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Stor brist på livdjur i Sverige
1 000 kr/test stoppar import
QG har 15 000 och Avelspoolen 7 000 
gyltor i sina orderböcker. Det är stor 
brist på livdjur och för att klara efter-
frågan betäcks slaktsvin. I Norge finns 
överskott på livdjur, men provtag-
ningskostnader på 1 000 kr per gylta 
stoppar importen.

livdjur
-Vi gör nu allt i vår makt för att få fram gyl-
tor till alla beställningar som vi fått in un-
der senaste tiden. Det byggs många sugg-
stallar och fler blir det i vår. Vi har idag be-
ställning på 15 000 gyltor, säger Johan An-
dersson, QG. 
-Kapaciteten hos livdjursproducenterna 
räcker inte till. Vi har beslutat betäcka 50 
slaktsvin att börja med. Det är sogrisar vi väl-
jer ut i samråd med Djurhälsovården. Dess-
utom undersöker Hans Agné, Avelspoolen, 
möjligheten att importera gyltämnen från 
Norge eller Finland. 
-Det är mycket svårt att planera för livdjurs-
produktion, eftersom det krävs så väldigt lång 
framförhållning, säger Johan. Beställningar-
na idag är inte sällan på 1 000 suggor. Det 
är inte lätt att hantera en senareläggning av 
en leverans på 1 000 suggor som är inställ-
da på att grisar vissa datum, om en granne 
överklagar ett byggbeslut, eller om ett byg-
ge blir försenat under byggtiden. 

Särskild dispens vid avelsdjursim-
port
-Vi har ansökt hos Jordbruksverket att få im-
portera avelsdjur, säger Hans Agné. Det är 

inte samma regler som när smågrisar impor-
teras. Smågrisarna går direkt till ett slakts-
vinsstall, medan gyltämnena får bredare 
kontakter i besättningarna och ska funge-
ra flera år. 

Allt för dyr provtagning
-Svenska Djurhälsovården har beräknat 

kostnaderna för de tester som krävs på de 
norska djuren för PRRS, salmonella, nyssjuka 
och fem serotyper APP (brösthinneinfl am-
mationer, m m) till ca 1 000 kr, per djur, sä-
ger Hans. Vid den kostnaden måste vi hitta 
andra vägar att få fram avelsdjur. Synd att 
norrmännen måste slakta fi na avelsdjur och 
vi i Sverige måste betäcka slaktsvin för att 
få fram avelsdjur, säger han.
-Det borde fi nnas möjlighet att göra impor-

ten smidigare och inte provta varje enskilt 
djur från samma besättning, menar han.

Myndigheterna fungerar inte 
Situationen är alltså den, att först stoppa-

de myndigheterna praktiskt taget all bygg-
nation inom smågrisproduktionen. Nu stop-
pas möjligheterna att fylla upp de stallar som 
äntligen byggs med kvalitetsdjur lämpliga 
för avel. 
Bestämmelserna för fjäderfä ändras nu näs-
tan flera gånger per vecka p g a fågelinfluen-
san. Vi ser alltså att det är möjligt att snabbt 
ändra regler. Men att ändra galna bestämmel-
ser för grisproduktionen har tagit flera år! 
Det finns något som inte fungerar i hos 
myndigheterna för att näringsverksamhet 
ska fungera!

Lars-Gunnar Lannhard

Groba har fått
agenturen för 
Danvægt vågar
Groba Systems i Klagstorp har fått 
svenska agenturen för danska vågtill-
verkaren Danvægts produkter. Det är 
grisvågar, körvågar, mikrodoserare, 
vågar för silor och blandare, m m. 

nya produkter
-De större lantbruken visar redan nu ökat 
intresse för bl a körvågar. Vi ser en kraf-
tigt växande marknad, säger Torgil Johans-
son, Groba. 
-Lantmännens nedläggning av över 70 tork- 
och lagringsanläggningar gör att lantbrukar-
na ökar samarbetet i mindre grupper. Fram-
tidens krav visar att ökat samarbete kring 
bl a gemensam torkning och lagring mås-
te öka, menar Torgil. Då behövs vågar som 
klarar långvarig användning och väger rätt 
även om 10 – 20 år. För att hantera spann-
målens olika kvaliteter gemensamt måste 
vikt och kvalitet fastställas. Annars funge-
rar inte samarbetet.
-Även inom gårdarna ökar kraven på upp-
följning av kontroll och därmed behov av 
att väga allt som går in och ut. 

Gjutning på plats
-Körvågarnas fundament levereras som tom 
plåtkassun och gjutningen görs på plats. Det 
sänker kostnaden när kraftiga körvågar ska 
byggas. Tekniken medger att föraren inte be-
höver stiga av traktorn för att få veta vikten 
på lasten. Viktnoteringen sänds via sändare 
och mottagare till föraren. 
-De flesta grisuppfödare har mellangårds-
avtal när smågrisarna säljs till slaktsvinsbe-
sättningarna. Det är rationellt att väga hela 
lasset vid leverans. Det säljs även en och an-
nan grisvåg för användning i stallarna, sä-
ger Torgil.

Sivert Johansson till LRF Konsult
Nya L 100 fi ck honom till näringen
Sivert Johansson, tidigare vid Funki i 
Klippan och ännu tidigare Cinö Bygg-
tjänst tillsammans med Conny Nyhlin, 
har börjat jobba på LRF Konsult. Där 
har han strålat samman med Conny 
igen, på kontoret i Varberg.

nytt jobb
-Jag tröttnade på grisproduktionen och sluta-
de på Funki när den nuvarande Djurskydds-
lagen 2003 förstörde intresset att bygga hos 
smågrisproducenterna, säger Sivert. Jag stod 
helt enkelt inte ut med allt tjafs om de van-
sinniga lagregler som kom till i L 100. Sedan 
dess har jag jobbat med att utveckla venti-
lation för billackeringsboxar. 
-Innan jag slutade lämnade jag uppgifterna 
till innehållet i artikeln i GRIS om nuvaran-
de L 100. Det är med stor glädje jag läser ar-

tikeln igen och att den nya L 100 stämmer 
överens med mina synpunkter. 
-Ventilationsproblem vid sprutlackering av 
bilar är inte riktigt min grej, utan endast nå-
got som då var trevligare än misstämningen 
inom grisproduktionen. Så nu när optimis-
men återvänt i näringen i och med förslaget 
till nya L 100, ska det bli roligt att jobba för 
grisproducenterna igen, säger han. 

Inte svår att övertala
-Vi åt middag tillsammans, Sivert och jag, 
och då träffade en ung lantbrukare på 30 år 
som ville satsa på smågrisproduktion. När Si-
vert hörde hans optimism, var han inte svår 
att övertala att komma tillbaka till näring-
en, berättar Conny. 
-Vi ska återuppta vårt samarbete på samma 
sätt som under tiden vid Cinö, säger Con-
ny. Vi ska inte ha var och en sina projekt, 
utan jobba tillsammans, som de parhästar 
vi var förr. 
-Jag vet att vi kommer att ha framgång med 

det konceptet, säger han. När vi jobbade till-
sammans förr i Cinö, var vi det företag som 
hade högst leveranssäkerhet på marknaden. 
Det kommer dagens byggherrar också att 
uppskatta. 

Miljöundersökningar igen
-När Sivert kommer till kontoret, får jag lite 
avlastning och jag kan vara ute på fältet mer. 
Jag har även en idé om att vi ska återuppta 
miljöundersökningarna igen. 

Yorkshireklubben 50-år-
sjubilerar 14 juni

Sveriges Yorkshireklubb fi rar 50 år som 
organisation 14 juni i Östergötland, i an-
slutning till Sveriges Grisproducenters 
stämma. Till jubiléet inbjuds även avels-
uppfödare och hybridproducenter med 
andra raser.
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