
Samarbete för framgång

Svenska Avelspoolen AB, Vasagatan 29, 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65, fax 0500-48 33 70

Som du ser har Avelspoolen en ny symbol för att under-

stryka den bredd vår verksamhet har fått med åren. 

Den nya symbolen avspeglar växtkraft, framåtanda och 

rörelse och är mycket mer än en symbol. Den är vårt si-

gill och vår garantistämpel. När du ser den kan du vara 

säker på att vi alltid gör vårt yttersta för att ge dig:

 Det bästa genetiska materialet
 Säkra seminleveranser
 Kvalifi cerad rådgivning
 Bollplank för moderna producenter
 Och mycket mer! 

Så lägg vårt gröna A på minnet – det kommer du att 

ha nytta av framöver! 

Mycket mer 
än en symbol 
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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 

Gr
is

HELSVENSK • RATIONELL • EKONOMISK

Separa-
tionsfria silor 
för lagring 
av foder, 
spannmål 
och bränsle-
pellets

Multimixer pre-
cisionsdoserare 
för fl ytande vita-
miner, mineraler, 
medicin, m m
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Nya och gamla
leverantörer är välkomna!

Näringen och myndigheter
går samman om ny
smittskyddsinformation
Ökad internationell trafi k och ökade kontakterna mellan länderna 

ökar riskerna för smittspridning, inte bara mellan människor, utan 
även mellan djur. Trots att det inte föreligger överhängande hot från 
någon näraliggande smitthärd, går näringen och myndigheterna sam-
man om en ny informationssatsning och kampanj i sommar. 
LRF, Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SVA och Jord-

bruksverket samarbetar för att sprida smittskyddsinformation. Ba-
sen för informationen planeras bli en undermeny på SVAs hemsi-
da, som dock inte är döpt ännu. Där ska man informera om smitt-
skyddsläget och åtgärder att vidta för att förhindra att smittor kom-
mer in i landet och till svenska besättningar. 
Förutom informationen på hemsidan kommer en nytryckning av 

inplastade skyltar med enkla förhållningsregler, som kan förhindra 
sjukdomsspridning, att ske. Skyltarna sätts med fördel upp i stallar-
na där berörda personer ständigt påminns om reglerna. En befi ntlig 
handbok ”Epizootisjukdomar en handbok” som framför allt riktar 
sig till veterinärer kommer att revideras och nytryckas.
Artiklar i fackpress, tidningar och andra medier planeras också. 

Omedveten allmänhet ett stort smittskyddsproblem
-Djurägare ska inte ta in utländska besökare som haft djurkontakt 

i stallarna inom 48 timmar. Det gäller även att tänka på det även 
om man t ex anställer en tillfällig gästarbetare eller praktikant från 
en baltstat eller Ryssland, säger Gunnar Johansson, LRF. 
-En smittskyddsrisk för svenska djurbesättningar är allmänheten, 

som av olika orsaker kommer i kontakt med svenska djur efter en 
utlandsvistelse. Minigrisar och egen hushållsgris innebär stora ris-
ker för den professionella grisproduktionen, om sådana grisar blir 
smittade. Svinpest och mul- och klövsjuka är de mest dramatiska 
sjukdomarna, men även t ex PRRS, som fi nns i Danmark, måste 
förhindras att nå Sverige. 
-Många från öst, och även svenskar som återvänder från östländer 

och Tyskland, tar ibland med sig matvaror som är stora smittrisker. 
Grisar får inte utfodras med matavfall, men även en kastad smör-
gås i naturen, kan vara en risk om t ex vildsvin hittar den.

Grispriset fortsatt ner i Danmark
Grillsäsongen drar, Japan bromsar
Tyska futurepriserna har vänt svagt 
uppåt efter sex veckors nedtur och det 
finns även tendens till bättre fysiska 
priser i Tyskland. Senaste noteringen 
är en ökning från 1,38 till 1,40 euro, 
dvs prishöjning från 12,65 till drygt 
12,80 skr. 

grispriserna
Med lite värme kommer grillarna igång. 

Kommer Tyskland att vända EUs grispri-
ser, frågar sig en tysk analytiker hos ISN. 
Han tror att vändningen är nära.
Ändå sjunker danska slaktsvinspriset ytter-

ligare 20 danska öre v 18, ca 25 svenska. Sug-
gorna faller också 20 öre till 5 dkr, 6,15 skr. 
Svenska priserna v 18 är ännu inte satta.
Karsten Flemin, marknadsanalytiker vid 

Danske Slagterier, säger att det är svag ef-
terfrågan och stora utbud som sänker dans-
ka priserna. Men det är positivt att tyska 
priserna har upptendens, efter fl era veck-
ors sänkningar. 
-Efterfrågan på griskött har sjunkit i Syd-

europa, mycket beroende på dåligt väder 
för grillning. Men det är bättre väder nu, 
säger han från Italien, där han besöker ut-
ställningen i Reggio Emilia. 

Brasilien in på ryska marknaden
-Påsken var tidigt i år och skapade ett ökan-

de överskott och slaktkö på en trång mark-
nad. Det är fortfarande stor slakt, samtidigt 
som avsättningen till Japan och Ryssland är 
låg. Japanska efterfrågan är konstant sett 
över längre tid, men just nu är det lugnt ef-
ter stor export tidigare under våren. 
-Rysslandsmarknaden är svårare, eftersom 

ryssarna öppnat för brasilianskt griskött igen, 
efter partiell stängning av gränserna efter 
mul- och klövsjukeutbrottet tidigare. 
Den kraftiga prissänkningen på suggor be-

ror på tysklandsmarknaden, som köper de 
allra fl esta danska suggorna. 
-Danmark är nästan helt beroende av tyska 

marknaden för suggor, säger Karsten. Detta 
gör att priset svänger mycket mer för suggor 
än för slaktsvin, där det fi nns fl er marknader 
för avsättning, t ex Japan, Kina och USA. De 
tyska förädlingsföretagen vill tjäna pengar 
nu på lägre råvarupriser, säger han.
Ungefär när alla prognosmakare räknade 

med att grispriserna skulle börja stiga i Sve-
rige och övriga Europa, föll de i stället kraf-
tigt. Innan sänkningen vecka 18, sänktes dans-
ka slaktsvinspriset senast 30 öre vecka 17, 
ca 35 svenska, och suggpriset störtdök med 
inte mindre än 90 öre, 1,10 skr. Men både 
svenska slaktsvinspriserna och suggpriser-
na höll sig oförändrade. 
-Det beror på att efterfrågan på svenska 

marknaden stiger och vi behöver exporte-
ra mindre, säger Johan Andersson, Swedish 
Meats. 
Att svenska priset inte sjunkit mer än det 

gjort, gör att svenska grispriset börjar vara 
bland de högre i EU, efter att ha legat på 
sistaplats under fl era veckor i år. 

Danska suggpriset ner 3,20 skr
Danska suggpriset har sänkts 2,60 dkr på 

fem veckor, alltså 3,20 skr. Det är ett kraftigt 
prisfall, som analytikerna har svårt att fi nna 
någon bra förklaring till. Flemming Lønbæk 
Jensen, som är chef för leverantörskontak-
terna vid Danish Crown, menar att den kraf-
tiga prissänkningen även får tillskrivas den 
psykologiska faktorn. När köttköparna ser 
att priset sjunker, så undviker de att köpa i 
förhoppningen om ännu lägre priser.


