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Råttor och möss kan sprida dysenteri 
Intensifiera skadedjursbekämpningen
Råttor och möss sprider dysenteri! 
I Svinhälsonytt nr 2 2004 på sidan 5 
skriver veterinär Nils Holmgren att 
möss spridit dysenteri under flera år i 
en slaktsvinsbesättning. Vid analys av 
både döda grisar och möss visades att 
de hade identiska bakterier. Det var 
alltså ingen svårighet att dokumentera 
ohyran som smittspridare.

skadedjur
Det är alltså du som besättningsägare, el-

ler du som jobbar i stallarna, som måste för-
söka förhindra att dysenteri uppträder. In-
tensifiera alltså utrotandet av ohyra, såsom 
möss och råttor.
Ohyran trivs bra även i ströutrymmen, både 

där det är halm eller annat strömedel. Lägg 
ut råttgift, kontakta Anticimex och teckna 
ett avtal om du inte redan har avtal. Eller 
ta ev hjälp av andra som hjälper dig med 
utrotningen.
Sjukdomar är dyrbara. Sjukdomar kan upp-

träda ändå, utan att ohyran behöver hjälpa 
till med smittspridningen. 

Gäller även flugor
Även flugor sprider olika sjukdomar till och 

mellan djuren. Nyligen konstaterade ameri-
kanska forskare att flugor sprider PRRS, som 
kan vara inkörsporten till PMWS. Flugorna 
kan ha PRRS-virus i tarmen upp till 12 tim-
mar. Under den tiden kan de både förflytta 
sig långt och smitta många djur.
I BB-stallar förkommer mycket flugor. Flu-

gorna kan således sprida olika sjukdomar 
till både suggor och smågrisar. Ofta kan det 
vara svart av flugor på vissa platser i avdel-
ningarna. Då kan både suggor och smågri-
sar äta flugorna, som kan vara infekterade 
med olika bakterier eller virus.

Bekämpa ägg och larver
Flugor lägger ägg, som kläcks efter kort tid. 

Du kan och ska bekämpa flugäggen och/el-
ler larverna. Det är dessa som senare lägger 
nya generationer ägg. Bekämpningen av ägg 
och larver gör du enklast genom att sprida 
något hygienmedel som avdödar dessa ägg 
och larver. I övrigt gäller konventionell flug-
bekämpning. Flugor lägger äggen där det är 
lite fuktigt och då gärna på boxgolvet. Flu-
gor kläcks gärna i närheten av gödselrännan 
eller i blöta strödelar i boxarna.
Genom att bekämpa nu blir det mindre el-

ler helst inga flugor till den kommande vå-
ren och sommaren. I varje fall ska man bör-
ja bekämpningen tidigt på våren när vårso-
len börjar skina.
Att flugor orsakar sjukdomar bland dju-

ren visar även ny dansk forskning, utförd 
av Danmarks Fødevareforskning i samar-
bete med näringen. Där kom man fram till 
att enbart genom att sätta upp finmaskiga 
flugnät, kan man reducera antalet campy-
lobactsmittade kycklingar högst påtagligt i 
broilerproduktionen. Det gäller säkert även 
svinproduktionen.

Nils Andersson

Instruktionsbok 
för råttbekämpare
Om du vill effektivera din skadedjurs-

bekämpning kan du läsa Oönskat besök, 
handbok för bekämpning av råttor och 
möss. Det är en instruktionsbok om hur 
du bekämpar råttor och möss på lant-
bruk. Skriften är gjord av Karin Murén 
och berättar om möss och råttors liv och 
levnadssätt och om tips för bekämpning-
en. Skriften är uppdaterad i fjol, då det 
bl a tillkom ett avsnitt för anslutna till 
Svenskt Sigill. Det finns även ett avsnitt 
för dig som är med i officiella salmonella-
kontrollen. 
Du kan beställa boken på 

info@pharmaxim.com eller ringa 042-
385450.
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Halverat tb väntas i norsk 
smågrisproduktion

Täckningsbidraget i norsk smågrisproduk-
tion väntas bli halverat mot dagens från ja-
nuari 2005. I integrerade besättningar och 
slaktsvinsproduktionen väntas tb sjunka 
med 30 – 40 %. 
2003 var tb per årssugga i snitt 6 389 nkr, 

2004 väntas tb bli 5 508 nkr och efter nyår 
är prognosen ca 3 700. Motsvarande för 
slaktsvin är 207 nkr, 176, resp ca 150 nkr. 
Integrerade 12 455, 10 826, resp drygt 7 000 
nkr efter nyår. 
Orsaken till sänkta lönsamheten är stigan-

de produktion, utan att det finns avsättning 
inom landet. Höjda marknadsföringskost-
nader, kostnader för slakt av lättare grisar 
och smågrisar, samt exportkostnader sänker 
grispriset. Just nu ligger 3 000 ton griskött i 
regleringslagret. 2 400 ton har exporterats 
hittills i år. Norge får inte exportera mer än 
3 500 ton, enligt ett WTO-avtal. 1 100 ton 
ytterligare får exporteras i år, resten måste 
norrmännen äta upp själva. Att exportera 1 
kg griskött kostar f n 20 nkr, dvs ca 22 skr. 
Export är således ingen god affär. 
-Vi är hänvisade till att sälja i Norge det vi 

inte får exportera, säger Asbjørn Schjerve, 
Norsvin. Det kommer att pressa priset på 
griskött nedåt. För att minska produktio-
nen ska smågrisar, 25 – 30 kg, slaktas. Där-
med minskar produktionen med 50 kg per 
förtidsslaktad gris. 
-Alla griskonjunkturer svänger, så även den 

norska, med ca 5-årsintervaller. Vi kan nog 
även leva med denna överproduktion. Men 
vi ser redan att en del besättningar slås ut.
-Vi räknar med ca 2 kr lägre slaktsvinspris 

efter nyår, säger Asbjørn. /LG     

Norra Norrlands bönder gav upp spann-
målsskörden till grisarna

-Vi tröskade 70 hektar korn av 200, innan vi gav upp. Det regna-
de hela tiden. Medelskörden blev därmed drygt 700 kg per hektar 
i år, säger Mikael Hugoson, Alviksgården, Luleå. Vi behöver kor-
net till grisarna, så nu får vi köpa spannmål i stället.
-Situationen är samma för alla bönder här uppe, säger han. De enda 

som fick in någon skörd värd namnet, är de som har lätta sandjor-
dar och började skörda tidigt. 
-Men jag har kört ut gödseln och plöjt färdigt. Så vi är klara att 

försöka nästa år igen! /LG

Bättre grispriser väntas i Danmark 2005
Genomsnittliga grispriset i Danmark väntas bli ca 9 dkr, 11 skr, 

2005. Det sa Danske Slagteriers ordförande Bent Claudi Lassen på 
årsmötet för Landsudvalget
for Svin i Herning. Därtill kommer efterbetalningen. 
-Priset är inte tillräckligt med hänsyn till de hål vi har att täppa 

igen efter senaste tidens låga priser, men vi kan inte vänta oss mer 
med hänsyn till vår omkostnadsförhållanden och valutasituatio-
nen. Om bara politikerna inte lägger på oss högre pålagor, kanske 
vi kan leva med 9,50 inkl efterbetalning, tillade han, med adress till 
Folketingets ledamöter.
Prognosen grundar sig på stabilt grispris i gamla EU, något sänkt 

i nya EU-länderna, stärkt pris i Japan i vår, stabil efterfrågan från 
Ryssland, samt oförändrad konkurrenssituation i förhållande till 
USA, Canada och Brasilien. 
-Grispriset 2004 väntas stanna på något över 8,50 dkr, exkl efter-

betalning, sa han. 
Bent Claudi Lassen kommenterade även de danska slakteriernas 

expansion utanför Danmark.
-Amerikanska Smithfield har köpt stort i USA, Spanien, Storbri-

tannien, Frankrike och Polen och vill expandera ytterligare i Östeu-
ropa. Tysk-holländska Bestmeat har köpt flera tyska och holländska 
slakterier och har senast investerat i slakt och styckning i Holland. 
Jämfört med dessa stora konkurrenter är de danska initiativen re-
lativt beskedliga, konstaterade han. Källa: Danish Crown. /LG

Danish Crown är dåliga på 
marknadsföring och bör 
minska slakten, menar 

storproducent
Danish Crown marknadsför grisköttet då-

ligt i de länder man verkar, det säger storpro-
ducenten och förre ordföranden i Danske 
Svineproducenter, Kent Skaanning. Han har 
besökt butiker i bl a USA och jämfört med t 
ex Smithfield, som tjänar mycket mer pengar 
och har stor framgång i många länder.
-Dålig marknadsföring är en av orsakerna 

till låga grispriset. Jag har inte fått tillräck-
ligt betalt för slaktsvinen på fyra år, säger 
han, och ifrågasätter om det danska kon-
ceptet med producenter, slakterier och fo-
derfabriker är det rätta. Bl a måste danska 
uppfödare köpa spannmål till världsmark-
nadspriser.
-Mest skeptisk är jag mot danska produk-

tionens storlek, säger han. Vi borde återgå 
till 1995 års nivå med 20 miljoner grisar. Det 
är de sista grisarna som är minst lönsamma. 
En lägre kvantitet att sälja skulle ge högre 
genomsnittligt pris. 
Kent tror dock fortsatt på dansk grispro-

duktion och tänker själv bygga ut. Men dansk 
grisproduktion och -industri måste rationali-
sera hårdare. Och Danmark måste se upp för 
Brasiliens koncept, som det finns anledning 
att vara nervös för. Källa: MaskinBladet.

Danska besättningarna 
måste bli dubbelt så stora 

om 10 år för att klara kost-
naderna

-Ekonomiska resultatet för en dansk ge-
nomsnittsbesättning blev 140 000 dkr 2003 
och väntas bli 54 000 dkr 2004. Variationer-
na är dock stora och stora slaktsvinsbesätt-
ningar klarade sig bäst, suggbesättningar-
na sämre. 
-Om omkostnaderna inte ökar de närmaste 

10 åren och inflationen är 3 %, då ökar löner, 
räntor och avskrivningar med 80 öre per kg 
griskött. Det ska hämtas hem genom ökad 
slaktvikt, ökad effektivitet och fördubbling 
av besättningsstorleken, sa ordföranden för 
Landsudvalget for Svin, Lindhart B Nielsen, 
på årsmötet i Herning.
-Budskapet är tydligt till politiker och myn-

digheter: Får vi inte fördubbla besättning-
arnas storlek och hålla oförändrade kostna-
der, då kan vi glömma vår konkurrensför-
måga, sa han. Källa: Källa: Svinkongressen, 
Herning. /LG

Antalet grisar i Danmark 
12,9 miljoner 1 oktober, 

0,8 % färre än i fjol
Antalet dräktiga suggor har minskat 

med 0,7 % och svinproduktionen totalt 
0,8 %, enligt Danmarks Statistik per 1 
oktober. Beräkningen är gjord med hjälp 
av stickprov i 3 500 besättningar. Källa: 
Danmarks Statistik. /LG
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Livdjurs-
transportör 

sökes

            å en av våra nuvarande livdjurstransportörer 

       lägger om sin verksamhet söker vi en ny transpor-

tör, med tillträde snarast möjligt. Vi ställer höga krav 

på djurens miljö, och därmed även på dig som trans-

portör och på ditt fordon. 

     Effektiv ventilation och vatten till djuren ser vi 

som självklarheter.  Vår nuvarande, mycket välutrustade, 

livdjursbil är till salu och kan eventuellt övertas. Den 

är klassad för hela 24 timmars körning mot normalt 8.

     När det gäller villkor och samarbetsformer är vi 

öppna för förslag. Hör av dig till Eva Bengtsson på 

vårt livdjurskontor på tel 0414-503 45 för en förutsätt-

ningslös diskussion och mer information! 

mailto:info@pharmaxim.com

