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Grispriserna ger nu täckning
även för nya stallbyggnader
Foderpriserna har sänkts nu efter 
skörden. Det förbättrar ekonomin 
i produktionen och samtidigt stiger 
slaktsvinspriserna. Den rikliga skörden 
i övriga världen gör att foderpriserna 
även där blir lägre. Då blir konkur-
renssituationen för griskött i stort sett 
oförändrad.

kalkyl
Trots att foderpriset nu sänkts, är det ändå 

högre än för några år sedan. Avräkningspri-
set behöver därför vara ännu högre än tidi-
gare år. Under 2003 och därefter fram till 
vecka 35 i år har avräkningspriset legat un-
der 11 kronor per kilo. Smågrispriset har 
under samma tid legat över 400 kronor per 
gris fram till vecka 11 år 2003 och därefter 
runt 350 – 380 kronor. Dessa priser gäller 
endast noteringen. Priserna måste justeras 
för olika tillägg och kostnader.

3,5 omgångar/år
Enligt prisuppgift från Svenska Lantmän-

nen kostar ett färdigt slaktgrisfoder för fas 
I 166 kr/dt och fas II 163 kr/dt (9 sept 2004). 
Från detta pris ska dras rabatter och läggas 
till frakter.
Jag har i kalkylen nedan räknat med ett 

medelpris för fas I och fas II på 164 kronor, 
eller 13,22 öre/MJ.  
Slaktvikten är beräknad till 87 kg, (levande 

vikt 115 kg) med en tillväxt på 87 kg. Upp-

Kalkyl, förutsättningar Beräkning Egna siffror
Antal omg/år, 365/104 3,5 ---------------
Avskrivning 7 % ---------------
Ränta 3 % ---------------
Underhåll 2 % ---------------
Summa kostnader 12 % ---------------
Investeringskostnader  Kostnad Egna siffror
per grisplats /gris
2 000 x 0,12 = 240/3,5=  69 kr --------------
2 200 x 0,12= 264/3,5=  75 kr --------------
2 400 x 0,12= 288/3,5=  82 kr --------------
2 600 x 0,12= 312/3,3=  89 kr --------------
2 800 x 0,12= 336/3,5=   96 kr --------------
3 000 x 0,12= 360/3,5=  103 kr --------------
3 200 x 0,12= 384/3,5= 110 kr --------------
3 400 x 0,12= 408/3,5= 117 kr --------------
3 600 x 0,12= 432/3,5= 123 kr --------------
3 800 x 0,12= 456/3,5= 130 kr --------------
4 000 x 0,12= 480/3,5= 137 kr --------------
4 200 x 0,12= 504/3,5= 144 kr --------------
4 400 x 0,12= 528/3,5= 151 kr --------------
4 600 x 0,12= 552/3,5= 158 kr --------------
4 800 x 0,12= 576/3,5= 165 kr --------------
5 000 x 0,12= 600/3,5= 171 kr --------------
Netto/gris, vinst eller förlust?  --------------

 Beräkning Egna siffror
Slaktvikt 87 kg ---------------
Tillväxt 87 kg ---------------
Avräkn.pris/kg 57,5 % kött, SM 11,39 kr ---------------
Foder vid 34 MJ/kg tillväxt 2958 MJ ---------------
Foderpris per MJ 13,22 öre ---------------
Smågrispris 15 v före slakt 361 kr ---------------
Diverse, el, halm, medicin 
och dödlighet 25 kr ---------------
Arbete, 15 min/gris á 160 kr 40 kr ---------------
Kostnader i slakten och för smågrisin-
köp samt tillägg är inte medtagna.
87 kg gris x 11,39 +991 kr ---------------
Smågris -361 kr ---------------
Foder -391 kr ---------------
Arbete - 40 kr --------------
Diverse - 25 kr --------------
Summa +174 kr --------------
Denna summa ska användas till 
avskrivningar, räntor och underhåll.

födningstid 104 dagar per omgång fordrar 
en medeltillväxt på ca 900 gram per dag. Per 
år blir det 3,5 omgångar. Foderförbrukning 
34 MJ/kg tillväxt. Smågrispriset är det som 
gällde15 veckor före slakt, 361 kronor. Då 
är ingen hänsyn tagen till olika tillägg och 
kostnader. Arbete är beräknat till 15 minu-
ter per gris till en kostnad av 160 kr per tim-
ma. Diverse kostnader såsom el, halm, med-
icin och dödlighet är beräknat till 25 kronor 
per gris. Avräkningspriset är beräknat för 
57,5 procent kött.

Nils Andersson

Tunga grisar
ett ekonomiskt 
alternativ?
Enligt försök vid SLU för några år se-

dan var det bättre ekonomi för tyngre 
grisar, upp till 127 kg levande vikt. Slakt-
vikten i försöket var 96,4 kg. Enligt för-
söket gick det endast åt ca 3 kg foder 
per kg tillväxt i viktintervallet 107 – 127 
kg, vilket anses lågt.  Utfodringsnormen 
ökades i detta tillväxtintervall.
Men det är endast ett slakteri, Sydkött, 

som har betalning upp till 100 kg. Är det 
många tunga grisar som blir tyngre av-
räknas dessa till ett lägre pris. Då är den 
produktionen oekonomisk.
Genom produktion av tunga grisar mins-

kas antalet omgångar per år. 

Vinsten165 kr 
per kvm stallyta
Just nu finns täckning för avskriv-
ningar, räntor och underhåll även 
för nybyggda stallar. Denna gång 
har jag räknat med tyngre grisar. 
Bara för det kan uppfödningstiden 
inte tillåtas bli längre. Medeltill-
växten ligger runt 900 gram per 
dag. Är den, eller blir, längre finns 
troligen något fel i produktionsap-
paraten, t ex foder eller sjukdom.

kommentar 
Vinsten i denna kalkyl, 174 kronor, 

ger en vinst på ca 165 kronor per kva-
dratmeter total stallyta utan hänsyn till 
andra utrymmen enligt L 100. Räknas 
ytor såsom gångar och övriga biutrym-
men (plats för gångar och korridorer, 
foderhantering, utlastningsrum, strö, 
m m) till boxgolvytan, blir vinsten per 
kvadratmeter betydligt mindre. Dessa 
ytor varierar och storleken är unik för 
varje driftsenhet. Vinsten per anlägg-
ningsyta kan endast räknas ut en gång 
per år, om inte denna också divideras 
med antalet omgångar per år och räk-
nas in per boxyta.
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kommentar 
Vinsten i denna kalkyl, 174 kronor, 

kommentar 
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    ....inte bara knut mas ken! 
Eff ektivt mot grisens samtliga inälvsmaskar

Efter skabbsaneringen bör man välja 
ett av mask nings med el som är eff ektivt, 
enkelt att använda och som re kom -
men de ras av veterinär.

Axilur® vet. Pulver 4% fi nns i 0,5 kg 
och 2,5 kg ekonomiförpackning.

Vill du veta mer? Rekvirera gärna 
en gratis in for ma tions bro schyr från 
Intervet AB.

Fenbendazol

Skabbsanerad? 
     Javisst!
      

Axilur® vet.  Pulver 4%

Fast golv, asfalt eller spaltgolv
lika bra i transponderstallar

Golvutformning fast golv asfalt spaltgolv
Antal insatta suggor, st 372 499 545
Antal uttagna suggor, st 27 58 46
Antal uttagna suggor, % 7,3 11,6 8,5
Uttagna på grund av: %
Aggressivitet 0,3 0,2 0,4
Dåliga ben 3,5 3,0 2,9
Omlöp 2,1 4,6 2,7
Hull 0,0 0,6 0,4
Abort, kastat 0,0 0,0 0,4
Död, död efter överfall 0,3 0,2 0,0
Juversvamp 0,0 0,2 0,2
Klövbölder 0,8 0,6 0,2
Vulvabitning 0,0 0,0 0,6
Sålda, skadade av inredn e dyl 0,3 2.2 0,7

Uttagna suggor från transponderstallet på 
grund av golvutformning

Rullande Afprövninger i Danmark 
har undersökt tre olika golvtyper i 
stallar omkring transponder foder-
stationer. Försöket pågick i 1 1/2 år i 
en besättning. De tre golvtyperna var 
fast golv av betong behandlad med 
piggrulle, fast golv belagt med asfalt, 
samt spaltgolv. Försökets ändamål var 
att undersöka om det blev fler suggor 
uttagna från boxar med spaltgolv än 
med fast golv. 

golvtyper
Resultatmässigt var det ingen skillnad vil-

ken golvtyp som användes på frekvensen 
av borttagna suggor. I boxarna med asfalt 
var det nödvändigt att dagligen skrapa gol-
vet rent för gödsel. 
På bakgrund av resultaten kan alla tre golv-

typerna rekommenderas i området omkring 

foderstationerna, framgår av meddelandet. 
Om det etableras spaltgolv ska det redan 
vid planläggningsfasen övervägas hur göd-
seln ska hanteras och vilka omkostnader det 
är förbundet med detta. Fastgolv, av betong 
eller asfalt, kräver tid till att skrapa golvet 
rent från gödsel.

Flyttade direkt efter seminering
Direkt efter betäckning/seminering blev 

suggorna fl yttade till dräktighetsstallet med 
transponderstationerna.
Suggor som blev uttaget från transponder-

boxarna blev i genomsnitt insatta i sjukbox-
ar/avlastningsboxar i 17 dagar. Något över 
70 proc av dessa suggor kunder släppas till-
baka in i transponderboxen igen eller fl yt-
tas till grisningsavdelningen. I försöksbesätt-
ningen antas att det räcker med två proc 
sjukboxar/avlastningsboxar med individu-
ell uppstallning.
I Danmark är transpondersystemet mest 

utbrett. Och i samband med nybyggnation 

ska det vara lösdrift och efter 2013 fi nns lag 
om lösdrift i alla stallar.
I och med att suggorna har gemensam 

utfodringsstation(er) blir det ofta kö vid 
ingången till dessa och detta kan resultera 
i konfrontationer mellan djuren. Därför är 
det viktigt att golvet inte är halt så djuren 
inte skadar sig onödigt. 

Nils Andersson

Halva grisar på nätet blev 
Coop Danmarks största 

nätsuccé hittills
Danska Coop har startat med att sälja färs-

ka fi nstyckade halva griskroppar via internet. 
Lådorna hämtas i närmaste Coop-butik. 
-Provbeställningen var 1 000 styckade gris-

halvor, som snabbt såldes slut, säger Leif 
Poulsen, Coop Danmark. Nästa beställning 
är sjudubblad, 7 000 halvor. Det här är vår 
största försäljningssuccé sedan vi öppna-
de näthandeln av livsmedel. Källa: Danish 
Crown.
Kommentar: Om konsumenternas intres-

se för att köpa halva grisar över nätet står 
sig, betyder det att 3 500 grisar per vecka får 
jämn avsättning vad gäller alla detaljer på 
grisen (grisfötter ingår dock inte). Coop, Ica, 
Axfood, Bergendahls, sätt igång sälja även 
i Sverige! Vi svenskar är dubbelt så många 
som danskarna, avsättning 7 000 grisar per 
vecka! /LG

Halm ger inte danska grisar 
tillräcklig förströelse, an-

såg domaren
Grisar ska ha något att sysselsätta sig med. 

Det säger EU-bestämmelserna. Både i Sve-
rige och i Danmark anser vi att halm ger till-
räcklig förströelse. 
En dansk grisuppfödare har emellertid åta-

lats för att inte använt lekmaterial, trots rik-
ligt med halm i boxarna. Böterna blev 3 000 
dkr och rättegångskostnaderna. 
Orla Grøn Pedersen, Danske Slagterier, 

anser domen är principiellt viktig och sä-
ger att Danske Slagterier ska fi nansiera ett 
överklagande till högre rättsinstans. Källa: 
LandbrugsAvisen. /LG

15 000 dkr i böter för 
ledsjuk gris till slakt

En dansk bonde får böta 10 000 dkr för 
att ha skickat en gris med ledbesvär till 
slakt. Chauffören av slaktbilen fi ck böta 
5 000 dkr för att ha tagit med grisen. Käl-
la: LandbrugsAvisen. /LG


