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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!

G
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Lönsamma
åtgärder!

Vid renovering och
nybygge:

• Ventilation
• Inredning
• Utfodring
• Spalt

Tel 046-20 15 60
www.stallsystem.se
info@stallsystem.se

Ecopharm of Sweden, Pi pers ga tan 32, 112 28  Stock holm
Tel/fax 08-650 18 88, 070-453 56 68  eva.dalakli@ecopharm.se  www.ecopharm.se

OREGO-STIM

Ring mig
Eva Dalakli 

för mer 
information!

• ger friska suggor 
och smågrisar 

• färre bakterier 
i suggans gödsel

• ger bättre hälsoläge

OREGO-STIM® fodertillskott

Finns nu även hos Lantmännen i smågrisfoder 
och suggfoder. Kontakta din piggforsäljare!
Fodertillverkare som använder OREGO-STIM:
Lantmännen, nu även Kalmar Lantmän
Hönryds Kvarn, Långås
AB Johan Hansson, Uppsala
Åhus Agroprodukter, Åhus
Spannexgruppens kvarnar
Knislingeortens Lagerhusförening, Knislinge
Teknosan
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Inga ackordslöner i nya 
danska slakteriet i Stuer

Det danska slaktarfacket NNF och Meat 
Business Europé har kommit överens om att 
enbart använda timlöner, utan ackordstillägg, 
när slakten börjar i Stuer i september. Lönen 
blir 126 till 159 dkr per timma, med genom-
snittligt 37 timmar per vecka under ett kvar-
tal, men möjlighet till 40 timmar. Vidare får 
anställningarna arbetsledarliknande villkor 
med uppsägningstid, lön under sjukdom, se-
mester och sön- och helgdagar. 
Stuer-slakteriet börjar anställa ett 50-tal 

medarbetare. Slaktkapaciteten väntas bli 
ca 14 000 slaktsvin per vecka vid full drift. 
Källa: NNF.
Kommentar: Danish Crown ålades vid fu-

sionen med Steff-Houlberg att sälja ett slak-
teri till en konkurrent, samt bl a garantera 
tillförsel och avsättning.  /LG

Danska smågrisnoteringen 
sänktes 2 dkr per smågris

p g a ökad effektivitet
20 juni sänktes danska smågrisnoteringen 

med 2 dkr per smågris. Orsaken var att pro-
duktiviteten ökat mer i smågrisproduktio-
nen, jämfört med slaktsvinsproduktionen. 
Källa: Danish Crown. /LG

EU sänkte exportbidragen 
på griskött 16 juni

EU sänkte från 16 juni exportbidragen på 
griskött med ca 4 %, mellan 1 och 2,50 euro, 
beroende på produkt. Några medlemsländer 
ansåg att exportbidragen på vissa produk-
ter, bl a skinka, i stället borde höjas och att 
marknaden är tuff, men förslaget röstades 
igenom. Källa: Jordbruksverket. /LG

Försök med olika medici-
ner mot Lawsonia

Danske Slagterier ska genomföra försök 
med olika mediciner mot Lawsoniadiarré. 
En grupp får Tiamutina Vet via foder och en 
via injektion, samt en grupp får Aureosup 
Vet via foder. Källa: Danish Crown.

Distanskurs för kompe-
tensutveckling i grispro-
duktion oktober till mars

Stallar och skötsel för god grisvälfärd, är 
namnet på en distanskurs för dig som vill 
kompetensutveckla dig inom grisnäringen. 
Första kursdag är 3 oktober och sista kurs-
dag är 31 mars. Kursen motsvarar 5 veck-
ors heltidsstudier, men sträcker sig över 20 
veckor. Två träffar, troligen vid Alnarp, och 
en studieresa till Danmark ingår. 
I kursen fokuseras på stallar och skötsel, 

dvs inhysningssystem, hygien, skötselrutiner, 
hälsoproblem, smittoskydd, samt beteende 
och välfärd. Andra områden som t ex foder 
och avel tas inte upp. Anmälan före 1 sep-
tember, ingen kurskostnad. 
Mer info: Dan.Rantzer@jbt.slu.se

Cato Gustafsson och Elisa-
beth Ruud nya i Avelspoo-

lens styrelse
När Avelspoolen höll stämma i Helsingborg 

avgick Norsvins representant Sven-Erik Stav-
ne och ersattes med Elisabeth Ruud, semin-
stationschef, som även jobbar hos Norsvin 
International med försäljning av genetik. 
Cato Gustafsson, Skövde Slakteri, valdes 
efter Magnus Lagergren, som lämnade sitt 
uppdrag när han övergick till Swedish Me-
ats. Mikael Hugoson, Alviksgården, är fort-
satt ordförande. 
Optimismen har ökat under senare tid, kon-

staterade stämman. Grispriset är 1 kr över 
fjolåret, men det är tufft för slakterierna. 
Slakten väntas minska i höst. /LG
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Cecilia Öster slutar på Scan 
Foods, blir PR-chef hos 

Electrolux
Cecilia Öster, som ett antal år varit press-

chef vid Scan Foods/Swedish Meats, slutar i 
slutet av augusti för att bli PR-chef vid Elec-
trolux. Innan hon kom till Scan Foods var 
hon på Svensk Köttinformation.

Rune Andersson bygger 
för 640 suggor och 5 300 

slaktsvin
Industrimannen Rune Andersson planerar 

utöka suggproduktionen från 200 till 640 på 
Norra Mellby och föda upp slaktsvinen på 
Ljungarum. Miljökonsekvensbeskrivning och 
alla tillstånd väntas ta ett och ett halvt år. 
Källa: Norra Skåne.

Grispriserna fortsatt nedåt i Europa vecka 28
Värmebölja och grisbrist kan vända trenden
Skövde Slakteri och Ystad Slakteri 
höjde slaktsvinspriset 20 öre, tyska 
grispriset sänks hela 95 öre, det är 
allmän nedtendens i Europa. Det är 
sammanfattningen av slaktsvinsmark-
naden vecka 28. 

grispriserna
SLP, Ugglarp och Dalsjöfors höjde slakts-

vinspriset 20 öre vecka 27. De fl esta slakte-
rier i Sverige ligger nu på 11,20 och uppåt. 
Swedish Meats ligger kvar på 11 kr. Det gör 
även Dahlbergs Slakteri, men Dahlbergs låg 
20 öre över fl ertalet andra slakterier under 
en lång period tidigare på försommaren. 
De fl esta länder i EU sänkte slaktsvinspri-

set vecka 27. Tyskland sänkte 5 cent och sän-
ker ytterligare hela 10 cent vecka 28, näs-
tan 95 svenska öre. 1,40 skr är mycket på 
så kort tid. 
Det är således starkt nedåt i de fl esta EU-

länderna. Det märkliga med prisfallet i Eu-
ropas länder är att ingen riktigt vet varför. 
Situationen är liknande den vi såg i början 
på våren, då prognosmakarna talade om höj-
ningar, men det blev sänkning. Både då och 
nu ser vi en minskande produktion i EU och 
ändå sjunker priserna. 
Tyska ISN säger att orsaken till prissänk-

ningarna är motstånd inom slakteribran-
schen, orsakat av avsättningsproblem i de 
följande leden. Men vad som är orsaken till 
avsättningsproblemen i de följande leden 
framgår inte. Oväntat prisfall, trots begrän-
sat utbud, är rubriken på deras betraktel-
se, vilket är en bra sammanfattning av si-
tuationen.

Fortsatt stabilt i toppen och botten
Tyskland och Österrike sänkte således 5 

cent vecka 27, Holland nära 7 cent och Bel-
gien nära 4 cent. I Frankrike, där man varit 
på nedtur sedan tre veckor, får uppfödarna 
nöja sig med 13,35 skr just nu. Även i Spa-
nien är prisfesten slut och priset sjunker 4,5 
cent till 15 skr. Spanien har haft prisökningar 
nio veckor i rad, innan trenden bröts denna 
vecka. Portugal fortsätter med sitt rekordpris 
på 16,72 skr för fjärde veckan i rad. Det är 
ungefär vad smågrispriserna är i Sverige!!
ISNs bedömning är att prissänkningar varar 

mer än en vecka, varför man inte ska vän-
ta sig vändning omedelbart. Till detta kom-
mer att semestrarna börjar i vissa områden 
söderut. Det brukar inte heller vara posi-
tivt för prisbildningen. Slaktvikterna ligger 
dock på fortsatt låg nivå, vilket gör att det 
inte fi nns några levande lager som kan kom-
ma ut på marknaden. 
Även futurepriserna i Hannover sjunker. 

Det gäller för alla månader ett år framöver. 
Mest faller priserna för resten av juli, men 20 
– 40 öre fl era andra månader framöver. 

Sammanfattningsvis är det endast det por-
tugisiska och svenska grispriset som är sta-
bilt. Portugisiska i toppen och svenska i bot-
ten av noteringsligan!

Grispriserna ett svenskt trauma
De danska slakterierna betalar nu avsevärt 

mer än vi i Sverige. 9 dkr är ca 11,40 skr. Till 
detta pris kommer efterbetalningen på san-
nolikt minst 1 kr och ev danska prestations-
tillägg för leverans av fulla bilar, alltså minst 
12.40 skr till samtliga producenter. Detta gör 
att endast de svenska producenter som har 
extra höga tillägg av olika slag kan jämföra 
sig med danskarna, medan de fl esta svens-
ka producenterna får lägre pris än danskar-
na och övriga uppfödare i Europa. 
Vi ska ta alla jämförelser av priser mel-

lan länder med viss nypa salt, eftersom alla 
förutsättningar för priset inte kan beräknas. 
Men det är en klocka som ringer, när vi ser 
de jämförelser som presenteras på olika håll 
i grismedierna. 

Även Polen har högre pris
Den som kollar ISNs lista över pris- och 

tilläggsvägda grispriser i EU, på nästa sida, 
kan som sagts konstatera att svenska pri-
serna ligger i botten bland de länder som 
publicerat sina priser. Även i Tjeckien, Ir-
land och Polen torde prisnivån vara högre, 
varför vi med gott samvete kan säga att vi 
åter har Europas lägsta slaktsvinspris. Po-
lens slaktsvinspriser har stigit med ca 0,2 
euro de senaste två veckorna, enligt Tom 
Axelgaard, vd vid Poldanor (mycket stort 
danskägt företag med grisproduktion och 
slakt i Polen).

Färre grisar i EU väntas
Förra veckan presenterades nya prognoser 

över grisproduktionen i EU. De visar som 
tidigare på minskad produktion de tre för-
sta kvartalen och svag ökning fjärde kvarta-
let och första kvartalet 2006. Det fi nns såle-
des förutsättningar för stigande grispriser i 

år, när den nuvarande svackan är över. Vär-
meböljan just nu minskar tillväxten i stallar-
na, varför tillgången på slaktsvin minskar på 
kort sikt. Det kan vända trenden och höja 
grispriset igen. 
Tänk om vi fått den här värmeböljan en må-

nad tidigare, medan alla konsumenter varit 
hemma och grillat i sina trädgårdar! Vilket 
grispris vi då skulle ha haft i dag! Jordbruk i 
alla former är en väderberoende näring. 

Lars-Gunnar Lannhard

Ny huvudaktieägare och ny 
vd hos Jyden i Danmark

N-C Juhl Nielsen har förvärvat huvudpar-
ten av aktierna Maskinfabriken Jyden Bur 
A/S av de tidigare huvudaktieägarna Sten 
Kirk Larsen och Bent Treldal, som dock be-
håller var sina mindre poster i bolaget och 
står kvar som styrelseledamöter. N-C Juhl 
Nielsen är styrelseordförande. Bent Treldal, 
som tidigare var vd, överlät 1 april vd-job-
bet till Jens Agergaard, 41, som kommer från 
Unimerco. /LG 

Per Bach Laursen, Dan-
mark, ny EPP-ordförande
Den danske grisuppfödaren Per Bach Laur-

sen valdes till ordförande för de europeis-
ka grisuppfödarnas organisation European 
Pig Producers Club, EPP, vid årsmötet i Vic, 
Spanien. Han efterträder holländaren Ben-
ny Gussinklo. Tyske grisuppfödaren Birgit 
Scharlau valdes till vicepresident. EPP har 
350 medlemmar i 18 länder. /LG

TiCan etablerar sig på 
Cypern

TiCan har startat TMG Meat Trading Ltd 
på Cypern, under ledning av Gakha Melia, 
från Georgien. Han har under 10 år, med bas 
i Moskva, handlat med danskt kött till Ryss-
land och en rad CIS-länder i öst, bl a Ukrai-
na. Med det nya kontoret ska TiCan erövra 
nya marknader. Källa: TiCan. /LG

LANTBRUKS-
BYGGNADER

djurstallar fodersilor
inredningar betongspalt
ventilation utgödslingar
utfodringar gödselbehållare

Stallbyggen AB
Löparevägen 2, 294 39  Sölvesborg

Tel 0456-104 01, 148 01 Gr
is


