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9 800 suggor för 220 000 slaktsvin i estniskt ”nav”
70 000 slaktsvin per år i sexvåningsbyggnad

Baltikum chans
som aldrig
återkommer
Svenska Avelspoolen har gjort en studie-

resa till Estland och Lettland för att dess 
ägare privatslakterierna ska få studera det 
heta näringslivsklimatet på andra sidan 
Östersjön. Deltagare var även represen-
tanter från Norsvin och branschorgani-
sationen KCF. Väderstads representant i 
Estland, K-G Eriksson, var lokal arrang-
ör och informerade även om hur det är 
att driva företag i Baltikum. Han fl yttar 
f ö inom kort till Ukraina. 
Övriga föreläsare var Lars Öhman, SEB, 

som heter Unibanka i Estland, samt Stig 
Friberg Svenska Exportrådet, Riga. 
-Det är nu en unik chans för svenska fö-

retag att utveckla verksamheten i närom-
rådet, framhöll alla föreläsarna. Baltikum 
har en extremt hög tillväxt och vi kom-
mer aldrig mer att få en liknande chans. 
Alla tonade ner den svenska inställning-
en, att det är svårt att verka i Baltikum 
p g a korruptionen och språken. Väl på 
plats klarar man även sådana problem, 
menade man. 
-Markpriserna stiger kraftigt, från 100 

euro för tio år sedan, till ca 1 000 euro idag. 
Byggnation, jord och skog samt daglig-
varor är de hetaste branscherna, sa Lars 
Öhman.
Studiebesöket omfattade även besök vid 

AS Rakvere Lihakombinaats förädlings-
anläggning.

I Ekseko i Estland hålls 9 800 suggor i 
vad som närmast kan liknas ett ”nav” 
för produktion av 220 000 slaktsvin 
på kontrakt med externa uppfödare. 
70 000 slaktsvin föds dock upp inom 
besättningen i ett sexvåningsstall. Stal-
lar och övriga byggnader omfattar 8 
hektar under tak. I gödselbrunnarna 
kan lagras 160 000 kbm flytgödsel. 
Produktionsresultatet är 24,8 smågri-
sar per år.

Estland
Avelspoolens medlemmar har besökt fi n-

ska slaktkoncernen HK Ruokatalos grisbe-
sättning AS Ekseko, nära gränsen till Lett-
land. Det är ett gammalt statsjordbruk och 
den största svinproduktionsenheten i nord-
västra Europa. Besättningen har mycket bra 
tekniska resultat, trots många olikheter jäm-
fört med våra stallar. Den miljö som råder 
i de gamla estniska stallarna, vill nog ing-
en länsstyrelse godkänna i Sverige. Många 
djur per kvadratmeter, ingen halm och en 
kärv miljö, samt givetvis kuperade svan-
sar, är olikheter jämfört vad vi har i Sve-
rige. Ändå är det dessa produktionsförhål-
landen svensk grisproduktion ska konkur-

rera med. Billigt producerat griskött öster-
ifrån fi nns redan Sverige. 
De nybyggda stallarna har dock västeu-

ropeisk standard. EUs regler gäller vid ny-
bygnation.
-Stora delar av produktionskostnaderna är 

emellertid ganska lika svenska, konstaterar 
Cato Gustafsson, Skövde Slakteri, en av re-
sans deltagare. Det gäller dock inte arbets-
kostnaderna, som är väsentligt lägre. Bygg-
naderna blir givetvis också mycket billigare. 
Man får in många fl er djur på samma yta. 
-Om svenska djur- och miljöbestämmelser 

blir för hårda, är det lätt att inse vart vår pro-
duktion fl yttar, säger han. 
-Det är inte bara vi svenskar som kan pro-

ducera grisar, det står helt klart, säger Tho-
mas Olander, Ugglarps Slakteri. Anläggning-
en i Estland är imponerande, men 6-vånings-
stallet är inget att ta efter. Ventilationen är 
ett stort problem. Det är mycket stora pro-
blem att ha grisar på höjden.
-Det framgick ganska klart att sexvånings-

byggnaden för grisar, helst skulle bytas ut 
mot stallar i marknivå, säger han. Det är ett 
typiskt öststatsbygge, där man bortsett från 
många krav som måste ställas på ett modernt 
grisstall. Bara att sköta ventilationen och få 
den att fungera, verkar dra stora kostnader. 
Men man försöker hitta lösningar som ger 
bra produktionsresultat. 
Partipriset för griskött var vecka 41 ca 13,50 

kr per kilo. Priset sätts i relation till det dans-
ka, plus transportkostnaderna. 

Ekseko har 8 hek-
tar under tak, alltså 
stallar, foderanlägg-
ning, m m.

Byggnaderna innehåller väldigt många 
djur, tätt packade som här i sinsuggavdel-
ningen där c/c-måttet för suggorna är 60 
cm, visar Mati Tuvi, veterinär och produk-
tionschef.

När nya avdelning-
ar byggs, här en bli-
vande betäcknings-
avdelning, håller 
byggnationen  väst-
europeisk standard.

Med el ler 
utan 
restmängd?
Big Dutchmans 
blötutfodringar le ve -
re ras an ting en som 
rund pum pan de, eller 
rest mängds fria med 
frisk vat ten skölj ning.

MC99NT
Den senaste 
tekniken för styrning, 
övervakning och 
registrering i 
utfodrings- och 
blandnings-
anläggningar.

Service
Du har nu nära till 
service, från hela fem 
servicecenter runt om 
i landet. 
Alltid snabb service!

…du får dem 
alla från:

Här är tre:

Blötutfodring
har många 
fördelar…
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NOJ Serviceverkstad AB
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90  Fax 0512 - 541 40
Klippan 0435-181 90

info@noj.se

Pris-
ledaren!
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Hör du till dem som tror att ”den andra sidan” all-
tid har varit prisledande? Då är du inte ensam, 
men verkligheten ser annorlunda ut!
    Jämför noteringarna över tiden så ser du snart
att privatslakten ständigt har erbjudit det bästa 
avräkningspriset de senaste åren. Så vill du vara 
med i racet på allvar, hör av dig till stallet som lig-
ger i täten – och tänker fortsätta med det!
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