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Period april 04- april 03- april 02- april 01- april 00-
 april 05 april 04 april 03 april 02 april 01
Antal besättningar 572 690 750 878 1036
Produktionsomfattning
Producerade smågrisar per år, st 7304 6759 6264 5715 5244
Vikt per levererad smågris, kg 30,6 29,9 29,9 29,8 29,5
Producerade grisar per årsso, st 23,74 23,46 23,08 22,72 22,49
Årssuggor, antal 303 284 267 246 230
Foder per producerad gris, FEs1 - - 106,7 106,9 105,9 
Härav gyltfoder per smågris, FEs1 - - 6,8 6,3 6,6
FEsv+FRdr per årsso1 1436 1464 - - -
Härav gyltfoder per sugga, FEsv1 110 - - - -

Kullresultat  
Förstakullar, % 22,3 22,0 21,6 21,0 21,1
Levande födda per kull, st 12,9 12,6 12,3 12,1 11,9
Dödfödda per kull, st 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 
Avvanda per kull, st 11,1 10,9 10,7 10,5 10,4
Digivningstid, dagar 31,0 30,5 30,0 29,9 29,8
Vikt vid avvänjning, kg 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3
Döda fram till avvänjning, % 13,7 13,3  13,4 13,2 12,8 

Reproduktion
Spillfoderdagar per kull 15,6 15,6 16,2 17,1 16,9
Från avvänjning till 1 brunst, dagar 5,9 5,9 6,0 6,1 6,1
Omlöpare, % 7,7 7,9 8,3 8,5 8,7
Grisnings-% 84,4 84,5 84,0 83,7 84,0
Avvanda grisar per sugga 24,92 24,52 24,03 23,60 23,40
Kullar per årssugga 2,24 2,25 2,25 2,24 2,25

Avvanda grisar 
Döda efter avvänjning, % 4,4 4,2 3,6 3,5 3,5
Daglig tillväxt, g 420 416  410 415 411
Ref. daglig tillväxt (7-30 kg) g 413 401 - - -
Ålder vid 30 kg, dagar 86,1 86,1 86,0 85,5 85,5
FEsv per producerad gris2 47,7 46,4 - - -

1 Beräknat på antal besättningar 327 586 704 767 897
2 Beräknat på antal besättningar 492 586   

Period april 03 april 02- april 01- april 00- april 99-
  april 04 april 03 april 02 april 01 april 00
Antal besättningar 819 826 887 982 1174

Nyckeltal
Producerade slaktsvin, antal 4242 4143 3748 3290 3180
Daglig tillväxt, g 833 832 831 824 817
Ref. daglig tillväxt (30-100 kg), g 825 799 - - -
Foder per gris/dag, FEs 2,38 2,35 2,36 2,36 2,34
Foder per kg tillväxt, FEs 2,88 2,85 2,87 2,89 2,89

Diverse upplysningar
Vikt vid insättning, kg 32,4 31,6 31,7 31,6 31,3
Genomsnittlig slaktvikt, kg 78,0 77,1 77,7 78,1 77,2
Tillväxt per producerad gris, kg 69,7 69,4 70,1 70,7 69,9

Klassificering
Genomsnittlig kött-% 60,2 60,1 60,0 60,2 60,0

Hälsoförhållanden
Anmärkningar brösthinnor, % 26,5 22,7 20,1 22,8 19,7
Totalt, avdrag % 16,8 13,7 12,0 8,5 7,4
Döda och kasserade, % 4,5  4,0 3,8 3,6 3,4
OBS! Beräkningen fr o m oktober 2002/2003 är i FEsv.

Något bättre produktion i Danmark 
Här kan du jämföra dina resultat!

Den nya P-rapporten, notat 0510 från 
Landsudvalget for Svin, Danmark, 
som sträcker sig från april i år till-
baka till 2002/2001, visar en tendens 
till stigande resultat. Men många av 
parametrarna ligger ungefär lika med 
föregående år. Besättningarna har 
ökat i storlek med ca 30 procent från 
2000/2001 till nuläget.

produktion
Något som fortsätter öka är dödligheten 

under hela grisens uppväxtperiod. En för-
klaring kan vara att antalet levande födda 
grisar i antal fortsätter öka. Det finns inlagt 
i avelsarbetet. Eftersom kullvikten ofta är 
lika stor oavsett kullstorleken kan det fin-
nas underviktiga grisar som ägarna/skötar-
na får att överleva diperioden, men som se-
nare dör. Slaktgrisarnas anmärkningar för 
brösthinnor fortsätta öka och drabbar nu 
var fjärde gris. Det skulle vara oerhört in-
tressant se en ekonomisk kalkyl för dessa 
redovisade besättningar.

Fortsatt bra suggresultat
Trots att våra danska vänner har fler sjuk-

domar bland grisarna än vi i Sverige, ligger 
resultaten bra till jämfört med tidigare år. 
Enligt rapporten producerades det senaste 
året 23,74 grisar per årssugga. Men efter ti-
den i tillväxtstallet dör fler grisar. Det senas-
te året dog 0,5 procentenheter fler grisar un-
der uppväxten från ca 30 kg till slakt, jämfört 
med året före, från 4,0 till 4,5 procent.
Det finns ju en ekonomisk verklighet också. 

Därför skulle det vara oerhört intressant att 
även få ekonomiska uppgifter under dessa 
år och inte enbart de tekniska.
Kanske är det mer ekonomiskt att avliva 

underviktiga och kanske mindre friska gri-
sar än att kosta på dem arbete och medicin. 
Avlivning kan vara oetiskt, men det är ändå 
ekonomin som styr i alla lägen.
Att det finns ökad dödlighet och ökad an-

märkningsfrekvens för brösthinnor, kan kan-
ske förklara den oförändrade foderåtgång-
en per kg tillväxt under åren. Slaktvikten är 
ju oförändrad sedan 2000.
Enligt officiell uppgift har de danska pro-

ducenterna lägre arbetsförbrukning per års-
sugga än de svenska producenterna. Men är 
den sann???

Nils Andersson

Övre delen av tabellen: Genomsnittli-
ga produktionsnivån per suggbesättning i 
Produktionskontrollen. Nedre delen av ta-
bellen: Genomsnittliga produktionsnivån 
för slaktgrisar, enligt P-rapporten.
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7 gånger mer antibiotika 
till djur än människor i 

USA
Antibiotikaförbrukningen i amerikansk 

svinproduktion är sju gånger så hög som 
förbrukningen till det amerikanska folket, 
enligt Environmental Defense, en ame-
rikansk miljöorganisation i New York. 
Enligt rapporten är antibiotikaförbruk-
ningen runt 12 tusen ton. Av den anti-
biotika som används i fodret i djurpro-
duktionen står svinproduktionen för 69 
%, fjäderfä för 19 % och nötproduktio-
nen för 12 %.
Denna höga antibiotikaförbrukning i 

djurproduktionen kan ge problem med 
mindre effekt av antibiotika när den ges 
till människa. Källa:MaskinBladet /Nils

Sänkta arealbidragen börjar 
synas i odlingsstatistiken

Åkerarealens förändring mellan åren 2004 
och 2005, %.

Spannmålsodling-
ens förändring från 
2004 till 2005, %.

Förändring av are-
alen träda från 
2004 till 2005. %

Förändringen av 
spannmålsodling-
en i några EU-län-
der mellan 2004 och 
2005. 2004 = 100.

Spannmålsarealen i både Sverige och 
EU minskar, med få undantag. Det 
är p g a den nya jordbruksreformen, 
eftersom den gjort spannmålsodlingen 
olönsammare.

spannmål
Enligt SJV har åkerarealen i Sverige ökat 

med 2 procent och arealen betesmark med 1 
procent. Betesmarken ökade avsevärt i norra 
Sverige. Att spannmålsarealen minskat kan 
bero på minskad sådd av höstsådd, framgår 
av SJV lägesrapport nr 4.
Arealen höstvete är 15 och höstråg 12 pro-

cent mindre än 2004. Vårsådden har inte kom-
penserat detta. Vårvete väntas öka med 11 
procent. Havre har minskat med 11 procent 
och korn med 4 procent. En bidragande or-
sak är det ökade kravet på uttagen areal, 
som ökat från 5 till 10 procent. Därmed kan 
2005 års odling av spannmål bli mindre än 
när omställningsprogrammet efter 1990 års 
reform hade sin största omfattning, framgår 
det av SJV-rapporten. 

Lägre överskott
Vid en normal avkastning i år, 2005, beräk-

nas det bli ett överskott av spannmål runt 
0,5 miljoner ton. En halvering jämfört med 
2004. 
Den europeiska branschorganisationen för 

spannmålshandel, Cocerol, har lämnat en för-

sta prognos för spannmålsodlingens omfatt-
ning i EU för 2005. Den visar att odlingen 
kommer att minska med ca 1,4 miljoner hek-
tar, 2,5 procent, jämfört med 2004. Från 52,1 
miljoner hektar till 50,7 miljoner hektar. 
Samtidigt visar ett diagram att Danmark 

och Belgien ökar sina spannmålsodlingar. På 
grund av den rådande värmeböljan och tor-
kan i Sydeuropa, i början av juni, kan skör-
darna bli klart lägre. Drabbar torka även 
odlingarna av proteinfodermedel, soja, majs 
och liknande, finns risk att foderpriserna sti-
ger. Detta vet vi inget om i nuläget, i mit-
ten av juni.

Ökad investering i maskiner – min-
dre i stallutrustning
Investeringarna i maskiner har under 2004 

ökat i värde. Ökningen har varit mellan 10 
och 15 procent, jämfört med genomsnittet för 
2001- 2003. Leveranserna av traktorer, pota-
tis- och maskiner för betodling, vagnar och 
skogsmaskiner var stora under 2004, med-
an leveranser av plogar, redskap för sådd 
och spridning, tröskor stallutrustning var ca 
15 procent mindre under 2004, jämfört med 
2001 – 2003.

Nils Andersson


