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Silotorksstudien i halvtid
Amerikanska silotorkar med omrörare 
bevarade spannmålens kvalitet vid de 
måttliga skördevattenhalter som före-
kom vid skörden 2004. Men jämfört 
med konventionella varmluftstorkar 
förbrukade de mer energi, enligt en 
studie utförd vid JTI - Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik i Uppsala.

spannmål
Sex partier med spannmål har undersökts 

på fyra gårdar i norra Götaland där man an-
vänt silotorkar. Forskarna har studerat tork-
förloppets inverkan på spannmålens kvali-
tet, silotorkens utformning, energiförbruk-
ning, omblandningseffektivitet, torkförlopp 
samt arbetsbehov. Resultaten har jämförts 
med data från gårdar med konventionella 
varmluftstorkar.

-Vi kunde inte konstatera någon entydig 
kvalitetsförsämring i silotorkarna från skörd 
till avslutad torkning, men alla spannmåls-
partier torkades inte ner till rekommendera-
de 14 % vattenhalt, vilket kan leda till kva-
litetsproblem senare under lagringen, säger 
Hugo Westlin, som har genomfört fältstu-
dien 2004 som ett examensarbete.
Eftersom skördevattenhalterna förra året 

var låga till normala hos den undersök-
ta spannmålen, i medeltal 17 - 20 %, kom-
mer man att upprepa undersökningen kom-
mande skördesäsong. En konserveringsme-
tod måste ju också klara besvärliga skörde-
förhållanden.  
En silotork med omrörare har en eller fl e-

ra skruvar monterade i en balk uppe i taket 
lodrätt ner i silon. Skruvarna roterar in och 
ut från silons centrum och blandar på det-
ta sätt om spannmålen i torkskiktet. Lag-
ringshöjder uppåt sju meter förekommer, 
vilket gör att den luftmängd som passerar 
per ton och timme blir låg jämfört med de 
luftmängder som förekommer konventio-

Skiss och 
bild på silo-
torkar med 
skruv för 
omröring

nella varmluftstorkar. Detta kan ge riskabelt 
långa torkningstider om vattenhalten är hög 
- trots höga torkluftstemperaturer.  
I Sverige såldes den första kompletta silo-

torken år 2000. De silotorkar som säljs i Sve-
rige är försedda med tillsatsvärme. I denna 
studie torkades ett spannmålsparti utan vär-
metillsats, två partier använde varmvattene-
lement eldade med fastbränslepanna för upp-
värmning av torkluften. För övriga tre parti-
er värmdes torkluften med oljepanna.  
Utvärderingen av silotorkarna har fi nan-

sierats av SLF och ingår i projektet ”Tek-
nisk, biologisk, ekonomisk utvärdering av 
ett system för långsamtorkning av spann-
mål med varmluft i lagringssilor”. Projek-
tet leds av forskare Nils Jonsson, JTI - In-
stitutet för jordbruks- och miljöteknik, och 
genomförs i samarbete med institutionerna 
för mikrobiologi och ekonomi vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). 

Kim Gutekunst
JTI

Synpunkter på för låga
timlöner i kalkylerna
Jag har fått synpunkter på att jag lagt 
in för låg timersättning i mina kalkyler 
i Gris nr 10 2004. Vederbörande, från 
SLA, menar att lönersättningen ska 
ligga minst runt 190 kr per timme för 
2005. Detta p g a löneglidning och för 
att duktig personal ska stanna kvar på 
driftenheten. Under 2003 var den totala 
timlönen 177 kronor. Avräkningspriset 
varierar under året. Däremot ligger 
timlönen stilla.

timlön
Egentligen spelar kalkylsiffrorna mindre 

roll, eftersom kalkylen är ett slags genom-
snitt. Respektive producent måste sätta in 
sina egna siffror på alla intäkts- och kost-
nadsposter för att kalkylen ska stämma på 
dennes driftsenhet.

Tillägg och avgifter
Det som vi på redaktionen inte har någon 

möjlighet till att ta med i kalkylerna är vad 
du som enskild producent får i tillägg för 
varje såld gris. En del producenter har be-
tydande tillägg. 
Eller vad du betalar i avgift, som avdrag 

på noteringspriset, för grisen vid inköp. En 
del producenter lämnar eller hämtar djuren 
själva. Det kan vara många olika intäkts- 
eller kostnadsposter som ska räknas med. 
Det är näst intill omöjligt att kalkylera det-
ta. Ofta vet inte heller producenterna vilka 
alla avgifter är!

Högre timlön – lägre vinst
Att justera upp timlönerna för de två olika 

driftsgrenarna är lätt i en kalkyl. Resultatet 
blir att ”vinsten” blir lägre. Antalet timmar 
per sugga eller slaktgris är också individu-
ellt, allt efter stallarnas standard. Likaså om 
och hur respektive producent beräknar an-
talet timmar i djurproduktionen.
Låt oss räkna upp timlönen i smågrisproduk-

tionen med 40 kr. Då blir den 190 kr. Totalt 
ökar då arbetskostnaden med 680 kr. Lika 
mycket minskar då nettot från 711 kronor till 
31 kr. Det är en näst intill obefi ntlig summa, 
som ska räcka till avskrivningar, räntor och 
underhåll. Självklart räcker den inte.
För slaktgrisproduktionen ökar då arbets-

kostnaden med 7,50 kr per gris, om timlönen 
sätts till 190 kr. Summan som då kan använ-
das till avskrivningar, räntor och underhåll 
minskar då till 74,50 kr.
Men det är likadant här som för smågrispro-

duktionen, att det är egna siffrorna som är 
avgörande för nettot i grisproduktionen. 
Att frisera siffrorna lönar sig inte, eftersom 

det är nettot du ska leva av. Därför är det 
endast dina riktiga siffror som gäller. 
Tyvärr går det oftast inte att diskutera eko-

nomin i produktionen hos enskilda produ-
center. Allt annat kan diskuteras, men så fort 
ekonomin kommer på tal är det locket på.

Nils Andersson

Fotnot

En gång i tiden satte vi ambitionen att ha 
med ”raspklockan” från de gårdar vi gjorde 
gårdsreportage. Den gav en viss uppfattning 
om gårdens resultat, men inte allt.
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GylleFresh
Mindre ammoniak-
förlust och lukt från 
gödselbrunnen. 
Ammoniaken binds 
och kommer växterna 
till godo.

Staldren
Hygienmedel som binder 
ammoniak och minskar 
lukten i stallet. 
Torkar upp luften, 
dödar bakterier och 
svampsporer.

Bogskydd
Skyddar digivande 
suggornas bogblad 
mot sår. 
Snabb montering, slit-
starkt material, tvättas 
i maskin.

FERROTORV
Smakligt järnberikat 
fodertillskott. 
Komplement till järnin-
jektioner. 
Ökar smågrisens välbe-
fi nnande.

Foder &
Spannmål

I HELSINGBORG-ÅHUS AB

Tel 0418-701 30
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Swedish Meats har köpt 
50 % av AB Skånekött, 
expanderar i Danmark 

och Polen
Swedish Meats har köpt 50 % av aktie-

kapitalet Skånekött AB. Avtalet ger Swe-
dish Meats rätt att förvärva resterande de-
len av aktierna inom tre år. AB Skånekött 
beräknas omsätta 360 mkr 2004 och har 120 
anställda, varav 90 i Skurup och 30 i Bjae-
verskov, 4 mil söder om Köpenhamn, som 
svarar för en tredjedel av företagets pro-
duktion. Swedish Meats får därmed in en 
fot i Danmark och även i Polen, eftersom 
Skånekött håller på att bygga upp en pro-
duktionsanläggning där. Den anläggning-
en väntas på sikt ge möjlighet till betydan-
de effektiviseringar och tillväxt. 
Skånekött producerar 10 000 ton föräd-

lade produkter per år och anläggningen 
i Skurup är en av de största skivningsan-
läggningarna i Sverige och starkt inriktad 
på EMV. /LG

Swedish Meats vill köpa
smågrisar från Norge
Swedish Meats vill importera minst 1 
000 smågrisar per vecka snarast och 
året ut från Norge för att minska un-
derskottet och har vänt sig till norska 
Kjøttbransjens Landsforbund med 
förfrågan.

smågrisar
-Vi ansöker om undantag för reglerna om 

provtagning och karantän hos Jordbruksver-
ket och tror att det kommer att beviljas, sä-
ger Johan Andersson, Swedish Meats. Nor-
ge har bättre hälsoläge än vi. 
-De norska grisarna får, när de slaktas, inte 

ingå i Scan-produkter, eftersom Scan-pro-
dukter garanterat inte får innehålla annat än 
kött från svenska grisar, säger Johan. 

Ett drömläge för Norge
Liv Højstad, ordförande i Norsvin, säger 

att affären ser ut som ett drömläge för hårt 
pressade norska smågrisuppfödare. Höjda 
koncessionsgränser, dvs hur många grisar 
varje norsk lantbrukare får ha på gården, 
har ökat produktionen och sänkt smågris-
produktionens lönsamhet och många små-
grisuppfödare blir utslagna. 
-Skillnaden i pris mellan det höga norska 

smågrispriset och det lägre svenska måste 
tas av den norska regleringskassan, omsett-
ningspotten. Det är ett administrativt beslut 
inom omsettningsrådet, men inte glasklart 
enkelt att genomföra. Det är Norsk Kjøtt, 
motsvarande Swedish Meats, som har om-
settningsrådets uppdrag att reglera norska 
grismarknaden och måste således hjälpa pri-
vatslaktens Kjøttbransjens Landsforbund att 
genomföra affären. Men det är nog ett min-
dre problem.

WTO kan bli hinder
-Det största problemet är att Norge en-

ligt WTO-avtalet inte får exportera mer än 
3 500 ton grisprodukter med subventioner. 
Vi har även överskott på griskött och i fjol 
uppfylldes kvoten av köttexport. Norge har 

helt enkelt inte tillåtelse av WTO att skjuta 
till mer pengar av regleringsmedel för export 
än för de 3 500 tonnen, säger hon. 
-Det som ser ut som en bra lösning för nä-

ringen, kan stoppas av den politiska byråkra-
tin, säger hon. Vi måste nu göra allt för att 
lösa alla de problem som fi nns på vägen.

Näringen får inte stimuleras
-Frågan kräver noga övervägande, säger 

omsettningsrådets chef Ottar Befring, en-
ligt Nationen. Vår uppgift är att få ned över-
produktionen och göra överproduktion olön-
sam. Ska vi gå in på nya verksamheter ska 
det vara något som svider, samt ha kortsik-
tig karaktär. 

Lars-Gunnar Lannhard

Norsvin-stämma 11 – 12 
mars 

Norsvins årsmöte hålls 11 - 12 mars på Qua-
lity Airport Hotel Gardermoen. Tema på års-
mötets första dag är Marknadssituationen 
för griskött. /LG 

AB Dalsjöfors Slakteri
516 90 Dalsjöfors  Tel 033-222 333   Fax 033-222 334
www.dalsjoforsslakteri.se

Välkommen som 
slaktsvinsleverantör!

Ring Per-Åke eller Peter Larsson för mer info!
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GRISPRODUCENTER i HALLAND!
Grisar från Halland uppfyller vår målsättning om korta 
gristransporter för bästa djuromsorg och miljö
Anmäl dina grisar till oss! 
Vi har marknadens bästa avräkningspriser

AB GINSTEN SLAKTERI, Harplinge  Tel 035-171 600, 070-594 82 72
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Nordjyske svinproducenter 
tjänar mera, men inte på 

alla investeringar
Grisuppfödarna på norra Jylland ökade 

sina inkomster 2004. Det visar de första 40 
redovisningarna från LandboNord. Ökade 
intäkter kom främst från stigande grisnote-
ring, bättre produktionseffektivitet, samt en 
god skörd i Nordjylland. 
Totalt höjde man tb med 0,5 milj dkr. En-

ergi, löner och underhåll ökade i genom-
snitt 6,5 % och dränerade en del av intjä-
ningsframgången. 
Investeringslusten är fortsatt stor och de 40 

grisgårdarna investerade 61 milj dkr i fjol. 
-Den höga investeringsnivån borde ha re-

sulterat i högre intäktsökning, men många 
investeringar har gjorts i bättre djurvälfärd, 
som inte ger någon större förräntning, säger 
chefkonsulent Nicolaj H Nørgaard. Källa: 
LandboNord. /LG

Norska Gildes vinst 237 milj 
nkr

Gilde Norsk Kjøtts överskott före skatt och 
efterbetalning blev 237 milj nkr. Omsättning-
en blev 11,9 miljarder nkr. Det är en kraf-
tig resultatförbättring. 101 milj dkr betalas 
ut till ägarna som efterbetalning. Källa: Na-
tionen. /LG


