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Grisproduktionen
måste vara
konkurrenskraftig
Jordbruksverket genomförde en 
undersökning under hösten 2003 om 
hur svenska livsmedelsföretag ser på 
utvecklingen framöver. Livsmedelsfö-
retagen tror att framtiden blir tuffare. 
Detta trots en större marknad genom 
EUs utvidgning den 1 maj.

kommentar
Skälen till pessimismen uppges vara att 

svenskproducerade varor ofta inte håller till-
räckligt konkurrenskraftiga priser på den in-
ternationella marknaden. Produktionen för-
dyras av Sveriges miljö- och djurskyddsreg-
ler och det går inte att ta betalt för de svens-
ka mervärdena. 
-Om detta blir eller är verklighet är det 

många förlorare i Sverige. Just på grund av 
de fördyrande miljö- och djurskyddsreglerna. 
Detta ger då ökade kostnader för Sverige. 
Minskar försäljningen av de svenska pro-

dukterna kan det bli en del människor som 
blir arbetslösa, kanske t o m nuvarande be-
slutsfattare i djurskyddsfrågor. Men att ha 
besvärliga och kostsamma regler är ett per-
fekt sätt att påskynda nedläggningen av pro-
duktionen!? När och om konkurrentländerna 
framöver har/får samma regler som Sverige 
har idag, fi nns endast små möjligheter att i 
Sverige återuppta produktionen till den nivå 
som fi nns idag utan stora ekonomiska kost-
nader. I så fall måste staten gå in med peng-
ar. Då spelar reglerna mindre roll!
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Kommunernas
skolor överger
svenska köttet
Som ett led i den kommunala spa-
rivern överger bl a Katrineholms 
kommun det svenska köttet. I stället 
kan det bli irländskt på tallrikarna i 
skolorna och på äldreboende. 

mervärde
Kostchefen i Katrineholm säger:
-Mitt hjärta säger en sak, men penningpå-

Stoftavskiljare på foderslingan
ger jämnare foder till grisarna
Foderpellets kan trasas sönder och 
separera mer eller mindre, särskilt 
om den hanteras ovarsamt eller 
hanteras flera gånger. Det fina stoftet 
innehåller inte samma näringsmäng-
der som pelletsen i övrigt.

Djur som får det separerade stoftet kan få 
magstörningar. För att undvika detta kan 
den fi na fraktionen sorteras ifrån innan 
den når torrutfodringsmaskinen.
StallSystem i Dalby har introducerat en 

stoftavskiljare till torrutfodringar, som kan 

placeras någonstans mellan silon och för-
sta nedsläppet på fodertransportören. Den 
kan användas på fodertransportörer med 
rördiameter 35 till 75 mm, men även andra 
rördimensioner efter beställning. 
-Stoftavskiljaren tillverkas i Danmark 

och det är speciellt kalvuppfödare som frå-
gat efter stoftavskiljare, säger Gert Pers-
son, StallSystem. Men problemet med fo-
deresparation fi nns även inom grispro-
duktionen.

Åkerböna bra proteinfoder
men inte till suggor
Åkerböna tillhör släktet baljväxter. 
Protein- och fiberinnehåll är tämligen 
högt, enligt ”Fodermedel till svin” av 
Allan Simonsson, 1995. Sammansätt-
ningen av proteinet är god. Åkerbö-
nans protein innehåller den svavelhal-
tiga aminosyror, metionin, som kan bli 
en bristvara, eftersom den är livsnöd-
vändig. Behovet är 0,26 gram/MJ till 
smågrisar.

åkerböna
I svenska försök med slaktgrisar har åker-

böna utfodrats i inblandningar upp till 20 
proc av energin med gott produktionsresul-
tat. Smakligheten på åkerböna och innehål-
let av hämmande substanser (garvsyror, som 
är smaknedsättande och minskar smältbar-
heten) gör att inblandningen i foder till små-
grisar bör halveras.
Observera att åkerböna inte rekommen-

deras  i foder till suggor. Enligt försök fi nns 
tendenser till sämre fruktsamhet och lägre 
mjölkproduktion. 

Svårtorkad
Det är mycket viktigt att åkerbönorna är re-

jält torkade. Helst i fl era omgångar (då kär-
nan är stor) med högst 40 graders tempera-
tur, för att förhindra mögeltillväxt. Då kär-
nan är stor kan vattenhalten vid skalet (för-
sta torkningen) vara tillräckligt låg, men hög 
inne i kärnans mitt. När vattenhalten jäm-
nat ut sig i kärnan kan vattenhalten totalt 
vara för hög. Mögel trivs vid för hög vatten-
halt och kan ge bl a diarré och andra oön-
skade sjukdomsutbrott. Dessutom försäm-
ras smakligheten.
Enligt Fodermedel till svin, vid torrsubstan-

sen 87 proc, innehåller åkerböna 30 % rå-
protein, 1,5 % råfett, 8 % växttråd och 4 

% aska. Smältbarhetskoeffi cienten för rå-
proteinet 79.
Det essentiella aminosyrainnehållet är, i % 

av råproteinet:
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Gram aminosyra 
  per 16 g N
Arginin 9,1
Fenylalanin 3,9
Histidin 2,5
Isoleocin 4,1
Leucin 7,2
Lysin  6,0
Metionin 0,8
Treonin 3,4
Tryptofan 1,1
Valin 4,6

Per kg foder,
  smb, g
Råprotein  206
Lysin 12,4
Cystin 2,7
Metionin 1,6
Treonin 7,0
Tryptofan 2,2
Isoleucin 8,4

Energiinnehåll:
MJ/kg ts 13,9
MJ/kg vara 12,1

Mineralämnen
Gram per kg ts
Ca 1,4
P 5,6
 smb P 2,1
Na 0,2

Mg per kg ts
Se 0,3
Cu 9

sen en annan. Prisskillnaden mellan svenskt 
och importerat är många kronor per kilo. Vi 
får inte kräva att det ska vara svenskt kött. 
Men inte heller att vi bara ska jobba med 
utländskt kött.
-Att vi hittills valt svenskt är en försäkran 

om trygghet i en värld av salmonella och 
galna kosjukan. 
Källa: Katrineholms Kuriren.
Kommentar: Tydligen minskar det svenska 

mervärdet allt mer. Om många skolor och 
äldreboende övergår till importerat kött kan 
det få mycket stora konsekvenser för avsätt-
ningen av det svenska köttet. Det kan då bli 
ännu lägre avräkningspriser. 
Lägre avräkningspriserskan kan betyda 

nedläggningar och utslagslagningar inom 
producentledet. Minskad produktion bety-
der också en för stor kostym hos många ak-
törer. Alltså en negativ kedjereaktion.
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KVARNBYFODER
AB Kvarnbyfoder, Box 84, 245 21  Staffanstorp

Tel 046-25 30 70   Fax 046-25  03 71
info@kvarnbyfoder.se
www.kvarnbyfoder.se
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Succé
med våra nya

premixer!
Gårdsoptimera dina 
foderblandningar 

för ett effektivt 
foderutnyttjande!

Vänd dig till 
premixspecialisten 

så att även Du 
kan prova!

Återförsäljare i
hela landet

Tel 046-20 15 60
Fax 046-20 22 05
www.stallsystem.se

En frisk fläkt från Dalby

STALLSPECIALISTEN
MYRBY SLAKTSVINSBOXAR

SÄTRABOXEN med långtråg

30 års boxutveckling!
Sätraboxen består av 35 mm betongskrivor, 600 mm 

höga + röröverdel. Totalhöjd 1 050 mm.
Tack vare den mycket kraftiga betongskivan erfordras 
endast att en stolpe per box fästs vid golvet. Stolpen 

har massiv nederdel, alt 10 mm skruvplatta.
I boxen ingår fem 1” frontrör, gödselgångsgrindar med 

massiv nederdel och snabblås.
Den kraftiga betongskivan sträcker sig fram mellan 

fodertrågen, vilket gör boxen mycket hygienisk.

Myrby Mekaniska Verk stad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 

Gr
is

HELSVENSK • RATIONELL • EKONOMISK

Heimdalsgatan 39, 261 62  GLUMSLÖV
Tel 0418-701 30   Fax 0418-70180

Foder &
Spannmål

I HELSINGBORG-ÅHUS AB

SMAKLIG SPIS FÖR GRIS!

❑ Järnberikat fodertillskott 
till smågrisar

❑ Är färdigt att användas
❑ Kostnadseff ektivt och 

arbetsbesparande
❑ Lätt att hantera och fi nfördela
❑ Certifi erad och kontrollerad torv

❑ Järnberikat fodertillskott 

Kampanjpris hela pallar!
Tel 0418-701 30

Veckans grispriser får du varje fredag i @-GRIS!Veckans grispriser får du varje fredag i @-GRIS!Veckans grispriser får du varje fredag i @-GRIS!Veckans grispriser får du varje fredag i @-GRIS!


