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Även 25 kr som ersättning
ger vinst vid tidigare slakt
-I GRIS nr 6 finns en kalkyl för be-
räkning av förskottsersättningen. Den 
stämmer inte, enligt Swedish Meats 
beräkningar. Enligt våra kalkyler ger 
även 25 kr som ersättning vinst, hur 
jag än räknar, säger Rolf Svensson, 
inköp gris, Swedish Meats.

kalkyl
-Jag har räknat på 7 dagar, alternativt 5 da-

gar tidigare hämtning. Det är endast undan-
tagsvis vi hämtar förskottsgrisar 7 dagar före 
ordinarie hämtningsdag. Det brukar bli max 
5 dagar före ordinarie dag.
-Enligt försök går det åt minst 45 MJ per kg 

tillväxt, när grisen väger mellan 90 kg och 100 
kg levande vikt. Vid vikter upp mot 120 kg 
ökar fodret till upp mot 55 MJ. (Källa Lant-
männens foderutveckling i Svalöv).
-34 MJ tilldelning per dag (2,8 kg färdig-

foder) = max tillv/dag 750 gram, med slakt-
utbyte på 75 %, ger 563 gram griskött/dag. 
37,5 MJ tilldelning per dag (3 kg färdigfo-
der), max tillv/dag 833 gram, med oförändrat 
slaktutbyte, ger 620 gram griskött/dag.
-Enligt studier hos Lantmännens foderut-

veckling i Svalöv avtar tillväxten undan för 
undan när grisen väger omkring 80 kg, sä-
ger Rolf. Grisen har bäst tillväxt mellan 50 
kg till 95 kg levande vikt. Sedan avtar den 
för att hamna kring 650 gram vid 120 kg. 
I praktiken erfar vi att idag kör vi grisen 
något hårdare än vad man gör vid Svalöv. 
Därför har jag gjort kalkyler för detta i al-
ternativ B.
-När jag gör dessa kalkyler tittar vi också 

på olika foderpriser. I detta fall ett på 12,4 
öre/MJ och ett på 10 öre/MJ.
-Så i praktiken är det kalkylen med 5 da-

gars tidigare hämtning och 37,5 MJ som gäl-
ler, säger Rolf. Den kalkylen ger god vinst-
marginal vid förskottshämtning.

Nils förklarar sin kalkyl

Exempel A
Avräkningspris 11,70 kr/kg griskött.
7 dagar, 12,4 öre/MJ  7 dagar, 10 öre/MJ
7 dagar à 563 gr x 11,70 kr/kg = - 46,11  - 46,11
238 MJ à 0,124 = + 29,51 238 MJ à 0,10 + 23,80
Förskottsersättning + 25,00  + 25,00
Netto +8,40  + 2,69

5 dagar: 12,4 öre/MJ  5 dagar, 10 öre/MJ
5 dagar à 563 gr x 11,70 - 32,94  - 32,94
170 MJ à 0,124 + 21,08 170 MJ à 0,10  + 17,00
Förskottsersättning + 25,00  + 25,00
Netto + 13,14  + 9,06

Exempel B
7 dagar, 12,4 öre/MJ  7 dagar, 10 öre/MJ
7 dagar à 620 gr x 11,70 - 50,78  - 50,78
263 MJ à 0,124 + 32,61 263 MJ à 0,10  + 26,30
Förskottsersättning + 25,00  + 25,00
Netto + 6,83  + 0,52

5 dagar, 12,4 öre/MJ, 37,5 MJ/dag  5 dagar, 0,10 öre/MJ, 37,5 MJ/dag
5 dagar à 620 gr x 11,70 - 36,27  - 36,27
188 MJ à 0,124 + 23,31 188 MJ à 0,10,  + 18,80
Förskottsersättning + 25,00  + 25,00
Netto + 12,04  + 7,53

Slaktvikt 87 kg 85 kg 87 kg
Tillväxt 87 kg  87 kg
Avräkn.pris 57,5, 11,39 11,64 kr
Foder 34 MJ/kg tv 2958 MJ 2894 MJ
Foderpris enl Sv L 13.22 öre 13,22 öre
Smågrispris 15 v f s 361 kr 363 kr
87 kg slaktvikt +991 994,87 x 11,69 =+1017
Smågris -361 -363 -363 
Foder -391 -383 -391
Arb + div -65 -65 -65
”Netto” +174 +183 +198

Jag har i min kalkyl utgått från en medel-
tillväxt av 900 gram per dag. Enligt försök 
vid SLU 2002 med uppfödning av grisar till 
högre vikt, 127 kg, visades i viktintervallet 
107 - 127 kg en medeltillväxt på 933 gram. 
Därför är det viktigt att du använder dina 
egna tekniska resultat, när du räknar fram 
vad förtida hämtning av slaktgrisarna är värd. 
Foderförbrukningen var så låg som 3 kg per 
kg tillväxt (37 MJ).
I en kalkyl för slaktgrisar sägs att smågris-

priset 15 - 16 veckor tidigare ska dras ifrån 
slaktvikten. Detta har jag gjort.
Enligt detta kan producenten leverera gri-

sarna till slakt tidigare om tillväxten är säm-
re än den beräknade, normala. Ska de extra 
grisarna levereras en annan dag än den or-
dinarie leveransdagen blir det extra oroligt 
i avdelningarna. Då minskar tillväxten för 
samtliga grisar, i och med att ny rangord-

ning ska upprättas i respektive box där gri-
sar hämtats. Just då kan det vara rimligt att 
tömma den avdelningen. Det tar alltid någ-
ra dagar innan de resterande grisarna kom-
mer upp till den tidigare tillväxten. Ofta gör 
de inte det. Därför är det en fördel med fär-
re leveranser från en avdelning.
De grisar jag skulle leverera tidigare är ka-

straterna som oftast klassar sig sämre än so-
grisarna vid samma vikt. De har oftast ock-
så en högre foderförbrukning.
Utgår vi från Rolfs  kalkyl och tillväxten är 

900 gram per dag, 675 gram kött, och sätter 
priset till det jag fått av Lantmännen för en 
tid sedan till 13,22 öre per MJ blir resulta-
tet -4,49 kr per gris.
Sista ordet i denna debatt är nog inte sagt 

- ännu.

Jämförelse mellan kalkylen i GRIS nr 6 
och kalkylen med två kg lägre vikt:
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Atria köper Valga i Estland
Atria avancerar i Östersjöområdet och 

har undertecknat ett intentionsavtal med 
de största aktieägarna i AS Valga Lihatöös-
tus om att de ska sälja aktiemajoriteten till 
Atria. Valga är Estlands näst största företag 
som förädlar nöt- och svinkött. De största 
aktieägarna innehar sammanlagt 75,83 % 
av aktierna.
Atria vill köpa även de resterande aktier-

na, vilket man hoppas ska vara klart före 
utgången av 2004. Valga blir då systerföre-
tag till Lithells.
Valgas marknadsandel är 15 - 20 % av kött-

marknaden i Estland. Dessutom har Valga 
en god position i Lettland. 2003 hade Val-
ga en omsättning på 20,9 milj euro. Källa: 
Pressmeddelande.
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Tel: 046-24 96 30
info@svenskaneuero.se
www.svenskaneuero.se

Så slipper
du problem
med halm,
tjock gödsel
eller vid långa
transporter.

LANDIAS
pumpar
klarar det
andra
går bet på!

3 års garanti.

Byt till
LANDIA
nu!

Staldren
Kampanj hela pallar
oktober - november

• 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

SOJALL
GÖDSELPULVER

Med garanti
Ladugårdsinrede i Jung AB

535 92  Kvänum
Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19 Gr
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BIOLOGISK FLUGBEKÄMPNING

ROV         FLU GAN
J Dahlqvist Maskin AB
Tel 0435-191 91  Fax 0435-191 93

www.dahlqvistmaskin.se
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Box 844
251 08  Helsingborg

Tel 042-17 54 00
Telefax 042-17 54 43

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

Ett rostskydd som håller i längden
Bröderna Westman målade sitt rostiga 
ladugårds- och torktak för 24 år sedan
med Isotrol. Ännu finns inga spår av rost.

Isotrol är ett rostskyddssystem som 
kan appliceras direkt på rost och ändå 
ge bra resultat. Gör som tusentals 

nöjda lantbrukare. Prova Isotrol vid allt underhåll av 
stål och plåt! 
Isotrol har sålts av Lantmännen Maskin sedan 1983. 
Isotrol används sedan 24 år även inom det tunga 
rostskyddet av Vägverket, Banverket och Försvaret 
för underhåll av broar, master, pontoner, m m.

Användningsområden: Tankar, torkar, tak, stallinred-
ningar, maskiner, redskap, samt lagerskydd av 
vändskivor.

Besök oss på Elmia 20 - 23 oktober i monter D 01:57 
Titta gärna in på vår hemsida www.introteknik.se så förstår du varför det är 
lönsamt att få mer information om Isotrol.

Broby Gård i Skänninge

Här köper du Isotrol:

Box 1334, 181 25 Lidingö
Tel: 08-590 737 50
info@introteknik.se
www.introteknik.se

Effektivt som
blymönja, men

mer miljövänligt!

För grisuppfödare finns rostskyddsfärg som 
förlänger livslängden på inredningarna, golvfärg 
som motstår syraangrepp, spackel för rostskydd 
av stolpar, lagning av boxgolv, limning, etc. 
Behandlade stolpar intakta efter 25 år!

Vi har produkter för alla 
ytbehandlingsbehov!

20-40% mäss-rabatt!


