt ställe inom EU 
för att systemet ska fungera. Det är politi-
kerna som beslutar vad som ska göras, med-
an myndigheterna, där de sakkunniga sit-
ter, ska ta fram bakgrundsfakta att grunda 
besluten på.

Framtida rimlighetsnivå
-Sverige har jobbat mycket utifrån ja/nej-

perspektivet när det gäller sjukdomar. ”Vi 
har inte den sjukdomen och vi ska inte ha 
den, kosta vad det kosta vill”, resonerar vi. 
Utifrån detta har vi skapat mycket stränga 
regler och vid eventuella sjukdomsutbrott 
höga kostnader, sade Martin Wierup. 
Martin menar att vi måste hitta en rim-

lighetsnivå i förhållande till bl a salmonel-
la, för att inte helt spoliera smittskyddsar-
betet p g a att ingen vill ha för stränga kon-
sekvenser.
Martin menar att kommissionen är på gång. 

Den har satt igång en aktiv utvecklingspro-
cess på väg mot bättre livsmedelssäkerhet 
och djurproduktion inom EU. När det gäl-
ler Sverige får vi inte bara klappa oss på hu-
vudet för att vi varit duktig tidigare, utan vi 
måste agera nationellt och vara med i sväng-
arna även i framtiden.
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Ett trettiotal grisproducenter från Skå-
ne deltog i ett möte vid hotell Åhus 
Strand i Åhus där Hushållningssällska-
pet hade något av kick-off” för HIR Gris 
i Skåne och SBI Trading informerade om 
vetedrank. Mötesdeltagarna fi ck även 
information om EUs arbete kring livs-
medelssäkerhet.
Anna Ohlson, HIR Gris, refererar 

mötet.
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 Weda blötutfodring 
för stora och små 
anläggningar

 För både suggor, 
smågrisar och 
slaktsvin

Välj Råbelöfs-
boxen du också!

 Ekonomisk enhets-
box med golvvärme 
hos smågrisarna

 Reglerbara värme-
lampor som höjs och 
sänks centralt

Bygg om din befi ntliga an-
läggning till Wedas vatten-
ersättningssystem BW+ 
för din egen ekonomi!
• Minimerar aminosyraförlusten

• Klarar långa foderslingor utan 
spillvatten

• Befi ntliga system behålls

• 100 g vågceller doserar exakt

Oskarström 035-18 19 60
Vejbystrand 0431-241 24
Gotland  0498-48 12 62
Enköping 0171-910 37
Trönödal 0270-360 33
infomatic@infomatic.se

SVENSKA FODERAUTOMATIK AB

Weda hygiensäkra blötutfodringar

Weda blötutfodring 
för stora och små 
anläggningar

För både suggor, 
smågrisar och 
slaktsvin

Välj Råbelöfs-
boxen du också!

Ekonomisk enhets-
box med golvvärme 
hos smågrisarna

Reglerbara värme-
lampor som höjs och 
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Gör som Råbelöf, välj Weda blötutfodring med BW+!
Fråga oss varför BW+, det kostar inget!

Tillverkare  Biofiber Damino • Danmark

0431-20802 • 0708-761715 • www.agrisyd.se

   Järnstark start i livet med

Täcker järnbehovet till 100%

Tillför vitaminer

Förebygger diarrér

Lägre dödlighet/färre ledsjukdomar

Lätt och naturligt utan injektioner

Ätjärn, ges som
enda järntillskott

till smågrisar
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Stallfl äktar

Tel 0431-220 10
Fax 0431-222 78

Multi-Wing fl äktpropellrar 
och fl äkt blad.
Kundanpassad 
tillverkning.
Snabba leveranser!

www.lantbruksnet.se/animek

Motorer 1-fas och 3-fas

Prenumerera på Prenumerera på 
GRIS!GRIS!

• 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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