
22

Med HIR gris och dess nätverk
kan du förbättra produktionen
HIR Gris är namnet på Hushållnings-
sällskapets nya grisrådgivning. Sam-
ordnare och rådgivare är husdjursa-
gronom Anna Ohlson. Sedan tidigare 
täcker Hushållningssällskapet in bl 
a ekonomi, växtodling, nötkreatur, 
maskiner, ekologisk produktion, mat, 
landbygdsutveckling och häst. Med 
HIR Gris kan även grisproducenterna 
få all sin rådgivning från Hushåll-
ningssällskapet.

rådgivning
-Att gå med i HIR Gris är att sträva efter 

att bli så bra som möjligt på det man själv 
kan påverka. Utifrån den grundtanken kan 
producenterna själv ta sina beslut. Detta är 
möjligt i det koncept som HIR Gris byg-
ger på. Att skapa ett nätverk av människor, 
som var och en bidrar med sin spetskompe-
tens till grisproducentens bästa, säger Anna 
Ohlson. 

Samarbetsprojekt över gränserna
-Skapandet av HIR Gris är en gemensam 

satsning från Hushållningssällskapen i Skåne 
och Östergötland med starkt stöd från Hus-
hållningssällskapen i Halland, Blekinge, Kal-
mar-Kronoberg, och Uppsala (Stockholms, 
Sörmlands och Uppsala län). Målet är att 
kunderna ska uppnå optimal lönsamhet i 
grisproduktionen. Startskottet för satsning-
en skedde i maj 2004 när Anna Ohlson an-
ställdes. Arbetet är nu inne i sin ”utvecklings- 
och kontaktfas”, berättar Anna. Grunderna 
för hur rådgivningen ska se ut läggs fast och 
många kontakter tas både med samarbets-
partners och med presumtiva kunder.

Nätverk
En av målsättningarna för Hushållningssäll-

skapets satsning är att det ska fi nnas minst 
två HIR grisrådgivare i Sverige. Dessa råd-
givare ska ha kompletterande kompeten-
ser. Tanken med detta är att de har sitt hu-
vudsakliga arbetsområde i Syd- eller Mel-
lansverige, men att de även jobbar på tvä-
ren över områdena med sina specialfrågor.
HIR Gris bygger idag på ett nätverk mel-

lan följande funktioner och personer:
 * HIR-gris, samordnare & rådgivare Anna 

Ohlson, husdjursagronom med special-
kompetens inom foder.

 * Greppa näringen, grismodulerna, Moni-
ca Åkesson, lantmästare.

 * HIR-ekonomi, (Olika personer beroen-
de på område).

 * HIR Bygg, (Olika personer beroende på 
område).

 * Tillståndsprövning enligt miljöbalken 
(Olika personer beroende på område).

 * HIR-växtodling, (Olika personer bero-
ende på område)

 * Hushållningssällskapet i Uppsala, Maria 
Alarik, husdjursagronom.

Samarbete över gränserna
-En av de bärande tankarna bakom HIR 

Gris är att det är viktigt med ökat samarbe-
te över gränserna, både inom och utom Sve-
rige. Dels för att få information om senaste 
nytt, dels för att vara uppdaterad med hur 
grisproduktion sker i övriga världen. Inom 
Sverige är det t ex de olika slakterierna, djur-
hälsovården och SLU som kommer att vara 
viktiga kontaktytor. Närmast till hands ut-

Anna Ohlson

anför Sveriges gränser ligger ett samarbete 
med skickliga danska grisrådgivare. Sett ur 
utvecklingsperspektiv fi nns en mycket stor 
forskning och praktisk försöksverksamhet 
kring olika grisfrågor i Danmark. De har 
även tung kunskap genom att de produce-
rar mer än 24 miljoner slaktgrisar per år med 
en export på ca 80 procent.
-Med svenska erfarenheter rörande t ex fri-

gående suggor och blötutfodring kan det-
ta bli nog så inspirerande för båda parter, 
menar Anna.

Delar som skapar helhet
-HIR Gris kommer att bygga på ett nära 

samarbete med kunderna. Utgångspunkten 
blir kundens behov och intresse. Rådgivning-
en kommer därför att bestå av både enstaka 
rådgivningstimmar och återkommande råd-
givningsbesök. Viktiga delar i grisrådgivning-
en kommer att vara grismodulerna i Grep-
pa Näringen (i de områden där de är aktu-
ella) och produktionsuppföljning i PigWin-
programmet. Stor fokus kommer att läggas 
på alla typer av foderfrågor, som jag jobbat 
mycket med, eftersom foder spelar en myck-
et stor roll både ekonomiskt och produk-
tionstekniskt. För den som blandar sitt fo-
der hemma kommer det att bli än viktigare 
i framtiden vilka spannmålssorter man väl-
jer att odla. Här kommer samarbetet mel-
lan HIR Gris och HIR Växtodling naturligt 
in i sammanhanget. Exempel på andra vik-
tiga frågor som kommer att diskuteras är 
stallmiljön och det ekonomiska resultatet i 
grisproduktionen. Förutom rådgivningsak-
tiviteterna kommer HIR Gris även att ord-
na möten, utbildningar och studiebesök för 
såväl producenter som dess personal, avslu-
tar Anna Ohlson.

Nils Andersson
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Dalsjöfors ökade svin-
slakten mest första halv-

året, men delvis p g a 
legoslakt

58 % av svenska grisarna slaktades för-
sta halvåret hos Swedish Meats, 2 % hos 
Nyléns och Siljans Chark, som samver-
kar med Swedish Meats, samt 6,7 % av 
KLS. Summa 67,7 % kooperativ slakt. 
33 % slaktades vid privatägda slakterier 
och 0,3 % uppskattas slaktas ännu mera 
privat eller i småskaliga slakterier. Sum-
ma 33.3 %.
Swedish Meats har minskat slakten 1,7 

%, men de samverkande har ökat 80 % 
(från låg nivå). Privatslakten har ökat 
12,1 %. Hela slaktvolymen i Sverige har 
ökat 3,6 %.
Per-Åke Larsson förklarar Dalsjöfors 

Slakteris betydande ökning med 81,6 % 
så här:
-Vi har ökat både av egen kraft och p 

g a legoslakt åt KLS och Skövde, säger 
Per-Åke. Framför allt är det KLS vi slak-
tat åt, när kapaciteten inte räckt till vid 
vissa tillfällen i KLS-slakteriet. 
Dahlbergs Slakteri i Brålanda har ökat 

33,4 %. Det beror på att man hade bästa 
offerten på slaktsvinen från Säffl e Sugg-
ring, som lämnade Swedish Meats vid ny-
året. Ginsten Slakteri har ökat 25,8 % 
och Skövde Slakteri 11.5 %. 
Statistiken visar att privatslakten fort-

sätter hålla strupgrepp på Swedish Me-
ats, men en del av tappet är Säffl e Sugg-
rings ca 35 000 grisar. 
Samarbete mellan slakterierna gör att 

gränsen mellan kooperativ och privatslakt 
blir allt otydligare i statistiken. Grisar som 
slaktats vid ett slakteri (här ovan nämns 
Dalsjöfors) kan som synes vara inköpta 
av kooperativt slakteri (KLS).  
Grisproduktionens ökning under första 

halvåret har gett plussiffor till de fl es-
ta slakterier. Det blir kanske svårare att 
hålla volymerna för en del slakterier när 
slakten minskar. /LG
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Storgatan 10
535 30  Kvänum
Fax 0512-931 33

Gr
is

Ring 0512-930 55 och beställ eller 
begär mer info! Moms tillkommer. Fraktfritt 
över 2 000:-. 1 års garanti.

KVM Traktorelverk

kvanumsjarn.se   kvanumsjarn@telia.com

KVM Traktorelverk
med lågvarvig 1500 varvs ge ne ra tor

16 kva och 30 kva
Klarar att starta dubbelt så stor elmotor som 
hög var vigt! Komplett med tre punkts fäs te, 16 
amp, 1-fas      uttag, 32 amp, 3-fasuttag. Voltmätare, 
amperemätare, hertzmätare, timräknare, jord-
 fels bry ta re, automatsäkringar, över-under-spän-
 nings skydd.

16 kva NU: 16 800:- 30kva NU: 19 800:-

Pigga marknadsnoteringar
På vår hemsida www.agriprim.com jämför du 
enkelt aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Prenumerera på vårt kostnadsfria e-postbrev. 
Då får du träffsäkra marknadskommentarer två 
gånger i veckan. 

Anmäl dig nu på 
www.agriprim.com

www.agriprim.com | info@agriprim.com | 018-67 38 50

Ventiler och tillbehör för vatten till svin
* Serie standard - bit- och trågventiler
* Serie super - för extra mycket vatten
* Serie ställbara - för olika vattentryck
* Bitknappsventiler - mi ni malt spill, hy gie nisk
* Drickskålar - Drick-O-Mat

 Kolla vårt stora urval och våra priser!
Skjulstagatan 10, 632 29  Es kil stu na
Tel 016-12 04 15  Fax 016-12 04 18
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JYDEN
Inredning för nöt och gris    www.jydenbur.dk

Kjell Hansson 0511-127 72   Lennart Grehn 0504-155 93

Kontakta oss för info!
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Staldren
• Torrdesinfektion utan att 

stallet behöver tömmas
• Minskar lukten genom 

att binda ammoniaken
• Torkar upp luften och 

minskar därmed risken 
för smitta

• Dödar bakterier och 
svampsporer

• Reducerar 
levnadsvillkoren för 
fl uglarver

• Torkar ut stallbädden
Foder &
Spannmål

I HELSINGBORG-ÅHUS AB

Heimdalsgatan 39, 261 62  GLUMSLÖV

Tel 0418-701 30

DOSMATIC
som do se rar det mesta

av t ex
näring-vi ta mi ner-med i cin 
och des in fek tions me del. 

Service & re serv de lar

Varalöv  262 96  ÄNG EL HOLM 
Tel:0431-222 90 Fax:0431-222 70

Prenumerera på Prenumerera på 
GRIS!GRIS!


