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– för dräktiga 
suggor och 
präktiga svin

TUNA

Fast gödsel?
Flytgödsel?
Mycket halm?
Då behöver du en 

HYDRODOX
tryckutgödsling
– en tryckinvestering!

Återförsäljare i
hela landet

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

En frisk fläkt från Dalby

Ventilationslösning för ditt stall 

SKOV A/S är specialister  
på ventilation. 

Vi hjälper dig att hitta rätt. 

För mer information tag kontakt med: 

Ingemar Fransson · Hjo 
Tlf./fax: 0503-14243 · Mobiltlf.:070-2254286 

E-mail: ifr@skov.dk · www.skov.dk 

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 
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GRIS utkommer med 12 nummer per år. 

@-GRIS utkommer med minst 52 nr per år, 
dvs varje vecka när grispriserna är satta, samt 
i övrigt när något betydelsefullt för grispro-
duktionen inträffar.
Prenumerationspriset är 190 kr inkl moms 
10,75 kr år 2004. Enklast prenumererar du 
genom att sätta in 190 kr på vårt bankgiro 
eller post gi ro.

Bankgiro 440-0123  
Postgiro 69 22 21 - 5

tryck
RB Grafi ska AB, Örebro

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

Danska grispriset ner till 8.80 dkr
Svenska slakterierna står emot
De danska slakterierna sänkte slakt-
svinspriset ytterligare 20 danska öre till 
8.80 dkr vecka 43, drygt 10.80 skr. Där-
med har danskarna sänkt 70 danska 
öre (drygt 85 svenska) på tre veckor! 
Men de svenska slakterierna har stått 
emot alla prissänkningarna och håller 
oförändrade slaktsvinspriser. Även 
partiprislistan är oförändrad. 

marknaden
-Det är fortsatt bra drag i svenska mark-

naden, säger man vid alla slakterierna. Det 
gäller alla produkter, utom kotlett och den 
säsongskänsliga karrén. Marknaden är vä-
sentligt bättre i år än i fjol.
I fjol vecka 43 var Swedish Meats slakt-

svinspris inkl marknadstillägg 10.60 kr och 
under hård press. Priset sjönk därför vecka 
45 till 10.30. I fjol var även foderpriserna 
stigande så här års och stora prisökningar 
väntades. I år är det tvärt om. Lantmännen 
sänkte nyligen foderpriset med ytterligare 
6 - 7 öre och den sammanlagda sänkningen 
i höst är 18 öre. Origo 522 kostar därefter i 
Skåne 1.59 fritt gård. Orsaken till sänkning-
en är att både spannmål, protein och amino-
syror har lågt pris och det fi nns inga direkta 
tecken på höjningar. USDA, det amerikan-
ska jordbruksdepartementet, rapporterade 
i veckan att amerikanska skörden av majs 
och sojabönor blir väsentligt större än i fjol. 
Majsskörden väntas bli 15 % större än 2003 
och sojaskörden väntas blir 27 % större. 

Med 1.10 kr högre slaktsvinspris än i fjol 
och god efterfrågan på grisköttet både i Sve-
rige och på export (särskilt på charkråvara 
och feta produkter), samt lägre foderkost-
nader och inga hotande höjningar, är utsik-
terna för en bättre framtid för grisproduk-
tionen god.
Prissvackan efter jul och i januari verkar 

inte heller bli så djup och i mars-april ta-
lar man om färre grisar till slakt. Bekymret 
kommer närmast att fi nnas hos slakterier och 
förädlare, om hur man ska få tag på grisar, 
säger en del bedömare. Det kan med andra 
ord bli grisuppfödarnas marknad.
Orosmolnet fi nns på andra sidan sundet, 

med sänkta grispriser. Men de svenska slak-
tarna verkar ta detta med ro. En del tror 
trots detta mer på prisuppgång i Sverige, än 
prisnedgång, vilket man har trott under en 
längre tid. 
Amerikanska presidentvalet hålls i början 

av november och då får vi några besked som 
kan påverka grispriserna. Om dollarn stärks 
får danskarna mer betalt från sina dollarbe-
roende marknader. Det stabiliserar i så fall 
danska grispriset. Danmarks stora problem 
f n är att växla pengar! 
Tyska och franska priserna fortsatte förra 

veckan sjunka, medan futurepriserna vän-
de uppåt igen efter några veckors nedgång. 
De närmaste månaderna gick priset upp 40 
öre. Att bl a tyska dagspriserna gått ned en 
tid sägs bero på tillfälliga överskott och pris-
nedgången har förstärkts p g a överreaktion 
hos uppfödare som anmält fl er grisar till slakt 
när man sett priserna sjunka. Johan Anders-
son, Swedish Meats, gör bedömningen att 
danskarna tidigare i år tvingats betala mer 
än man haft råd till p g a trycket från tys-

ka grispriserna och att 
man nu tar igen lite av 
det man förlorat. 
Sänkningen av fu-

turepriserna tidiga-
re kan också vara en 
reaktion på sänkta 
dagspriser, med ner-
vositet hos köparna. 
Men man ska se fram-
åt och då ser vi att 
köttköparna är villi-
ga att betala bra  långt 
fram i tiden. /LG

Grispriserna vecka 43
Partipriset i Sverige är oförändrat.
Svenska slaktsvinspriser, grundnotering
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i 

de fl esta fall olika tilläggsbetalningar, som kan 
vara betydande. I Ginstens pris ingår mark-
nadstillägg med 1 kr. I KLS pris ingår mark-
nadstillägg med 10 öre i det snävare viktsin-
tervallet 64 - 90.9 kr. Kött-% 58. 
12,75  Ginsten Slakt, 65 - 94,9 
12,05  KLS**,  64 - 94,9
11,70  Skövde Slakteri, 71 - 94,9
11,70  Swedish Meats, 71 - 92,9
11,70  Dahlbergs Slakteri*,  71 - 94,9
11,70  Alviksgården, valfri vikt
11,70  Ugglarps Slakteri*, 70 - 94,9
11,70  SLP*, 70 -  94,9
11,70  Sydkött, 71 - 100
11,70  Dalsjöfors Slakteri, 70 - 94,9
* = gäller föregående veckas pris
** = marknadstillägg 64 - 90,9 kg
Norden. Ländernas avräkningspriser kan 

inte jämföras exakt med varandra p g a oli-
ka prissättningssystem. I Danmark avräknas 
vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd 
ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid 
jämförelse med svenska priser.

Danska grispriset sänks med ytterligare 20 öre v 
43. Dansk kurs 1.23, norsk 1.08, euro 9.04.
10.80 Danish Crown/TiCan, 67,0 - 82,9, 8,80 dkr
21,45 Norsk Kjött, 55,1 - 73,0 kg, 19,85 nkr
11,30 Österbottens Kött, 70 - 86 kg, 1,25 euro 
11,50 Snellman, 78 - 100, 1,27 euro 
Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab 

14 oktober. Eurokurs 9.04 kr. 
Skr Land v 42 v 41 v 40
10,24 Frankrike 1,133 1,153 1,183
13,10 Tyskland 1,450 1,480 1,530
  9,67 Belgien 1,070 1,070 1,120
12.06 Italien 1,335 1,335 1,335
Futurepriser i euro ett år framåt, per kg 

slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. 
Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån v 42 v 41 v  40 v 39 v 38
Okt 1,460 1,416 1,460 1,465 1,521
Nov 1,459 1,408 1,443 1,426 1,465 
Dec 1,398 1,351 1,380 1,374 1,405
Jan 1,348 1,311 1,345 1,348 1.359
Feb 1,395 1,360 1,378 1,394 1,414
Mar 1,400 1,378 1,420 1,433 1,433
Apr 1,425 1,404 1,440 1,448 1,442
Maj 1,440 1,430 1,454 1,460 1,470
Jun 1,453 1,440 1,453 1,463 1,478
Juli 1,449 1,426 1,429 1,429 1,429
Aug 1,450 1,430 1,435 1,435 1,430
Sep 1,445 1,430 ---- 1,610
Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrispriserna går upp 

15 öre för Bis Plus och Bis, 10 öre för Bas 
och 25 öre för nyavvanda. Bis Plus 17,40, Bis 
16,65, Bas 15,50, Nyavvanda 34,85, KRAV 
Bis Plus 25,65, KRAV Bis 24,90,
KLS +10 öre. KLS Smågris 17,65.
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