
Lokalkontor:  Norrköping 011-741 28
Bergkvara 0486-202 05 Strängnäs 0152-400 17
Halmstad 035-583 32 Trollhättan 0520-44 41 34 
Hammenhög 0414-44 03 00 Ängelholm 042-690 06

SIMIA AB
593 95  Västervik • Tel 0490-401 00 • Fax 0490-400 70 • www.simia.se

Blötfoderanläggning SlaktsvinsboxEnhetsbox

I samarbete med

Flexibelt inredningssortiment 
Vårt stora sortiment boxinredningar är lätta att an pas sa till Dina behov. Välj stål kom bi -

ne rat med be tong ski vor eller plast ski vor, rostfritt eller aluminium.
Vi anpassar inredningen så att den blir så ’’rost fri’’ som möjligt. Du får en inredning med 

lång livslängd. Kva li tet som håller!

Noggrann blöt ut fod ring
Datamix är marknadens mest noggranna blöt ut fod ring av de som testats och har in di -

vi du ell kontroll på varje foderventil. Tydlig re do vis ning av foderkomponenter.
Multifeeder med enkla överskådliga bilder i dator med Windowsmiljö.

Kvalietsfoder
Gör ditt eget foder i torrfoderblandare eller via blötutfodringen. Dator styr skivkvarnen 

till önskad foderstruktur. Hög kvalitet, lägre pris, alltid färskt foder!

Service
Hel täck an de service, alla dagar.

SIMIA – Din totalleverantör till grisstallet

SIMIA inredning • ODIN utgödsling • SVEA ventilation • DATAMIX utfodring

Ingår i Sveaverken-gruppen
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OREGO-STIM
 Naturligt För smak,
 foder- hälsa och
 tillskott produktivitet

Meriden Sweden AB
Tel 08 718 38 01  Fax 08 718 31 03

e-mail meriden.sweden@bredband.net
www.meriden-ah.com

Ny återförsäljare – rejält reducerade priser!

KLS Livsmedel www.kls.se

Tillförsel GRIS: Karl-Ingvar Peterson
0480-57 185, 0708-257 185

Ett starkt
alternativ i Livsmedelssverige

KLS Livsmedel är ett offensivt livsmedelsföretag.

KLS Svinrådgivning ger dig
en plats i vårt nätverk och tillgång till
kvalif icerade rådgivare att bolla idéer

och lösa produktionsfrågor tillsammans med.

Välkommen till ett
inspirerande samarbete!
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vättning av svinstallar är ett 
tungt och smutsigt arbete som 

skadar din hälsa!

Idag fi nns alternativet 
Clever Cleaner, en 
automatisk tvättrobot 
som utför grovjobbet 
vid stalltvättning.

Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala 
Tel 018-39 82 30 • Fax 018-60 42 82

www.ramstarobotics.se • info@ramstarobotics.se

”För oss var det självklart
att investera i en tvättrobot”

från

Per-Inge Pålsson
Trolle-Ljungby

RamstaRobotics AB
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Svenska grispriset klart på väg uppåt
Öst är prismotorn för charkråvaran
Slaktsvinspriset och därmed även små-
grispriset är klart på väg uppåt. Sällan 
syns så många svenska och interna-
tionella positiva signaler samtidigt. 
Sammantaget ser det positivt ut. En 
stor överraskning för oss flesta är de 
nya EU-länderna i öst, som just nu är 
motorn i prispressen uppåt på chark-
råvara och feta produkter. Vem kunde 
ana detta i våras? Östländernas inträde 
på grisköttmarknaden är särskilt posi-
tivt för svensk grisproduktion, efter-
som det börjar luckra upp det oligopol 
som de stora livsmedelskedjorna haft 
på griskött i Sverige. 

grispriserna
Problemet för grispriset just nu är dock låga 

priser i länder som köper de ädlare produk-
terna i mitten och baktill på grisen. Det drab-
bar bl a Danmark. Den låga kursen på dol-
lar och pund är också ett problem.
-Danska priset är dock inte så lågt om vi ser 

till EU-ländernas grispriser, rensade från de 
länder som har extremt högt pris av olika or-

saker, säger Karsten Flemin, marknadsanaly-
tiker vid Danske Slagterier till @-GRIS. 

Sverige har lägsta grispriset i EU!
Men han säger också att Sverige har EUs 

lägsta grispris just nu, när alla korrigeringar 
är gjorda för tillägg, efterlikvider och klass-
ningsskillnader. Finland har också låga priser, 
men de statliga bidragen tillkommer.
Alla tittar fortfarande på framför allt Tysk-

land, där grispriset ligger nära magiska 15 
skr. Det priset vill vi givetvis också ha. Men 
Danmark ligger i vägen med sitt förhållan-
devis låga grispris. Danska grisuppfödarna 
sneglar också avundsjukt på Tyskland och är 
minst lika upprorsfyllda som en del svens-
ka uppfödare, för att inte grispriset går upp 
ännu mer. Än så länge har danskarna inte 
uppmanat till leveransvägran och att bryta 
kontrakten med de danska slakterierna (som 
man gjort vid tidigare tillfällen), men man 
pressar på med många antydningar och hot. 
T ex senast att uppmana danska uppfödare 
att bygga för grisproduktion i öststaterna, i 
stället för att utveckla i Danmark. Möjlig-
heten att tjäna pengar på grisar är bättre i 
öst än i Danmark, säger man.
Grispriset är rejält högt i några andra EU-

länder. Holland har en minskande produk-
tion och ökande import. Senaste månaden 
har Grekland legat i pristoppen med 16.25 

skr. Men det beror på bl a OS och många 
turister.
Innan vi klagar mer över att svenska gris-

priset inte är tillräckligt högt, ska vi erinra 
om att priset ligger väsentligt högre i år än 
i fjol. Därtill är foderpriserna på väg nedåt 
i år, medan både foder- och sojapriserna i 
fjol bara gick uppåt. 

Fortsatt låga foderpriser, skriv 
avtal
-Det fi nns inga tecken på att foderpriset är 

på väg uppåt, säger Mats Eriksson, BM Agri 
AB, som gör analyser av spannmålsmarkna-
den. Priserna väntas bli låga hela hösten, ef-
tersom skördarna varit bra i hela vårt när-
område. För grisuppfödare kan det vara in-
tressant att skriva långsiktiga foderavtal. Mer 
om detta i kommande nummer. 
Vecka 39 är slaktsvinspriset 11.45 hos de 

fl esta slakterierna. SLP och Ugglarp höjde 
denna vecka med 25 öre till 11.70 och Ginsten 
Slakteri redan förra veckan 25 öre till 12.75, 
inkl marknadstillägget 1 kr. Höjningen mo-
tiverades med att en prisuppgång ligger i 
luften och det positiva budskapet ska ut till 
uppfödarna så snart som möjligt så inte fl er 
lägger ned produktionen. 

1 krona lägre grispris i fjol
Vecka 39 i fjol betalade Swedish Meats 10.50 


