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Stalldörrar och stallfönster

Tel 035-580 10, fax 035-583 10
www.getingesnickeri.se
info@getingesnickeri.se

Tryckimpregnerade eller svartbetsade.
Isolerglas.  Med eller utan spröjs.

Kan måttbeställas.

40 årmedfönster

Getinge Snickeri & Trävaror AB, 310 44  Get in ge
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i

Gödselbrunnen fungerar 
bättre om du skär hal men!
Tryckskär din halm, då stan nar 
mö gel spo rer na kvar på ströet och 
du slipper andas in dem.
Brandsäkerheten får 
du på köpet!

Planera Din 
ströhantering nu!

Tel 0430-600 00  Fabriken 601 39 Fax 602 39

Gr
isSkogaby Stall mil jö

Försäljning och service ring: 0045-55 45 05 50, fax 0045-55 45 05 51
www.farmtech.dk   info@farmtech.dk

 Torrfoder Inventarier Ventilation & våtfoder

Markaryd 0433-171 91

Snygga stallar
kostar inte mer!
Grundsystem och fasad-
element för industri, 
lantbruk och  bostäder

Markstöd, entrétrappor

Specialgjutningar

Swedish Meats gjorde bra
resultat tredje kvartalet
Swedish Meats redovisar ett rörelse-
resultat på 33 mkr för tredje kvartalet. 
Det är den positiva kostnadsutveck-
lingen som stärker resultatet och 
konkurrenskraften, dvs resultatförbätt-
ringen är frukten av gjorda rationali-
seringar. 

kvartalsbokslut

-Efter den svaga inledningen på året såg 
vi en stark återhämtning i slutet av andra 
kvartalet. Återhämtningen har fortsatt un-
der tredje kvartalet, på grund av dels säsong-
mässigt bra försäljning och dels effekterna 
av genomförda strukturåtgärder och effek-
tiviseringar, förklarar Peter Rasztar, Swe-
dish Meats. 
Ackumulerat uppgår rörelseresultatet till 

minus 5 mkr (42 i fjol). Omsättningen öka-
de till 6 412 mkr (6 118) de första nio må-
naderna.
–Även om marginalpressen i handelsledet 

består ser vi att våra konkurrensmöjlighe-
ter har förstärkts betydligt mot andra aktö-
rer på den svenska marknaden, säger Peter. 
Med den utveckling vi ser idag står vi fast 
vid vår bedömning att nå ett positivt resul-
tat för 2005.
-Swedish Meats slaktandel har ökat under 

året. Den totala slaktvolymen i Sverige har 
dock minskat i jämförelse med förra året 
på grund av lägre produktion av slaktdjur. 
Chark- och färdigmatsproduktionen har va-
rit på nivå med förra året och samtidigt har 
styckningsvolymen för båda djurslagen va-
rit något högre. 

Lanseringar och ökade EMV
Under perioden har Scan-sortimentet 

stärkts med tre lanseringar inom priorite-
rade områden: Scan Gourmet, svenskt pre-
miumkött i en unik konsumentförpackning, 
breddning av det växande Må Gott sorti-
mentet med två frysta produkter och åtta 
nya varianter av tunna skivor. EMV-voly-
merna ökar för varje månad, vilket är yt-
terligare en bekräftelse på att företaget nu 
är fullt konkurrenskraftigt avseende effek-
tivitet och kostnader. 

Nyhléns Hugosons Chark AB 
I halvårsskiftet slöts en överenskommelse 

som innebär att Nyhléns Chark AB och Hu-
gosons ska slå ihop sina verksamheter och 
skapa ett gemensamt företag med en omsätt-
ning på 500 mkr. Det sammanslagna före-
taget ska ägas av Swedish Meats 50 % och 
Mikael Hugoson 50 %. Den formella sam-
manslagningen sker snarast efter att Kon-
kurrensverket meddelat sitt beslut
Varumärkena Nyhléns och Hugosons, med 

en stark norrländsk identitet, blir en av de 
viktigaste tillgångarna i det sammanslagna 
företaget. Med förenade resurser får vi ännu 
bättre möjlighet att utveckla varumärkena 
och försäljningen, understryker Peter Rasz-
tar, som också är utsedd till styrelseordföran-
de i Nyhléns Hugosons Chark AB.
Effekten av åtgärderna i Norrland har ännu 

inte gett effekt i resultaträkningen.

Trikinfria svingårdar kan 
få minskad kontroll 1 

januari
Från 1 januari 2006 gäller nya EU-regler 

om trikinkontroll. I vissa fall kan slakte-
riernas kontroll minskas. Behörig myn-
dighet kan förklara vissa gårdar, eller en 
kategori av gårdar, för trikinfria. 
En lång rad krav måste dock vara upp-

fyllda, bl a ska fodret uppfylla kraven i 
den nya förordningen om foderhygien. 
En rapport måste sändas till EU-kom-
missionen varje år. 
Ett visst antal djur måste dock undersö-

kas. Antal djur och frekvens ska framgå 
av ett nationellt kontrollprogram. Dess-
utom måste det fi nnas ett kontrollpro-
gram för den vilda faunan.
Kommissionen förbjuder också trikino-

skopisk metod (kompessionsmetoden) för 
trikinkontroll. Källa: Livsmedelsverket. 
Kommentar: I Sverige har inte trikino-

skopisk metod använts på många år. Vi an-
vänder magnetomrörarmetoden. /LG

Dahlbergs söker tillstånd
för 3 000 ton mera slakt
Dahlbergs Slakteri i Brålanda söker 
tillstånd hos länsstyrelsen för att 
kunna slakta ytterligare 3 000 ton 
per år. 

slakt
-Vi avser inte att bygga ut, säger vd Per 
Olof Dahlberg, men i fjol låg vi så nära 
gränsen för maximalt tillåtna slakt, att det 

känns tryggare att ha en marginal mellan 
den volym vi slaktar och vad vi maximalt 
får slakta. Det är hårda sanktioner om vi 
går över gränsen.
-I år är det mindre risk att vi når max-

gränsen, men vi vet ju inget om nästa år. 
Får vi fl er grisar att slakta, är det trevligare 
att kunna slakta dem, än att tacka nej, el-
ler slakta grisarna vid annat slakteri. 
-Vi söker nu för utökning från 12 000 

ton till 15 000 ton, säger Per Olof. Vi kla-
rar dessutom 15 000 ton både beträffan-
de djurstallar, kylar, o dyl.

Svenska grispriserna stärks
Höjningen 30 öre vecka 43
Swedish Meats höjde slaktsvinspri-
set 30 öre vecka 43 och suggorna 40. 
Övriga slakterier följde efter helt eller 
delvis, men flertalet hade redan tidi-
gare höjt 15 öre eller mer. 

grispriserna
De svenska grispriserna stiger och börjar 

komma i internationell klass. Till Swedish 
Meats pris ska läggas premien på 5 öre för 
slaktgrisar i viktintervallet 82 - 87,9 kg. Priset 
blir då 11,85. Både Skövde Slakteri, Ginsten, 
Dalsjöfors, Dahlbergs och KLS höjde hela 
30-öringen och Skövde hamnar nu på 12 kr, 
Ginsten 13, KLS 12,05 och Dahlbergs och 
Dalsjöfors 11,95. 
Som synes är det de mellansvenska slak-

terierna som tagit hela höjningen, medan 
sydsvenska höjde 15 öre till Swedish Meats 
grundnotering, utan premie. En förklaring 
jag fått är att kontraktstilläggen, allmänna 
eller individuella, som regel är högre i söder, 
så i slutändan jämnar det ut sig. Rätt eller 
fel? Slakteriernas kalkyler har säkert ock-
så stor betydelse. Hur som helst är konkur-
rensen om grisarna stenhård mellan slakte-
rierna. Eftersom det inte blir någon slaktök-
ning av den stora smågrisbristen, torde det-
ta läge bestå länge.

Internationell positiv trend
Danska slaktsvinsnoteringen var oföränd-

rad vecka 43, men suggpriset höjdes med 30 
danska öre, ca 35 svenska, till 8,25 skr. Det 
bådar gott. Tyska suggpriset låg vecka 43 på 
ca 10,15 skr, efter en kraftig höjning. Tysk-
land höjde slaktsvinspriset dryga 20 öre och 
Norge höjde slaktsvinspriset 60 öre. 
Att suggpriserna stiger anses bero på att ef-

terfrågan ökat i Östeuropa. Internationellt 
är pristendensen uppåt även på slaktsvin, 
bl a Italien och Frankrike. Orsakerna an-

ses vara mul- och klövsjukan i Brasilien och 
de allt fl er rapporterna om fjäderfäinfl uen-
sa i vår närhet. Men för att få fart på pris-
höjningarna på slaktgrisar krävs att priser-
na går att ta ut i butikerna och det förefal-
ler lika svårt på kontinenten, som här i Sve-
rige. Noteringshöjningen vecka 43 med 30 
öre skedde utan att partipriset höjdes, dvs 
hela höjningen måste tas av slakteriernas 
slaktmarginal.

Måttliga utbud av slaktsvin
Futuremarknaden fortsätter uppåt under 

alla månader, utom oktober, och prishöjning-
arna är i storleksordningen 30 - 50 öre. Det-
ta är också ett tecken på stigande marknads-
förväntningar. 
Sammantaget verkar internationella pris-

tendensen uppåt. Det är inga överutbud på 
grisar i Europa, som kan verka prissänkande. 
Om priserna blir stabila, eller om de stiger 
mer eller mindre, kan bero på hur sjukdomar-
na som drabbat nöt och fjäderfä utvecklar 
sig. Det fi nns dock även risk att köttätandet 
minskar totalt sett, om medierna tuggar alla 
risker med djursmittor allt för mycket. 

Italien leder betalningsligan i EU
Italien hade vecka 42 Europas högsta slakt-

svinsnotering, 13,71 skr, följt av England som 
var veckans etta tidigare. Sverige ligger på 
femte plats och är under stigande, om inte 
andra länder höjer mer. Danmark har efter 
veckans prishöjning lämnat jumboplatsen 
för Spanien. Spanien har besvärats av åkar-
strejk, vilket gått ut över exporten, som i sin 
tur pressat grispriset. Den uteblivna span-
ska exporten till Frankrike gjorde att fran-
ska uppfödarna nu får 40 öre mer för sitt 
griskött.
Du kan läsa om grisprisernas utveckling 

och marknadsbedömningar i @-GRIS var-
je fredag. @-GRIS ingår i prenumerations-
avgiften för tidningen, om du skickar in din 
mailadress till gris@agrar. se

Lars-Gunnar Lannhard

Gårdsanpassade 
lösningar!

• Alternativa blötfoder
• Koncentrat och premixer
Vi tillverkar gårdsanpassade 
premixer till 140 000 grisar 
och säljer 100 000 ton blöta 
fodermedel.
Gristorw till den lille grisen

Intresserad?
FoderLotsen AB

Ola Karlsson
0511-635 40, 0706-83 89 83


