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Bild av den danske minigrisens föns-
ter. Den danska och svenska har liknande 
både utseende och innehåll. På suggsidan.

På den danska minigrisen finns även möj-
lighet att kolla temperaturen i stallavdel-
ningarna, som visas på bilden.

Här visas suggkortet i den svenska Pocket i 
översiktsläge. I menyn längst ner till vänster 
på bilden går det att välja att visa det kon-
centrerat på Betäckning, Grisning, Avvänj-
ning, Övrig registrering, Medicin eller Ar-
bete.
Samma suggkort i Pocket men visar kon-
centrerat på betäckningen. Skrivyta el-
ler tangentbord för inmatning av data vi-
sas då man pekar på pennan nere till hö-
ger på bilden.

Pigwin Pocket PC.

Minigrisen förenklar journalföringen 
Trådlös överföring till centraldator
Dansk Landbrugsrådgivning, 
Landscentret, har utvecklat en hand-
dator, fickdator kallad minigrisen, 
för användning i stallarna. Därmed 
slipper personalen pappersexercisen. 
Med handdatorn förenklas all jour-
nalföring, som numera är ett måste i 
besättningarna. Minigrisen är ett starkt 
komplement till det program som an-
vänds i Danmark, bedriftslösning.

minidator
Denna Minigris, en PDA, kan antingen kö-

ras trådlöst i och mellan stallavdelningarna 
eller i kabelversion, där PDA-datorerna blir 
synkroniserade med en central dator.

Allt under gemensam kontroll
När respektive handdator används tråd-

löst kan alla medarbetare, som har hand-
dator, snabbt och enkelt få alla uppgifter 
så fort de registrerats. Har en sugga grisat 
och den person som sköter grisningarna har 
knappat in grisningsresultat och grisnings-
dag, kan all personal på anläggningen ta del 
av detta direkt efter inknappningen. Även 
andra uppgifter som knappas in, betäckning-
ar, avvänjningar eller annat som sker finns 
tillgängligt. 
Därmed behövs ingen manuell skrivning 

på papper. Allt blir förenklat vilket ger mer 
tid över för skötsel av grisarna. 
Finns ingen trådlös registrering ansluts 

handdatorn till den centrala datorn via ka-
bel.
Det går även att komplettera stallavdel-

ningarna med webbkamera eller klimatdator, 
som också kan anslutas till handdatorn. På 

avstånd kan personalen då kolla temperatu-
ren i någon stallavdelning. I och med att det-
ta kan göras på annan plats, kan kontrollen 
göras oftare, även kvälls- och nattetid. Det-
ta utan att vederbörande måste förflytta sig 
långa sträckor. Via nätverket kan grisningar 
följas via webbkamera i handdatorn.

Positivt system
Detta sätt att enkelt registrera händelser 

i stallarna har mottagits positivt bland de 
danska grisproducenterna, enligt årsberet-
ning 2005. De tycker att systemet är lätt att 

arbeta med även utan it-erfarenhet och att 
systemet infriat förväntningarna. Det spar 
tid, tid som kan användas för tillsyn av gri-
sarna.
I Sverige finns ett nästan motsvarande sys-

tem, Pocket PC för PigWin sugg. Än så länge 
går det tydligen inte att vara online. Synkro-
niseringen med huvuddatorn kan göras så 
ofta man vill. 
Med den svenska PigWin Pocket går det 

att styra ventilerna i Datamix blötfoderan-
läggning. Det går också att ansluta utrust-
ning till Pocket för att läsa av elektroniska 
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Registrering på 
minigrisen i ett 
danskt stall.

öronmärken på suggorna. Då slipper ved-
erbörande skriva in öronnumret och und-
viker därmed fel.
Enligt uppgift från Kerstin Annér, QG, går 

det även att ansluta Pocket till webbkamera. 
Vidare finns möjlighet att ansluta PigWin till 
stallutrustning som mäter stalltemperaturen. 
Stalltemperaturen kan kollas även långt från 
stallet. I Sverige tillhandahålls Pocket av Av-
elspoolen och Quality Genetics, QG.

Större effektivitet
När besättningarna blir större är fickda-

tor ett utomordentligt bra sätt att minska 
skrivarbetena i stallavdelningarna. När no-
teringarna på anteckningsblock flyttas över 
till datorn, fördubblas i stort sett noterings-
tiderna. Det som noteras på antecknings-
block i stallarna blir ibland oläsligt och hur 
ofta saknar man inte en fungerande pen-
na. Med data registrerat i en fickdator finns 
uppgifterna kvar. Kan tid sparas med den-
na teknik kan skötseljobbet bli mer intres-
sant och givande. 
I och med att alla data är lätta att ta fram, 

även vid samtal på kafferasten, kan detta i 
hög grad underlätta för fortsättningen.
Alla är idag mer eller mindre kunniga med 

datorer, vilket underlättar. En bra djurskö-
tare är dock mer intresserad av djuren än 
med skrivarbete. Kan skrivarbetet minime-
ras eller tas bort är det bara en fördel. Spe-
ciellt om vederbörande lätt och enkelt via 
handdator kan se tillbaka på tidigare åtgär-
der och resultat. 

Nils Andersson

Ät mer köttprodukter från 
utrotningshotade raser!
I modern kommersiell animaliepro-
duktion används endast några få raser 
som är starkt förädlade. I Sverige 
grisar av L, Y, H och D. Övriga raser 
måste bevaras av entusiaster för att 
inte dö ut. 12 november höll danska 
Genressourceudvalget ett heldags-
seminarium i Randers, Danmark, om 
bevaring av gamla husdjursraser. 

genbank
Tanken var att bevara de utrotningshotade 

raserna genom att äta mer kött av dem. Det 

kan verka motstridigt, men en av Genres-
sourceudvalgets visioner är att skapa bättre 
ekonomi i att upprätthålla beståndet av gam-
la raser. Genom att öka avsättningen på pro-
dukterna från de utrotningshotade arterna 
kan djurstammen ökas. Linderödsgrisen kan 
m a o bli en exklusiv restaurangvara.

Generna bör bevaras för framtiden
Det är f ö angeläget att bevara de gamla ra-

serna som en genbank, om vi behöver häm-
ta någon gen för att förbättra våra moder-
na raser. Ingen vet heller vilka egenskaper 
framtidens lantbrukare behöver hos sina gri-
sar. Mer info: www.genres.dk    

Sverige får inte längre kräva 
föranmälan vid köttinförsel
EG-domstolen tillåter inte Sveriges 
krav på 24 timmars föranmälan vid 
införsel av vissa animalieprodukter. 
Kravet strider mot den fria rörligheten 
på EUs inre marknad. Sverige har haft 
stöd från Finland i kravet på 24 tim-
mars föranmälan.

Sverige kräver idag föranmälan för att på 
ett effektivare sätt ha möjlighet att kontrol-
lera sändningarna. Idag når sändningarna 

snabbt ut i konsumentledet och det är svårt 
att hinna kontrollera.

Livsmedelsverket upphäver regeln
Livsmedelsverket kommer att upphäva re-

geln om föranmälan. De nya hygienförord-
ningarna som gäller från årsskiftet medger 
ändå inte krav på föranmälan. Källa: Livs-
medelsverket.

Efterlikvid inte 
att vänta från 
Swedish Meats
Swedish Meats har gjort en bra upp-
ryckning av resultatet i slutet av året 
och det blir plus på sista raden i bok-
slutet. Men inte så bra resultat så det 
blir pengar att dela ut som efterlikvid.

ekonomi
 Den bedömningen gjorde Peter Rasztar 

på sin sista arbetsdag som vd.
-Det skulle förvåna om det blir efterlik-

vid, säger han. Det blir ingen stor vinst och 
då är det bättre att låta överskottet stan-
na i företaget.
-Året började dåligt, med lång slaktkö. För-

säljningen första halvåret var inte bra. Se-
dan förbättrades resultatet och Magnus La-
gergren har sett till att produkterna sålts, 
varför vi går starkt ut ur 2005, säger han. Vi 
har sålt mer än förra året och julhandeln 
har varit bra.
-Vi har hållit vår marknadsandel på 27 % 

märkesvaror och har dessutom ökat EMV. 
Målet är dock fördubbling av EMV på 3 

år. Även köttbullar och prinskorv har gått 
bra, särskilt i jul. Vi är helt nöjda med för-
säljningen.
-Intressant är att ekologiska produkterna 

ökat mycket inför julen. Det är mycket psy-
kologi i den försäljningen. Men det handlar 
inte om beslutet att tillåta GMO-spannmål i 
grisfodret, säger han. Det ser ut som en sta-
bil efterfrågeökning. /LG

Mona Gjestvang ny chef för 
norska svinhälsovården

Mona Gjestvang blir ny chef för Helse-
tjensten for svin 1 april. Hon är nu verksam-
hetsledare för ScanPig AS (som importerat 
hampshire som fjärde ras till norska privats-
laktens leverantörer) och fackchef för KLF 
Svin. KLF är norska privatslaktens organi-
sation Kjöttbransjens Landsforbund.
Mona är veterinär sedan 1988 och har även 

genomgått utbildningen som svinefagdylrege 
och har bl a jobbat på Norsvin. /LG
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