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Nya och gamla
leverantörer är välkomna!

Ingen nåd åt flugorna!

● Baycidal® mot fluglarver i djurstallar,   
 gödselbassänger, gödsel- och    
 kompoststackar samt mulltoaletter.

● Quick Bayt® för bekämpning av    
 flugor i och omkring byggnader. 

Dessa produkter köper du förmånligt direkt 
från KHi helt utan fraktkostnader. 

För rådgivning ring Claes Gyllensvaan, 
tel. 0502 - 411 31, mobil 0703-40 43 15,

mail: claes@khi.se
För beställning kontakta oss direkt på 
telefon 0502-411 31 eller 046-72 29 10.

Köp vårt prisvärda och effektiva flugpaket. 

KONTROLLHUDAR 
INTERNATIONAL AB

Värde för pengarna

så är det Gerni

Randers: +45 89122200
Telefon: 0532-175 30 Telefax: 0171-44 74 31
Beställning: order.gerni@nilfi sk-advance.se 

Gerni 4802A 
Inkl.slangupprullare och 
20 m. slang
• Hetvatten
• 200 bar
• 930 l/tim
• 90/130 grader
Förr 33.995,-
SPAR 16.000,-

Kampanjpris

17.995.-

Gerni 482A 
• Kallvatten 
• 200 bar
• 930 l/tim
Förr 14.425,-
SPAR 6.930,-

Kampanjpris

7.495.-

Kampanjpris

9.995.-

Gerni 600 
• Kallvatten 
• 642A - 160 bar - 1380 l/tim
• 662A - 180 bar - 1170 l/tim
• 692A - 205 bar - 990 l/tim
Förr 21.275,-
SPAR 11.280,-
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8 av 10 norrmän vill bevara dagens norska 
landbruk med statliga bidrag 

80 % av norska folket vill ha norskt jordbruk kvar i nuvarande 
omfattning och är beredda att betala för det över skattsedeln. Det 
är visserligen 4 % färre än vid undersökningen i fjol, men 2003 var 
det 81 %, 2002 74 % och 76 % året innan. Norskt jordbruk har så-
ledes stark ställning i Norge. 
Det stora nationella jordbruksstödet på 10 – 12 miljarder nkr tyck-

er 64 % är ok, 17 % tycker det är för mycket. 54 % tror det är säll-
synt med salmonella i mat från norska husdjur, 50 % anser lantbru-
ket förorenar naturen mindre än industri, bilar, avlopp, m m. 
34 % ansåg statliga jordbruksstödets viktigaste uppgift är att hål-

la landsbygden levande, Näst viktigaste skälet ansåg man vara att 
producera norsk mat. Källa: Nationen. /LG

Danska och svenska spannmålshandlare
inleder inköpssamarbete i DLA Agro
Spannex AB, som har 20 svenska privata och 

kooperativa företag som kunder, samt dans-
ka Den Lokale Andel, DLA, som har 19 ko-
operativa föreningar som kunder, har bildat 
DLA Agro för att samarbeta över gränserna 
med inköp och handel med förnödenheter 
till lantbruket. Verksamheten började nu i 
augusti. Huvudkontoret ligger i Fredericia 
och ett kontor fi nns i Vänersborg för svens-
ka marknaden. En del av Spannex personal 
förs över till nybildade DLA Agro. 

Spannex har 2 miljarder skr i omsättningen 
och 10 % marknadsandel på foder-, spann-
måls- och förnödenhetsmarknaden. DLA 
omsätter 10 miljarder skr och har 40 % av 
danska marknaden. Det nya bolaget beräk-
nas omsätta ca 15 miljarder skr.
Spannex verksamhet fokuseras nu mer på 

grossistverksamhet inom handelssortimen-
tet, med bl a vitaminer, mineraler och speci-
alfoder. Källa: Pressmeddelande.

Swedish Crown, Scandinavian Star
Swedane, eller vad ska barnet heta?
Valet av Åke Modig till vd för Swedish 
Meat från nyår, innebär att Swedish 
Meat, enligt mångas uppfattning, redan 
är en del av Danish Crown. Det gäller 
både i Sverige och andra länder och 
särskilt om man drar slutsatserna ur 
danska mediers kommentarer: Hvad 
skal barnet hedde, Swedish Crown, 
Swedane, Scandinavian Star? 

kommentar
Detta är en talande och representativ rub-

rik, här hämtad från Danske Svineproducen-
ters medlemsinformation. 
Vad gäller fusionsdiskussionerna, ska vi inte 

bara skylla på medierna, för både pressmed-
delandet om Swedish Meats nyutsedde vd, 
och kommentarerna från bl a ordföranden 
Sören Kvantenå, andades uppfattningen att 
Åke Modig är rätt man att föra förhandling-
ar om samarbete med någon attraktiv inter-
nationell part. Tankarna föll främst på Da-
nish Crown.
Det här är ett olyckligt fokus på Swedish 

Meats framtida arbete. Det vore bättre att 
använda det som sas inför norrlandsslaktens 
överlämnande i Mikael Hugosons händer. 
”Vi ska först lära oss vår hemläxa”. 
Tentamen har inte hållits ännu. Lägg mer 

fokus på en framtida tentamen, alltså. Tills 
vidare. Men den tentamen gäller inte bara 
Swedish Meats, utan svensk grisproduktion 
som helhet.

Orakel spädde på
Det danska ”kooperationsoraklet”, som 

Danske Svineproducenter uttrycker det, 
Flemming Just, spädde på fusionsdiskussio-
nerna med intervjuer i Danmark, där han 
sa att SM inte kunnat välja en bättre vd, 
om syftet är att få till stånd en snabb fusi-
on. DC och SM är fusionerat inom fem år, 
spådde han.
Om valet av Åke Modig utlöst förväntning-

ar i vissa läger, så kommer vi lätt ned på jor-

den genom att läsa Danske Svineproducen-
ters betänkligheter mot en fusion. Det är 
inte  så enkelt som  ett bra namn på det 
tilltänkta barnet, utan helt andra konkreta 
ekonomiska överväganden, sedda från Da-
nish Crowns ägares sida. Hör här:
-Vad kan vi tjäna på att ha dem (svenskar-

na) med i Danish Crown? Deras (svensk-
arnas) infrastruktur är åt Häcklefjäll fel. 
Svenskarna har fullständigt omöjliga djur-
välfärdsregler. Löneutgifterna i slakten är 
dåligt i nivå med våra. Osv.

Fusion försämrar danska grispri-
set ytterligare
-En fusion med svenskarna kan endast an-

vändas som förklaring till ett fortsatt lågt 
grispris i Danmark ytterligare år framåt. 
Det är inga bra argument att använda, när 
idén till fusion ska säljas till Danish Crowns 
fullmäktige. 
Man tillägger dessutom: Om svenska fol-

ket valt att ge sina grisuppfödare dåliga 
ramvillkor, är detta givetvis synd om kol-
legerna på andra sidan sundet. Men vi i 
Danmark har tillräckliga problem med gris-
priset, utan att ha svenskarna med i Da-
nish Crown. 

Tummen ner
Tummen ner alltså. Vad säger vi svenskar 

om det här? Jo, danskarna har rätt! Vi har 
dåligt grispris, höga kostnader, omöjliga be-
stämmelser. Vi klarar ännu inte vår hem-
läxa! Frågan är bara hur vi ska kunna lära 
oss den, när vi inte ens får chansen. Jäm-
för vi ”svensk skola”, dvs produktionsför-
utsättningarna, med andra länders, så har 
vi långt kvar innan vi kan göra internatio-
nell tentamen. Vi har ett dåligt utgångslä-
ge för att bli duktiga.
Släpp fokus på fusioner, i en mer duktig 

klass riskerar vi bara att bli löjliga kvarsit-
tare med varken infl ytande eller annat. 

Vad bryr sig en DC-fullmäktig om 
svenska Djurskyddsmyndigheten?
Åke Modigs jobb måste vara att fortsätta 

där Peter Rasztar slutar, dvs att få Swedish 
Meats på fötter och helst bli duktigare än 
Danish Crown. Då kanske Danish Crowns 

ägare kommer i fusionshumör! Men det är 
också vad Peter Razstar och Sören Kvan-
tenå så många gånger sagt.
Åke Modigs svåraste uppgift är att få svens-

ka myndigheter till internationell nivå, inte 
svenska bönder. Till detta krävs en verklig 
kraftkarl, som Åke förhoppningsvis är. An-
nars är vi fortfarande inte intressanta som 
partner. 
Danskar, eller andra, bryr sig väl inte om 

vad svenska myndigheter tycker! Jag tror 
inte en fullmäktige i Danish Crown bryr sig 
ett dugg om vad Djurskyddsmyndigheten el-
ler Livsmedelsverket i Sverige tycker. Men 
han bestämmer om svenska grisuppfödare 
får bli delägare och vara med och sälja ge-
nom hans företag! 

En hjälpande hand
Det vi skulle önska oss nu är att danska gris-

uppfödarna skriver direkt till Djurskydds-
myndigheten, Livsmedelsverket och andra 
inblandade myndigheter och klargör sina 
ställningstaganden om internationellt sam-
arbete. Som en hjälp, kolleger emellan! Vi 
själva har ju väldigt svårt att övertyga myn-
digheterna om att vi lever i en internatio-
nell miljö.

Minkarna ökar hemläxan
Samtidigt kan de som danska representan-

ter tacka för att de får överta produktionen 
av alla miljoner pälsdjur som inte längre ska 
få födas upp i Sverige, men väl i Danmark, 
där de är välkomna. Ingen är så god dansk, 
som en svensk miljöpartist!
Det är f ö inte lite slaktavfall som dessa 

minkar äter och betalar bra för. I Sverige 
är slaktavfall en kostnad, en ny hemläxa för 
svenska grisuppfödare.
När vi ska (eller behöver) vara med i in-

ternationella sammanhang, ställs frågan på 
sin spets: Ska vi anpassa oss till världen, el-
ler ska världen anpassa sig till oss. Välj det 
som är möjligt!

Lars-Gunnar Lannhard

 5 % mer griskött har sålts 
i Norge i år
Vi har tidigare rapporterat om norska gris-

överskott, men även att norrmännen äter 
mer griskött. Aktuell siffra är nu 5 % för-
säljningsökning, vilket fört med sig att lag-
ren är slut innan grillsäsongen avslutats. 
Gilde har t o m kritiserats för att inte ha 
lagrat tillräckligt med griskött.
Som alla kommer ihåg hade Norge en stor 

produktionsökning en bra bit in på 2005 
och man slaktade ut smågrisar och speku-
lerade i att kunna sälja dem till Sverige. Ba-
lans har uppnåtts långt innan någon kun-
nat förutse. Källa: Norsvin.


