
Gris nr 8 2004 Gris nr 8 20042 3

Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp, S-534 96 VARA, Sweden
Tel 0512-609 20, Fax 0512-601 00
E-mail info@fribergs.se

För mer information, ring 0512-60920 eller besök oss på vår hemsida:

www.fribergs.se

OMRÖRAREVi har

som

och

och

För industri och lantbruk
Rostfria - Korrosionssäkra - 
Hygieniska

Utgödsling • Stålbyggnader • Hydraulcylindrar

www.lr-system.se
 LR•System AB

260 70 Ljungbyhed
Tel 0435-44 07 60. Fax 0435-44 03 97

Med el ler 
utan 
restmängd?
Big Dutchmans 
blötutfodringar le ve -
re ras an ting en som 
rund pum pan de, eller 
rest mängds fria med 
frisk vat ten skölj ning.

MC99NT
Den senaste 
tekniken för styrning, 
övervakning och 
registrering i 
utfodrings- och 
blandnings-
anläggningar.

Service
Du har nu nära till 
service, från hela fem 
servicecenter runt om 
i landet. 
Alltid snabb service!

…du får dem 
alla från:

Här är tre:

Blötutfodring
har många 
fördelar…
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NOJ Serviceverkstad AB
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90  Fax 0512 - 541 40
Klippan 0435-181 90

info@noj.se

Gerni • BOX 127  • S-662 23 ÅMÅL 
0532-175 30

Rengör
professionellt  
med ....

SPSPARA ÖVER 18.500 !ARA ÖVER 18.500 !

Inkl.slangupprullare och
20 m slang

18.995,-exkl. moms

• 200 bar
• 930 l/tim 
• 90/130° C 

G 4802 A 
• Högtryckstvätt
• Het vatten

• 210 bar
• 1920 l/tim 

G 830 A 
• Högtryckstvätt
• Kall vatten

SPSPARA 10.500 !ARA 10.500 !

17.995,-exkl. moms

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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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

Minskad produktion och stabil marknad
Men dollarn hot mot merintäkterna

Grisar enda näringen
med positiva prognoser
Grisproduktionen framstår allt mer som den enda näringsgrenen 

inom lantbruket i Sverige som kan expandera och behålla ett vettigt 
pris för produkterna. Mjölkproduktionen har varit hyfsat gynnsam, 
men tycks gå mot sämre tider. Nötköttet ska ta sig ur bidragsekono-
min och väntas få kärva år framöver, ägg och fjäderfäkött verkar ha 
små expansionsutrymmen, växtodlingen ser tveksam ut särskilt vad 
beträffar foderspannmålen i Mellansverige. Kvar är skogen, som 
kanske kan tävla med grisproduktionen. Men intäkterna från sko-
gen hotas av samma problem som grisköttet, dollarfallet.
Svenska grisproduktionen väntas falla under nästa år med 3 proc 

nästa år, vilket ger stabilare priser och högre årsmedelpris. Europe-
isk grisproduktion faller också något, ca 5 miljoner grisar, vilket gör 
att trycket mot svenska priset inte väntas bli särskilt hårt. De tyska 
priserna under hösten har närmast påverkat svenska priset uppåt, 
om inte Danmark har legat emellan, och tyska priserna kan väntas 
fortsätta bli goda nästa år. Det visar i alla fall futurepriserna.
Globalt verkar det också bli övervägande positivt framöver. Kon-

sumtionen av kött ökar i många länder som har välståndsökning, 
medan produktionen inte ökar lika snabbt. Produktionsökningen 
kommer under närmaste åren troligen att vara mindre än konsum-
tionsökningen.

Slaktsvinspriset vecka 47 är 11.70 vid de fl esta svenska slakterier-
na. I fjol var Swedish Meats notering 10.20 + ett marknadstillägg p 
g a sänkt bästa slaktvikt med 15 öre, sammanlagt 10.35. Notering-
en är således 1.35 kr högre i år än i fjol. 2002 var noteringen 11.55, 
plus marknadstillägg 10 öre = 11.65. Alltså ungefär som i år. 2002 
var priset ca 2 kr högre och 2001 ännu högre.  
Läget i år är således bättre än i fjol, men sämre än 2002 och 2001. 

I fjol var dessutom foderpriserna på väg upp och stora överskott på 
griskött tryckte ner grispriset kraftigt i början av året. 
I år fi nns inga lager, efterfrågan på griskött är stabilt god sedan 

fl era veckor och vi kan ha goda förhoppningar om mindre sänk-
ning av grispriserna efter jul i år i fjol. Noteringen var 9.40 vecka 
52 i fjol, den kommer vi att slippa. 
Vid många slakterier har man talat om ytterligare höjt grispris in-

för julen, men detta har hittills inte infunnit sig. KLS har höjt 25 
öre för att få fl er grisar till slakt tidigare och Skövde Slakteri hö-
jer vecka 48 av samma skäl. Men någon generell höjning ser det 
inte ut att bli. 
Bo Larsson, Swedish Meats, sa inför vecka 47 att det är tveksamt 

om det blir någon höjning. Karré och kotletter trycker marknaden 
och skinkköparna börjar ha klarat av sina viktigaste inköp före ju-
len. Alla slakterier har varit optimistiska inför hösten, men tonlä-
get har varit lägre inom Swedish Meats än hos de privatägda slak-
terierna. Men marknaden kan ändra sig snabbt, särskilt när det ver-
kar vara ganska god balans på marknaden, för en gångs skull. Det 
är sällan man ser så stabila rapporter med få förändringar från de 
danska slakterierna, som just nu. 

Minskad produktion
Vi går även mot en minskad grisproduktion både i Sverige och i 

EU och ökad konsumtion globalt, samtidigt som produktionen inte 
ökar lika mycket. Semineringarna har minskat i Sverige och bedö-
mare räknar med lägre produktion några månader fram i nästa år 
och minus 3 proc på årsbasis. Ungefär samma tongångar är det i 
EU, där man talar om 5 miljoner färre grisar första halvåret, eller 
1 proc minskning på årsbasis. 
Priset i Tyskland har varit väldigt stabilt senaste tiden, med nästan 

precis samma pris de senaste veckorna, ca 13.30 vid dagens sänkta 
eurokurs. Futurepriserna i Tyskland vände något nedåt vecka 46, 
men inom ganska normala variationer, där priset går ned någon 
vecka, för att vända uppåt igen någon vecka senare. 

Svag dollar problem
Största problemet på grismarknaden är den svaga dollarn, som 

inte ser ut att ha någon botten. Dollarkursen är nu under 7 kr, när 
det här skrivs 6.89 kr. Övriga valutor följer med och särskilt stor 
betydelse har pundet, därför att danska exporten till England är 
stor. Även om försäljningen är god och till oförändrade priser, blir 
det mindre pengar för grisköttet när pund växlas till danska kro-
nor. Samma försvagning av valutan råder i Japan, som är en annan 
viktig dansk exportmarknad. 
När de danska slakterierna får mindre pengar för grisköttet på ex-

port, måste man betala mindre till grisuppfödarna. Ett lågt danskt 
grispris trycker även vårt grispris. Danskarna är mycket angelägna 
att upprätthålla sina affärsförbindelser i England, Japan, m fl  länder 
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