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Alltför många använder antibiotika
Naturprodukter ofta bättre alternativ

Hindra sjukdomar, behåll
grisarnas immunförsvar!
• Enbart tvättning och desinfi cering av stallarna räcker inte
• SM 010 ökar suggans aktivitet när immuniteten ökar
• Friskare suggor har bättre aptit, mindre mastiter och ger mer di
• Mindre eller inga skadliga bakterier överförs från sugga till grisar
• Ge SM 140 till smågrisarna från det de är ca 2 - 3 veckor gamla
• Smågrisarnas immunitet ökar, vilket kan förhindra sjukdomar
• Ge smågrisarna SM 140 några veckor efter avvänjningen
• Smågrisarna förblir friskare med bättre tillväxt och lägre foderför-

brukning
• Friska grisar är kostnadsbesparande och för personalen psykolo-

giskt positivt
• Sjukdomar är ett lidande!! 
• En smågris mer på 6 - 7 kullar betalar preparatkostnaderna!

Kurt-Holger Eriksson.

-Många besättningar med hälsopro-
blem, som börjat använda SA 010 
eller SM 140 från TerraNova har fått 
tillbaka en bra hälsa på grisarna. Det 
har blivit en positiv förbättring av hela 
besättningens hälsobild och grisar-
nas tillväxt och foderutnyttjande har 
kommit upp igen. Andra preparat, typ 
antibiotika, har kunnat tas bort. Där-
med har vi tagit ytterligare ett steg mot 
frihet från antibiotika. Till nytta för 
djur, personal och konsumenter.

naturprodukter
Det säger Kurt-Holger Eriksson, före det-
ta ordförande för SSI, som nu säljer pro-
dukter från TerraNova. Djuren har fått en 
klart bättre hälsa och därmed även mins-
kat djurlidande.
-Produkten SA 010, som företrädesvis an-

vänds till suggor i grisningsstallet, har en 
mycket positiv inverkan på suggan vid gris-
ningen, säger Kurt-Holger. Suggan mår myck-
et bättre och kommer igång snabbare med 
att äta efter grisningen. Därmed är det min-
dre risk för mastiter och andra mjölkstör-
ningar då suggan är piggare. Detta gynnar i 
hög grad spädgrisarna då suggan inte över-
för sina bakterier till dem.
-När det gäller SM 140 kan man säga att 

den produkten har ekonomiskt räddat många 
smågrisproducenter. De har kunnat fortsät-
ta som uppfödare. Deras grisar som tidigare 
drabbades av olika mag- och tarmproblem, 
orsakade ökad medicin- och arbetsförbruk-
ning. Därmed försämrades tillväxten, liksom 
lönsamheten i besättningen och personalen 
mådde dåligt. Grisarna i besättningarna som 
tilldelats SM 140 har därefter fungerat all-
deles utmärkt.

Preparaten har fungerat bra
-Suggor som får tillskott av SA 010 ger mer 
di, vilket är bra för griskultingarna. Då blir 
det fler och friskare grisar som överlever 
diperioden med bättre tillväxt som följd. 
-Speciellt förstagrisare, gyltor, har visat sig 
bli klart bättre som suggmödrar med till-
skott av SA 010, säger Kurt-Holger. En hel 
del av förstagrisarna tar i många fall slut, 
med sinande diproduktion, innan beräk-
nad fråntagning. Detta måste förhindras 
och har negativ påverkan på griskullen. 
-Djuren är uppenbart glada över att få SA 
010 i fodret och reagerar kroppsligt po-
sitivt på det, vilket ger den respons som 
man eftersträvar, säger han. Som duktig 
uppfödare måste man uppfatta de signa-
ler som djuren ger på olika produkter, så 
att man får ut det mesta och det bästa ur 
sin besättning. En sugga som är frisk och 

sund under digivningen har större möjlig-
heter att få en bra nästa kull. Alltså finns 
där även följdeffekter!
-Mina erfarenheter visar att i de besätt-

ningar som under längre tid använt SM 140, 
har de skadliga bakterierna kunnat sane-
ras bort. Efter några år har de kunnat sluta 
med SM 140. Tyvärr är det än så länge svårt 
att komma i kontakt med besättningsägare 
som har problem i sina besättningar, trots 
annonser och artiklar.
-Vi har även ett antal slaktsvinbesättning-

ar som använder SM 140 under insättnings-
veckan med mycket bra resultat. Speciellt om 
det är förmedlingsgrisar. Grisarna förblir fris-
ka och äter fodret med stor aptit. Förmed-
lingsgrisarna verkar, av någon anledning, mer 
känsliga för olika problem i ny besättning. 
-För smågrisuppfödningen som helhet tror 
jag att ur hälso- och tillväxtsynpunkt är SM 
140 ett bra tillskott för en ”nystart i annan 
besättning”. 
-Slaktsvinsuppfödare som får grisar via ett 

mellangårdsavtal måste ha bra fart på till-
växten. Där är SM 140  ett bra tillskott för 
grisen att snabbt komma igång igen efter-
som slaktsvinsuppfödaren måste ha en stall-
avdelning tom inom viss tid. 

Stor framtid för naturliga medel 
– veterinärerna är emot
-Tyvärr är det som vanligt smågrisuppföda-
ren som får ta de extra kostnaderna som 
uppstår när inte grisarna hämtas i tid. Där 
finns en av orsakerna till att så många äga-
re till smågrisbesättningar tröttnat på fort-
satt produktion. Jag har ju själv varit små-
grisproducent och vet hur trött man blir på 
att vara dragspelet för andra i produktions-
kedjan, säger Kurt-Holger.
-Som tidigare egen smågrisproducent ser 

jag framöver en stor framtid för naturliga ve-
getabiliska produkter för djurens hälsa och 
välbefi nnande. På mina resor kommer jag 

ständigt i kontakt med uppfödare som har 
olika problem i besättningarna. Men med en 
veterinärkår som bara har antibiotika som 
medel mot olika sjukdomar, körs besättning-
ens eget immunförsvar snabbt i botten. Med 
påföljd att besättningen kommer i beroen-
deställning till veterinären, som är ”försäl-
jare” av antibiotikan.
-Den konservatism som råder inom den 

svenska veterinärkåren ser jag som ett stort 
hinder för en sund och naturlig grisproduk-
tion i Sverige. Sverige har, troligen som enda 
land i hela Europa, ingen utbildning av ve-
terinärer med inriktning på naturläkeme-
del. Detta ser jag som en stor miss. Naturli-
ga vegetabiliska produkter kan, enligt mitt 
förmenande, förbättra djurhälsan ytterliga-
re och då med minskat djurlidande. Detta 
är positivt för producenterna och deras per-
sonal samt framförallt mot konsumenterna. 
Tyvärr ser jag den svenske veterinären som 
en försäljare och förlängd arm för den ke-
misk tekniska medicinindustrin.

Nils Andersson
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SM 140 ”Bra i magen” pulver
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Norsvin bygger
ut galtstationen
i Litauen
-Norsvins försäljning av avelsdjur och sper-

ma i östländerna är lovande. Vi behöver byg-
ga ut galtstationen i Litauen med 26 platser 
för det omedelbara behovet av spermale-
veranser, men kommer sannolikt att bygga 
för 30 – 35 för att kunna fortsätta växa, sä-
ger Øystein Jørem, vd i Norsvin Internatio-
nal. När vi beslutar under närmaste dagarna 
sätter vi spaden i jorden direkt för att vara 
klara med bygget i mars. 
-Det är i öst tillväxten i grisproduktionen 

väntas. I år kommer vi att sälja 85 000 till 
90 000 spermadoser från stationen i Litau-
en. Nästa år räknar vi med 130 000 doser. Av 
dessa går 20 % till andra länder, främst Vit-
ryssland och Ukraina.   
-Alla raser efterfrågas, lantras, yorkshi-

re och inte minst renrasig duroc. Just nu är 
det fi nsk yorkshire på stationen, men när de 
nya nordiska avtalen börjar fungera, blir det 
svensk yorkshire.  
-500 livdjur ska levereras till en kund i Kali-

ningrad. Det är lantrasgyltor till hybridpro-
duktion. 2006 väntar vi en stor affär till Ryss-
land av livdjur och sperma, jag vet inte an-
talet. Till Ukraina levereras endast sperma. 
-Flera affärer i USA väntas bli klara före 

jul, säger Øystein. /LG

Jordbruksministern
läxar upp 

Djurskyddsmyndigheten
-Om konsekvensanalysen av föreskriften 

pekar på att ett stort antal barn och ung-
domar inte längre kommer att kunna utö-
va sin sport utgår jag ifrån att Djurskydds-
myndigheten tar hänsyn till detta i sina fö-
reskrifter. Då myndighetens kommande fö-
reskrifter för hästhållning är av stor vikt så-
väl för hästar som för ridskolor och deras ut-
övare har jag för avsikt att aktivt följa frå-
gan. Källa: Riksdagen.
Kommentar: Det här skriver jordbruksmi-

nister Ann-Christin Nykvist (s) till riksdags-
man Cecilia Widegren (m) om Djurskydds-
myndighetens planer på föreskrifter, där man 
anser att ridhushästar ska gå i hagar, även 
om ridhusen ligger i städerna. Jordbruksmi-
nistern tar således Djurskyddsmyndigheten 
i örat och säger att föreskrifterna om ute-
vistelse för hästar inte får äventyra ridsko-
lorna.
Motsvarande borde hon ha gjort för länge 

sedan om L100, där föreskrifterna hotar gris-
näringen! Vad var det jag sa för några veckor 
sedan om risken att reta de mäktiga i sam-
hället, hästfl ickornas föräldrar! /LG

Israel producerar grisar i 
hemlighet

Alla vet, men ingen vill tala om det, Israel 
producerar grisar och t o m exporterar gri-
sar från norra landsdelarna. Men judar och 
muslimer får enligt sin rätta tro inte äta gris-
kött. Källa: Sveriges Radio. /LG


