
Jordbruksmark 
fortsätter stiga 
i pris i Europa
Trots minskad lönsamhet i jordbruket över-

allt i Europa, ökar priset på jordbruksmark. 
I Frankrike har priset på jordbruksmark sti-
git under de senaste 10 åren med 66 % till 4 
790 euro per hektar, trots att lönsamheten 
minskat med 22 %.

mark
Försäljningen av lantbruksegendomar har 

fördubblats i antal, liksom att köp av egent-
lig jordbruksmark ökar.
Men priset på jordbruksmark är varieran-

de. I en del områden är priset endast ca 50 
% av ovanstående pris.
Vinarealerna har stagnerat och priset har 

sjunkit från 85 600 euro till 84 300.

Fransmän föredrar landet
Fransmän vill bo på landet. Priserna på by-

egendomar stiger. En fritidsbostad med ca 
8 000 kvadratmeter mark har mer än för-
dubblats under de senaste 10 åren, från 71 
000 euro till 164 000 euro. En ökning med 
130 %. Källa:MaskinBladet via statskonsu-
lent Carsten Philipsen i Paris.
Kommentar: Jordbruksegendomarna i 

Frankrike ökar tydligen även i storlek an-
talet verksamma i lantbruket minskar. Gris-
priserna i Frankrike är lägre än i Tyskland. 
Det kan innebära en gränsöverskridande 
slakt liksom i Danmark och i södra Sveri-
ge. /Nils

Inga fördelar med vassle 
i blötfoder till grisar

Mikrobiologiska analyser av slaktgrisfod-
ret.

Grupp Kontroll Försök
PH 4,7 4,7
Temperatur 17,2 17,4
Mjölksyrabakterier, log CFU per g 9,06 8,93
Enterobakterier, log CFU per g 3,64 3,35
Jäst, log CFU per g 6,75 7,01
Myrsyra mMol per kg 0,6 18,6
Ättiksyra, mMol per kg 17,3 34,7
Mjölksyra, mMol per kg 89,8 96,3
Etanol, gram per kg 1,05 4,49

Rullande Afprövningarna i Danmark 
har försök gjorts med vassle i blötfo-
der. Det ingick ca 70 procent vassle i 
fodret. I kontrollfodret fanns endast 
vatten.

vassle
Försöket gav inget resultat som visar att det 

är en fördel med vassle. Grisarna fick fri till-
gång till foder, vilket medförde hög foder-
förbrukning, 3,2 FEsv/kg. Det var inte heller 
någon skillnad på köttprocenten i försöksle-
det jämfört med kontrollgruppen.

Högre syraförekomst i vasslefod-
ret
Det var högre syraförekomst i försöksfod-

ret med vassle. I försöksfodret var det 18,6 
mMol/kg myrsyra, jämfört med 0,6 för kon-
trollfodret. För ättiksyra var förhållandet 34,7 
mMol/kg för försöksfodret och 17,3 för kon-

trollfodret. Etanolen var 4,49 gram per kg i 
försöksfodret och 1,05 i kontrollfodret. 
Trots att syror smakar sämre, noterades en 

något högre foderkonsumtion i försöksledet, 
2,93 FEsv/dag, jämfört med 2,86 FEsv/dag 
för kontrolledet. Tillväxten för försöksledet 
var 916 gram per dag och 892 gram per dag 
för kontrolledet. Mjölksyramängden i de oli-
ka fodren var tämligen lika. 

Klart lägre mängder än vid kon-
trollerad fermentering
Det är klart lägre än de mängder som Jens 

Legarth anser sig få fram vid kontrollerad fer-
mentering med mjölksyrabakterier, upp mot 
300 mMol per kg liksom att felaktiga syror 
bildas vid okontrollerad fermentering.
Mag-tarmhälsan var generellt hög under 

försöket, men det var statistiskt säkert fler 
grisar med magförändringar i den vita delen 

av magsäcken i försöksledet (vasslegruppen). 
Trots detta beräknas detta inte ha någon in-
verkan på produktionsresultaten.

Nils Andersson

140 nya miljoner 
till forskning på 
danska livsmedel
Danska regeringen satsar 140 miljoner 

kronor, under kommande fyra år, på ett 
forskningsprojekt på livsmedel och dess 
kvalitet. Programmet ska framtidssäkra 
den danska livsmedelsproduktionen och 
därmed skapa tillväxt i sektorn. 

forskning
Det är en investering i att stärka dansk 

livsmedelsproduktion på områden som vill/
kan vara av växande betydelse för konsu-
menter världen över. 
Målet är att främja det breda samspel mel-

lan forskning och arbete och på den bak-
grund ge ny vetskap om sammanhangen 
mellan livsstil, kost och sundhet. 
Forskningsprojektet kan utveckla samar-

betet mellan forskning och arbete för att 
bidraga till att behålla arbetsplatser och 
att skapa nya hållbara långtidsjobb inför 
livsmedelssektionen i Danmark.
Forskningsprogrammet är en gemensam 

insats mellan livsmedelsministeriet, Veten-
skapsministeriet och Familje- och konsu-
mentministeriet. Källa: MaskinBladet /
Nils

Många länder 
får betala tillbaka 

bidrag från EU
En del länder i EU har missbrukat EU-bi-

dragen. Belgien, Danmark, Frankrike, Grek-
land, Holland, Italien, Portugal, Spanien, Stor-
britannien och Tyskland ska betala tillbaka 
en del av de bidrag de fått. De europeiska 
skattebetalarnas pengar ska användas på ett 
riktigt sätt, enligt EU-kommissionär Mari-
ann Fischer Boel.
Spanien ska betala tillbaka 134,5 miljoner 

euro för missbruk under åren 1996 – 2000, 
Italien 68,7 miljoner euro för överproduk-
tion av olivolja 1998 - 2000. Danmark slip-
per lindrigt undan med 0,0007 miljoner euro. 
Källa:MaskinBladet
Kommentar: Sverige nämns inte. Tydligen 

har myndigheterna haft god kontroll. Å an-
dra sidan har inte Sverige sökt alla bidrag 
som är möjliga! /Nils

Atria köper näst största 
köttförädlingsbolaget i St 

Petersburgområdet
Atria utvidgar affärsverksamheten i Ryss-

land genom köp av köttförädlingsaffärsverk-
samheterna som hör till företagsgruppen PIT 
Produkt som fungerar i St Petersburgområ-
det. Bolagsgruppen består av ett antal före-
tag. Man förväntar sig att affärsverksamhe-
tens omsättning 2006 kommer att uppgå till 
ca 50 miljoner dollar.  
I och med förvärvet av PIT Produkt blir 

Atria marknadsledare inom St Petersbur-
gområdet. Över fem miljoner konsumen-
ter inom området och den snabba tillväx-
ten inom detaljhandeln, i kombination med 
att detaljhandeln för närvarande håller på 
att slå igenom, ger Atria en utmärkt grund 
på den snabbt växande ryska marknaden. 
Källa: Atria. /LG
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www.ja.se - info@ja.se - 019-16 61 30

Jordbruksaktuellt ger dig möjligheten att enkelt jämföra 
aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Vill du slippa surfa kan du få dem direkt hem i din 
e-poslåda två gånger i veckan

Klicka in på www.ja.se och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Pigga marknadsnoteringar nu på - www.ja.se

Oskarström 035-680 90 • Vejbystrand 0431-241 24
Gotland 0498-48 12 62 • Enköping 0171-910 37 

infomatic@infomatic.se

Spannmålssilo av högsta kvalitet
Från 20 t o m 20 000 ton. Tak, tork och effektiv omrör-

ning i silon. Du kan naturligtvis även välja silo endast 

för lagring.

Ring oss för projektering och offert. Vi har det 

kompletta programmet.

Infomatics motto är kvalitet
Vår inredning som vi själva tillverkar är anpassad för att

klara många år i en påfrestande miljö. Allt stål som har

kontakt med gödsel består av massivt järn.
Ø 14 massivt

rundjärn

Ø 25 massivt
stål

Plattjärn 40x15

Infomatic 0205  05-01-24  10.44  Sida 1

Välkommen
som leverantör av smågrisar och slaktsvin!

Ystad Slakteri AB
Ruuthsbo, 0411-787 40, 070-328 47 22

Tom Hansson

Förtroendet lågt för EMV, 
men produkterna säljs 

ändå
Scan får högsta förtroendet för sina kött-

produkter, Lidl lägst. Det visar en under-
sökning som Sifo gjort. Lågprismärkena Eu-
roschopper och Eldorado får också lågt för-
troendebetyg, medan Ica och Felix får höga 
betyg. Källa: Fri Köpenskap.


