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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.
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– ett rent 
nöje

GUN: Det är vår mest 
sålda skrapbana för 

gödselrännor

TUNA

Gödsla ut? 
Äh, d  gör ju GUN!

Vill du öka lönsamhe-

ten i ditt jordbruk
Gödselbassäng med hela säkerheten 
för halva priset

Vill du spara kväve ? - lägg på ett tak

R i n g :  0 3 1  -  4 7 1 6 6 0

MPG Miljöprodukter AB
Victor Hassselblads gata 11
421 31 Västra Frölunda

Bearbetningslåda

Stor lucka 

www.mpg.se

Återförsäljare i
hela landet

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

En frisk fläkt från Dalby

Noggrann
Marknadens mest noggranna 
blötutfodring. Individuell kontroll på
varje foderventil. Tydlig redovisning
av foderkomponenter.

Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000

Tvärtrågsbox för tillväxtgrisar.

Dator med windowsmiljö. 
Anläggningen visas på skärmen.

Foderkök med blötkar.

B LÖ TU T FODR I NGAR

Kontakta oss när det gäller:
Inrednig, torrutfodring, foderskruvar, fodersilo, spannmålssilo för gastät lagring, hoar, 

färg, ventilation, utgödsling, gödselpumpar , betongprodukter.

Service
Heltäckande service. Service alla 
dagar. PC-anslutning och telefon-
modem till alla anläggningar.

Windowsmiljö
Multifeeder med enkla överskådliga bilder.
Lättanvänd.

Lokalkontor: Halmstad 035-583 32 Ängelholm 042-690 06
Hammenhög 0414-44 03 00 Strängnäs 0152-400 17 Trollhättan 0520-44 41 34

1 000 ton saltade korvar 
och charkprodukter in i 
Norge genom kryphål i 

tullreglerna
Norska köttföretag kan exportera t ex salt 

till något land, exempelvis Sverige, och se-
dan ta tillbaka det till Norge igen som bear-
betad produkt. Den bearbetade produkten 
kan vara t ex bacon eller salami, där saltet 
ingår. Efter ”bearbetningen” av saltet utan-
för Norge blir tullen på hela varan, t ex sala-
mikorv, endast 8 % vid återimport till Norge. 
För köttprodukter är tullavgifterna väsent-
ligt högre. Det här är helt juridiskt lagligt, 
men inte riktigt enligt lagens anda.
Norsvin, de norska grisuppfödarnas orga-

nisation, har reagerat kraftigt på avslöjan-
det och både Kjøttbransjens Landsforbund 
och KIFF (Kjøttindustrienes Fellesforening) 
har tagit upp saken med fi nansdepartmen-
tet för att få hålet i tullreglerna tätat, vilket 
väntas ske vid nyår. 
-Vi tror att köttprodukter i storleksordning-

en 1 000 ton, mycket från Danmark, men 
också från Sverige, har kommit in i Norge 
genom det här kryphålet, säger Bjørn-Ole 
Juul-Hansen, Kjøttbransjens Landsforbund, 
Norge. Vad det kostat oss i Norge är svårt 
att beräkna, eftersom det fi nns olika tull-
satser och varuvärdet är olika från produkt 
till produkt. För exempelvis spekepølse är 
tullkostnaden över 100 nkr per kilo. Genom 
kryphålet har köttet kommit in i Norge för 
8 % tull på spekepølsans värde vid leverans 
från korvfabriken, t ex i Sverige. 
En koll hos en svensk tillverkare av nämnda 

typ av korv visar att tullavgiften via “kryp-
hålet” uppgår till mellan 6 och 7 skr, i stället 
för ca 110 skr, som 100 nkr är. /LG

Ger dammfri malning och 
rätt foderstruktur med hög 

kapacitet. En investering som 
verkligen lönar sig i det långa 

loppet.

med under-
trycksmalning

Kvarnar

Tel. 0431 - 44 52 60
Fax 0431 - 41 15 01

E-mail: mafa@mafa.se

För mer information 
ring oss eller besök 

www.mafa.se
Nöjda kunder är det bästa vi vet!

Ventilation
blir billigare
PE-trummorna, de i plast hos Stallsystem 

i Dalby, har prissänkts med ca 20 proc. Det 
beror på att den danske tillverkaren effek-
tiviserat och ändrat produktionsmetoderna. 
PE-trummjorna är i sin tur gott och väl 20 
proc billigare än aluminiumtrummorna. 
Gert Persson berättar även att frekvensstyr-

ningarna är på väg att bli billigare. De mindre 
utrustningarna har gått ned i pris, medan de 
för större system ligger stabilt i pris.

med allt svagare valutor och då blir inte det 
danska grispriset bättre än vad det är. Om 
grisköttet kunnat placeras i Tyskland har no-
teringen säkert varit betydligt bättre. 

Kritik mot danska grispriset
Kent Skaanning, tidigare ordförande för 

Danske Svineproducenter, gick nyligen till 
angrepp på Danish Crown i pressen, för för-
eningens dåliga betalningsförmåga. Han me-
nade att dansk grisproduktion borde återgå 
till ca 16 miljoner grisar för att minska ex-
porten till länder där det inte går att få ut 
ett tillräckligt bra pris. 
Sedan han sa detta har dollarn sjunkit yt-

terligare och många menar att vi inte alls 

sett slutet på dollarfallet ännu. I God Mor-
gon Världen 14 november, gjordes analy-
sen att amerikanerna inte ens är intresse-
rade att hejda dollarfallet, utan ser dollar-
försvagningen som positivt. Japanska reger-
ingen sa i veckan att man kommer att föl-
ja med dollarn. Japan har inte råd med en 
stark yen.
Nyligen kom även signaler om att prisupp-

gången på feta produkterna i de nya EU-
länderna stagnerar. Det är ingen som säger 
att priserna går ned, men uppgången kan-
ske kan vara bruten. De i Sverige tidigare 
väldigt dåligt betalda feta charkråvarorna 

bidrar nu bra till slaktkalkylen och därmed 
slaktsvinsnoteringen. 
Det mesta i vår omvärld är således positivt, 

vi har en stabil marknad och vi ser en mins-
kad produktion framför oss, vilket är positivt 
för grispriset. Men dollarfallet sänker vin-
sten på annars goda, framför allt danska ex-
portaffärer. Det kan hämma möjligheterna 
att utnyttja den goda utvecklingen. Någon 
sa nyligen att dollarns värde går i 7 – 8-års-
cykler, vilket kan innebära en ganska lång-
varig dollarförsvagning. Detta kan göra att 
danskarna och även andra exportörer till 
dollarländer, inriktar sig mer på EU-områ-
det, vilket inte är positivt för Sverige. 
Från att ha haft EUs lägsta grispriser, har 

vi nu bland de högsta. Det beror på att vår 
inhemska marknad är stark inför julen, nå-
got som inte fi nns motsvarighet till i syd-
ligare länder. 2005 spås bli ett gott år, lik-
som 2006, om prognoserna inte störs av nå-
got oförutsett. 

Vi är i en
gynnsam 
svincykel
-Vi är nu inne i en gynnsam svincykel, som 

ger oss plus 14 proc upp på grispriserna fjär-
de kvartalet, i nivå med EU. Samtidigt är fo-
derpriserna låga. På årsbasis väntas note-
ringsökningen vara 7 proc, säger Eva Sten-
berg, LRF Kött. Nästa år tror vi priserna går 
upp 6 proc, från 2004 års nivå räknat, vilket 
är ca 50 – 70 öre på årsbasis. 
-Senaste signalerna från Danmark är att 

produktionen stannar på 24,6 milj grisar, vil-
ket betyder att ökningen av produktionen 
stannat av. Det är fortsatt god efterfrågan 
från de nya EU-länderna.
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