
2 32

Allan Simonsson slutar vid SLU
Ingen ersättare utses i år
Allan Simonsson, HUV (Institutio-
nen för husdjurens utfodring och 
vård), SLU, slutar snart sin anställ-
ning p g a pensionering. Formellt 
är det 1 augusti, men innestående 
semester gör att han slutar redan i 
början av maj. Allan började vid 
SLU 1967, var statskonsulent under 
20 år tills statskonsulenterna avskaf-
fades 1995. Därefter har han haft en 
forskartjänst på enkelmagade djur, i 
princip gris.

-Vi har inte utsett någon efterträdare, utan 
lägger över Allans arbetsuppgifter på an-
dra medarbetare på HUV, säger Erling 
Burstedt, prefekt vid HUV, vid fakulteten 
för Veterinärmedicin och Husdjursveten-
skap, den s k Djurfakulteten. Vi måste spa-
ra pengar och kan tills vidare inte återbe-
sätta tjänster vid pensioneringar.

 Nya försöksstallar tidigast 2008
 -Allan får ingen efterträdare i år, det är 

bestämt. Men när vi kommit i balans eko-
nomiskt ska vi anställa igen. Vi ska inte 
dra ner på svinforskningen, säger Erling. 
SLU har gått med förlust och vi har un-
derskott. Vi ska klara av att betala under-
skottet, innan vi anställer.
 -Vi ska satsa kraftfullt på svinforsk-
ningen framöver och vara en nyckelspe-
lare i ett allt mer internationellt forsk-
ningssamarbete, säger Erling. EU har 
bestämt att den europeiska konkur-
renskraften inom animalieproduktio-
nen ska stärkas. Det gäller även svin-
forskningen.
 -SLU har investeringsplaner för nya stal-
lar för både gris, fågel och nöt vid Lövsta 
och institutionsbyggnader för den nyligen 
bildade Djurfakulteten. Där ska både ve-
terinärer och annat husdjursfolk samlas, 
som har anknytning till praktisk forskning 
och försök.
 Det är investeringar på över 100 mkr 
och byggnationen blir klar tidigast 
2008.

SLU har daterat upp näringsrekommendationerna
Ileal smältbarhet och lägre fosfornivå nyheter
Allan Simonsson, HUV, SLU, har just 
färdigställt en ny upplaga av Foderme-
del och Näringsrekommendationer för 
gris. Den kom ut i dagarna. Nyheter är 
bl a att grisens behov av protein och 
aminosyror anges i standardiserad ile-
alt smältbara mängder (Sis) mot tidi-
gare fekalt smältbara. På motsvarande 
sätt anges fodermedlens innehåll av 
protein och aminosyror i Sis. Rekom-
mendationerna för fosfor sänks, samt 
rekommendationerna för A, D och 
E-vitamin revideras.

ny skrift
-De tidigare näringsrekommendationer-
na kom ut redan 1994 och heter Näringsre-
kommendationer och fodermedelstabeller 
till svin. Det har hänt en hel del sedan 1994 
och jag tog som en uppgift att före min pen-
sionering uppdatera boken. Det har kun-
nat ske med hjälp av anslag från Stiftelsen 
Lantbruksforskning, säger Allan Simonsson, 
HUV, SLU. 
-1994 räknade vi grisarnas förmåga att ta 
upp näringen genom att mäta vad vi stop-
pade i grisen där fram och vad som kom 
ut där bak. Skillnaden mellan näringsinne-

hållet i fodret och gödseln blev måttet på 
smältbar näring i fodermedlet och kallas fe-
kal smältbarhet. 
-I dag kan vi mäta ileal smältbarhet, dvs vad 
som är smält när det passerar tunntarmens 
sista del, ileum, som den heter på latin. Det-
ta mätvärde är mera korrekt och tabellerna 
har nu korrigerats för att visa ileal smältbar-
het för protein och aminosyror.

Mindre fosfor i naturen
-Vår syn på fosfor har förändrats kraftigt un-
der åren. Bl a i fråga om miljöpåverkan. Vi 
vill inte tillsätta mer fosfor än nödvändigt i 
fodret, både av kostnadsskäl, men framför 
allt av skälet att vi sprider den outnyttjade 
fosforn på åkrarna. För mycket fosfor kan 
läcka ut i vattendragen och orsaka ökad alg-
blomning, m m. 
-Rekommendationerna för användning av 
fosfor är väsentligt reducerade, säger Allan, 
men inte mer än att djurens behov fortfa-
rande tillgodoses. Vi har även mer kunskap 
om fosforn och vet t ex att om vi blötsätter 
fodret en timma, och om fodret innehåller 
hög andel vete med god tillgänglighet för 
fosfor behöver vi inte tillsätta fosfor (mine-
ralfoder) alls till växande grisar. 

Vitaminnormerna har ändrats
-Normerna för användning av vitaminer har 
ändrats, både vad gäller A och D och även 
E. Rekommendationerna för A och D har 

sänkts, medan rekommendationerna för E 
har höjts för digivande suggor. 
Skriften kan beställas från institutionen för 
husdjurens utfodring och vård (HUV), SLU 
per telefon 018-67 28 17 eller mail Margare-
ta.Norinder@huv.slu.se

Fodermedel och näringsrekommendatio-
ner för gris har omarbetats av Allan Si-
monsson

forskning 

Byggkostnaderna
har gått upp 10 %
sedan i höstas
35 000 kr per suggplats? Glöm det, det var i 
höstas. Ska du bygga för 300 suggor nu, ham-
nar priset snarare upp emot 40 000 kr per 
suggplats, säger Conny Nyhlin, LRF Konsult. 
De senaste upphandlingarna vi medverkat 
vid, har hamnat på den nivån. Det ska till 
alldeles speciella förutsättningar, med del-
vis befintliga byggnader, för att prisnivån 
ska bli lägre.
-På en del produkter för bygget är det långa 
leveranstider. Betongelement till väggar kan 
i allmänhet inte levereras förrän i höst. 
Det är stor efterfrågan på byggnadsmateri-
al, både från grisproduktionen, nötproduk-
tionen och framför allt bostadsproduktio-
nen. Stora tunnelbyggnader ger också be-
tongindustrin stora order. 

Danish Crowns styrelse 
fulltalig igen

För en tid sedan avgick två ledamöter, se-
dan det uppdagats att de levererat grisar vid 
sidan av sin förening. En har valts tidigare 
och i måndags valdes Henrik Høgh-Ander-
sen, Lolland, till styrelsemedlem. Han har 500 
suggor. Styrelsen är nu fulltalig igen. Källa: 
Danish Crown. /LG


