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2005 väntas bli toppår för grisar 
Julslakten hindras av strejker
Nu närmar sig det nya året och det 
är dags att sammanfatta 2004. Det år 
som gått har trots allt har gett bättre 
priser än 2003. Den dyra spannmålen 
i början av året tog tyvärr en hel del 
av förtjänsten. På Danish Crowns 
andelsägarmöte fick vi att veta att 2005 
blir lite bättre än 2004, men att det nog 
är ”toppnivån” vi ska förvänta nästa 
år. (9 dkr/kg exkl efterbetalning).

Danmark
Danish Crowns budskap om framtiden är 

att vi alla måste bli ännu mera effektiva och 
att vi ska sänka omkostnaderna ytterligare. 
Detta är dock enligt slakteriernas mening en-
dast möjligt om politikerna ändrar lagarna, 
så det blir lagligt att driva ännu större svin-
gårdar. Detta var ju härligt att höra för mig, 
som fått att veta att all ytterligare utökning 
av produktionen är omöjlig, eftersom jag bor 
så nära naturområdet Åmosen!.
För mig var största problemet 2004 att jag 

inte fått bygga mitt smågrisstall. Den dåli-
ga avsättningen för smågrisar har kostat mig 
många pengar, eftersom utrymmesproblem 
medfört ökad dödlighet och sämre tillväxt.

Nu sätter bygget igång
Men nu sätter jag snart min namnunder-

skrift på papperen för ett nytt bygge! 865 
kvm smågrisstall med 8 avdelningar á 220 
grisar + en ”halv” avdelning till uppsamlings-
grisar/sjukavdelning. Vi bygger helt traditio-
nellt; toklimastier (tvåklimatboxar) och med 
diffus ventilation.
Stallet byggs samman med mitt grisnings-

stall, så att vi kan driva avvänjningsgrisar-
na direkt från BB-avdelningen. 
Dessutom ska bygget innehålla ett rum för 

personalen på 60 kvm. Här blir det ett kök 
med plats för att äta lunch, kontor, bad och 
toalett, omklädningsfaciliteter och plats till 
tvättmaskin, m m. Jag tror glädjen över pro-
jektet hos mina anställda är nästan lika stor 
för detta som själva stallet!
Om allt går som det ska så startar bygget i 

slutet av januari (om vädret tillåter) och hus-
stommen ska stå färdig omkring påsk. 
Vi har denna gång valt att dela upp bygge-

riet i flera olika entreprenader. Ett företag 

Annica Granström

bygger själva huset och andra firmor monte-
rar inventarier, utfodringsanläggningen, ven-
tilationen, el och vvs. Speciellt på el och vvs 
kan vi spara en hel del pengar, eftersom min 
man klarar en stor del av det arbetet.
Trots att alla säger att byggbranschen (spe-

ciellt lantbruksbyggeri) är hungriga, så tyck-
er vi inte att det avspeglar sig på priserna. 
En byggfirma meddelade oss kort att dom 
kunde lämna offert först om ytterligare en 
månad.

Jordbrukets kostnader har acce-
lererat 
För att sänka våra kostnader för lantbruket 

har vi börjat utföra en del fältarbeten själ-
va och leja mindre. Min man har hyrt en 4-
skärig växelplog för 200 kr/ha, och dessut-
om har vi köpt en begagnad stensamlare och 
en begagnad harv. Vi har planer på att ex-
perimentera lite med att odla plöjningsfritt. 
Vi bor i ett område med massor av sten och 
dålig jord, som gör att förtjänsten på spann-
målen är mycket liten. 
Vi har faktiskt inte bekymrat oss så mycket 

om jordbruksdriften tidigare, men vi tyck-
er kostnaderna för maskinarbetena har ac-
celererat de två senaste åren.

Strejker vid slakterierna hindrar 
julslakten
Och så till något helt annat. Som ni säkert 

läst, var det meningen att Tulips korvfabrik 
i Ringsted skulle läggas ned och alla arbets-
platserna flyttas till utlandet (p g a de höga 
lönekostnaderna). De anställda på Tulip har 
lagt fram några besparingsförslag, som bl a 
medför att de ska gå ned 14 procent i lön. 
Detta har orsakat massor av strejker på de 
andra enheterna inom Danish Crown. Just 
nu vet jag inte om vi får våra slaktsvin häm-
tade i morgon och detta skapar ju en våld-
sam press på oss här innan jul. Jag hoppas 
parterna snart blir eniga om hur de ska han-
tera denna situation. 
God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Annica

18

OREGO-STIM
 Naturligt För smak,
 foder- hälsa och
 tillskott produktivitet

Meriden Sweden AB
Tel 08 718 38 01  Fax 08 718 31 03

e-mail meriden.sweden@bredband.net
www.meriden-ah.com

Ny återförsäljare – rejält reducerade priser!
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Ett starkt 
alternativ i 

Livsmedelssverige
Välkommen till ett 

inspirerande samarbete!

Magnus Lagergren blir chef  
för division kött hos Swedish Meats
Skövde Slakteris hittillsvarande vd 
Magnus Lagergren blir ny chef för den 
nybildade division kött inom Swedish 
Meats i slutet av januari och ska an-
svara för all planering och tillförsel av 
både grisar och kor, samt även ansvara 
för försäljningen till industrikunder. 
Magnus ska även ingå i Swedish Meats 
koncernledning och driva och utveckla 
Swedish Meats s k “köttaffär”. 

på nya poster
Swedish Meats bildar nu divisioner för att 

göra ansvarsområdena mer tydliga. Mats Ro-
sendahl har tidigare ansvarat för de funk-
tioner som Magnus nu ska ha och renodlar 
sitt arbete som ekonomichef och vice vd i 
Swedish Meats. 
Peter Rasztar är mycket nöjd med förvär-

vet av Magnus. Bo Larsson, som nu är för-
säljningsdirektör, kommer att stötta Mag-
nus i sin nya roll och inrikta sig på köttför-
säljningen till konsument.
-Det är mycket positivt för Swedish Meats 

att Magnus värvats, säger Johan Andersson. 
Det stärker vår kompetens och vi får in nytt 
friskt blod företaget. 
Magnus var vd för Avelspoolen, innan har 

blev vd för Skövde Slakteri. Han är agronom 

med inriktning på ekonomi och teknik och 
har även haft varit lantbruksföretagare.
– Det ska bli oerhört spännande att arbe-

ta med det ledande företaget i branschen. 
Jag ser att vi har väldigt stora möjligheter 
att stärka våra positioner i den strukturom-
vandling som just nu sker i branschen, förkla-
rar han. Källa: Bl a pressmeddelande, Swe-
dish Meats. /LG

Skövde Slakteri förvärvar 
ny vd utifrån

-Det är inget vidare att Magnus slutar, men 
så är det i affärsvärlden och efter regn kom-
mer solsken. Vi har redan sökande till vd-job-
bet. Tills vidare är jag själv tf vd och produk-
tionschef Mats Ehn sköter de löpande admi-
nistrativa uppgifterna, säger Tommy Ögren, 
huvudägare till Skövde Slakteri. Magnus har 
nu en månads semester, innan han slutar, 
men han ska under tiden också avsluta en 
del projekt och står till förfogande för vis-
sa uppgifter. 
På frågan om Skövde Slakteri nu är en fu-

sionskandidat till Swedish Meats, med tanke 
på att Magnus går över till störste konkur-
renten och fusions- och samarbetsdiskussio-
nerna hänger i luften, säger Tommy:
-Det finns inga sådana diskussioner och 

frågan är inte aktuell. Men det är riktigt att 
mycket kan hända i branschen framöver. Men 
innan vi i så fall står på tur är det många an-
dra som står framför oss!! /LG 
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