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Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp, S-534 96 VARA, Sweden

Telefon 0512-300040
Telefax 0512-60100
E-post info@fribergs.se

www.fribergs.seFör mer information, ring oss på

0512-300040 eller besök
oss på:

� OMRÖRARE RF
Robust konstruktion, lätt anpassningsbar
för olika insvetsningsflänsar. Finns i en
mängd olika utföranden.

� DISKSNURRA RF
Mycket effektiv och lätt-
installerad. Anpassningsbar
för olika tankar.

� CENTRIFUGALPUMPAR RF
Robust konstruktion och lätt
anpassningsbar till varje anläggning.
Finns i en mängd utföranden.

Med eller 
utan 
restmängd?
Big Dutchmans 
blötutfodringar leve-
reras antingen som 
rundpumpande, eller 
restmängdsfria med 
friskvattensköljning.

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…

Blötutfodring
har många 
fördelar…

 

G
ris
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465 96  NOSSEBRO

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

info@noj.se

8 - 10 kg kött per sugga 
”försvinner” vid slakt i Tyskland
Danish Crown konstaterar att suggor som vägts in vid slakt 
i Tyskland under 2004 - 2005, har 8 till 10 kg lägre vikt, än 
motsvarande suggor som slaktas vid slakterier i t ex Dan-
mark. Danish Crown tror inte att det är avsiktlig orsak, utan 
skillnader i slaktrutinerna, t ex att mer skärs bort på krop-
pen före vägning.

suggor
Danish Crown exporterar sedan 2001 levande suggor till Tyskland 

vid olika tillfällen, bl a när det varit slakteristrejker i Danmark, och 
det är vid dessa slumpvisa leveranser man upptäckt skillnaderna. 
När exporten till Tyskland inleddes, utfärdade danska Klassifice-
ringskontrollen regler, så att slakten kan avräknas lika vid tyska 
slakterier och danska. Då konstaterade man, att den tyska regist-
rerade invägningsvikten, plus 1,5 kilo, motsvarar den danska in-
vägningsvikten. Skillnaden bestod i att tyska slakterierna skar bort 
lite mer före vägningen. Dessa 1,5 kg är inräknad i siffrorna i ta-
bellen, nedan. 
-Samma avvikelser vid vägningen konstateras när andra levererar 

till tyska slakterier, säger Flemming Lønbæk Jensen, Danish Crown. 
Viktskillnaden värderas upp till uppemot 70 dkr, nära 90 skr, per 
sugga. Ticans exporterade suggor har ännu något lägre vikt. 
Kommentar: Levererar du suggor till Tyskland, kolla avräkningarna 

och jämför om de väger lika mycket som när de slaktas i Sverige!

Slakt av suggor 2004 –05. Suggor som exporterats från både Da-
nish Crown och Tican har lägre invägd vikt, än de som slaktats i 
Danmark. 1)Inkl export.

38 PMWS-besättningar på tvåårsdagen
Nu i december är det två år sedan första utbrottet av PMWS kon-

staterades i Sverige. 38 besättningar har drabbats, varav 29 i Skåne 
och Halland, resten i Blekinge, Småland, Östergötland, Västergöt-
land och Södermanland. I drabbade besättningar har andelen till-
växtgrisar som tynat bort eller slagits ut i medeltal ökat från 2 % till 
8 % vid det tillfälle då diagnosen ställdes. Förlusterna varierar.


