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hetsutövning utmärkes av okunnighet, arro-
gans och ideologisk blockering enligt USA-
senator Ted Kennedy. Som sagt. 

Inga förslag är idiotiska!
Vad kan då en krönikör i GRIS bidra med 
i t ex muslimfrågan för att överbrygga mot-
sättningar, visa respekt och sprida upplys-
ning om forskningens möjligheter? ”Inga 
förslag är idiotiska”, betonar TV-presiden-
ten Bartlet i serien Vita Huset, när han 
vill ha idéer från sina medarbetare till nya 
lösningar. 
Sympatisk inställning, som gör att jag vågar 
ta fram mitt gamla förslag till svinforskar-
na: genmodifiera grisen så att den blir fler-
magad och idisslande och får en del andra 
goda egenskaper (se Gris nr 7, 2002). Lyck-
as det har vi snart ca 1 miljard nya protein-
behövande köttkonsumenter. 
Glöm inte att Tetra Paks grundare, Ruben 
Rausing, för några decennier sedan var myck-
et nära att göra indiernas ko ohelig och ätlig 
genom att korsa henne på gammalt natur-
ligt sätt med buffel! Nu kan vi ju så myck-
et mer. 
I Illinois i USA fick nyligen några forska-
re 10 milj dollar för kartläggning av grisen 
och kons genetiska grundstenar för att kun-
na utveckla friskare, mer snabbväxande, etc, 
individer. Titta i kaffesumpen eller i kristall-
kulan under året! Syns där ett köttproduce-
rande djur som varken är en oren gris eller 
en helig ko, då går vi mot en ljusnande fram-
tid i globalt samförstånd 

Grisdag
Årets Grisdag på Alnarp, anordnad av JBTs 
Temagrupp GRIS, Skånes Grisproducenter 
och Partnerskap Alnarp, handlade om bygg-
nadsplanering. Den var som vanligt välbesökt 
av lantmästare och blivande sådana och av 
företags- representanter. Pressbevakningen 
var svag. Föredragen genererade både klo-
ka frågor och underbyggda svar. 
Nylandad från Tyskland var jag särskilt upp-
märksam på det som diskuterades om plane-
ring för bättre smittoskydd inom besättning-
en, mellan besättningar och mot omvärldens 
gnagare, vildsvin och fåglar. Stor produktion 
med omgångsuppfödning och strikta sköt-
sel- och tvättrutiner i sektionerade byggna-
der, placerade i lä på avstånd från varandra 
och långt från riksvägarnas utsocknes besö-
kare, rekommenderades. 

Grisar i Sinai-öknen
En oas i Sinai-öken förefaller kunna upp-
fylla en del av dessa krav. Bjarne K Peder-
sen från Danish Farm Design A/S, som gav 
en intressant översikt av hur man planerar 
grisproduktion i andra länder, bekräftade att 
Israel faktiskt är en av firmans svinhuskun-
derna. Men då bygger man inte gärna direkt 
på den heliga marken utan på plintar eller 
pelare och exporterar det mesta köttet. Då 
blir ingen förolämpad.
Påminner lite om det kreativa tänkande som 
efter andra världskriget utmärkte det lätta 
gardet i London: För att kringgå förbjudet 
att gå på gatan lär de ha bjudit ut sina tjäns-
ter på trottoaren stående på en trälåda! 

Sätt Sverige på griskartan!
På den karta som Bjarne visade över olika 
EU-länders årliga svinproduktion i miljoner 
grisar, t ex Danmark 23, Polen 25, Frankri-
ke 26, Spanien 38, Tyskland 46, var Sveri-
ge inte alls nämnt. Skalan och trenden på 
vår produktion är som bekant ett stort be-
kymmer. 
En debattör återkom flera gånger till den för-
lorade produktions- och kompetenspotenti-
al som finns hos i förtid avsuttna svinuppfö-
dare. Den borde utnyttjas som ett av med-
len för att hålla leveranserna uppe. Men då 
krävs uppmuntran och nya tankar vad gäl-
ler krav på stallarna, leveransbestämmelser, 
betalningsvillkor, skattelättnader, etc. Hin-
der som borde kunna övervinnas snabbt, om 
man menar allvar med behovet av jobb på 
landsbygden, den äldre arbetskraftens sto-
ra värde och annat vackert tal. 

Fördröjd L100 kostade näringen 
stora pengar
Tre lantmästare, aktiva svinuppfödare, be-
rättade om egen kalkylering och byggnads-
planering. Den negativa effekten i kronor av 

en utdragen L100 kom klart fram. I ett an-
nat föredrag (Botermans) ställdes den stän-
digt aktuella frågan: Hur mycket fördyrar de 
svenska djurskyddsreglerna vår svinproduk-
tion? Svaret från den flexibla datamodellen 
var 20 - 50 öre per kg kött. Inte så mycket 
kan tyckas. Men det intressanta är att det ut-
ländska kött som vi konkurrerar med i han-
delsledet ofta är framställt i ur svensk syn-
punkt olagliga byggnader. 
I tidigare krönikor i GRIS (5/04) har en 
skräpmatstraffskatt på sådan import efter-
lysts. Handels inställning är klart uttalad: Sve-
rige kan gärna fortsätta att åka främst i djur-
skyddsspåret. Knäcks ryggen på vår inhem-
ska köttproduktion, fylls luckan med billi-
gare ”dopad” import. 

Bygg i Danmark
Pälskrämarna resonerar på liknande sätt : 
Det blir ju ingen brist på skinn, om några 
hundra svenska minkuppfödare tvingas läg-
ga av. En luttrad skåning i svindagspubliken 
gav rådet inför framtiden: Bygg era svinstal-
lar i Danmark! 
Auf Wiedersehen
Bengt
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Perstorp Specialty Chemicals AB

Telefon 0435-38 000

• Ättika är en effektiv pH-sänkare till blöt ut fod ring av grisar.
• Smakligheten höjs med an till väx ten av bak te rier häm mas.
• 2 - 3 liter 60 % kemisk ren ättika per ton blandat foder.

Perstorp Ät ti ka 

l Mindre vattenspill och gödsel
l Djurvänlig design
l Snabb inlärning
l Hygienisk
*Enl. JTI-rapport nr. 239

40 % mindre vat tens pill med bit-
 kul ven ti ler*

Pa tente rad
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EFFEKT+
Till smågrisar och 
slaktsvin i dricksvattnet
eller blötfodret.
Avdödar E coli och sal-
monella, förbättrar tarm-
funktionen.

Bogskydd
Skyddar digivande 
suggornas bogblad 
mot sår. 
Snabb montering, slit-
starkt material, tvättas 
i maskin.

Triple-Fer
Ströjärn som doseras 
tre gånger till smågrisar. 
Abetsbesparande alter-
nativ till injektioner.
Strös på golvet under 
värmelampan.

Foder &
Spannmål

I HELSINGBORG-ÅHUS AB

Tel 0418-701 30

FERROTORV
Smakligt järnberikat 
fodertillskott. 
Komplement till järnin-
jektioner. 
Ökar smågrisens välbe-
fi nnande.

monella, förbättrar tarm-
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Nyhet!värmelampanvärmelampan
Nyhet!

Sveaverken bygger upp ny
säljorganisation för gris
Sveaverken bygger upp en ny säljorga-
nisation för utrustning för grisstallar. 
För byggnation fortsätter man samar-
betet med Bygglant. Jonas Hagström, 
som tidigare jobbat inne på kontoret i 
Katrineholm, får en mer säljande roll. 
Nya säljare ute i landet håller på att 
anställas.

företagsnytt
-På sikt blir det säljare över hela landet, 
kanske inte sex som tidigare, men tre, sä-
ger Adam Jansson, marknadschef vid Sve-
averken. Namnet Simia blir kvar och vi har 
en rad produkter inom egna huset som är 
grundstommen i sortimentet. 
-Vid försäljningen av blötutfodringar i sam-
band med annan stallutrustning, ska vi sam-
arbeta med de aktörer som redan finns på 
marknaden. Det finns inte utrymme för yt-
terligare fabrikat på den lilla svenska mark-
naden, säger han.

Traditionella produkterna
Det blir alltså inte lika stor säljorganisation 
som tidigare och Adam antyder att den tidi-
gare organisationen varit alltför stor. Svea-
verkens Simia-del gick inte ihop ekonomiskt 
och hade inte gjort det på många år. Verk-
samheten har varit väldigt volymberoende 
vilket medfört att dåliga år som 2004 har det 
varit tufft ekonomiskt.
-Förr eller senare har vi varit tvingade att 
anpassa organisationen, säger Adam Jans-

son. Nu blev det förr. Nu när vi ska bygga 
upp nya Simia-organisationen, så ska den 
bli långsiktigt lönsam.
-Vi kommer alltså att sälja allt till grisstal-
lar, och även andra stallar, t ex för hästar. På 
nötsidan är vi leverantörer till deLaval. Det 
är allt från nyckelfärdiga stallar till enskilda 
stalltillbehör. Stallarna blir alltså Bygglants. 
Ventilationen tillverkar vi själva, Odin-ut-
gödslingarna likaså. Silorna kommer från dot-
terföretaget Rotage. Förutom silor har vi till-
verkning av transportutrustning för spann-
mål och foder, t ex Sveaskruven.
-Vi har även naturlig stallventilation via vår 
avdelning som tillverkar utrustning för växt-
hus. Det finns flera stallar som har den ven-
tilationen och är väldigt nöjda. Vi har alltså 
stor kompetens inom huset, både för kon-
ventionell stallventilation och naturlig ven-
tilation, säger Adam.

Rostfri inredning nyhet
-Boxinredningarna är dels de vi sålde tidi-
gare i betong, dels en ny typ i vårt sortiment 
från Outokumpu. Ritningarna till betongin-
redningen är våra egna, så de blir i utföran-
de precis som tidigare. 
-De rostfria från Outokumpu ska i Simia-
tappning heta Simax och marknadsföras un-
der egen logga. Det är alltså Outokumpus 
ultrahögfasta rostfria stål som används. Det 
är ett otroligt hållbart, slitstarkt och lätt ma-
terial, som inte behöver målas. Inredning-
arna har testats under ett flertal år i flera 
svenska stallar. Inredningarna i rostfritt blir 
lite dyrare än betonginredningar, men kal-
kylen kan räknas hem tack vare att mate-
rialet har många fördelar som andra mate-
rial inte har. 

-I och med försäljningen detta rostfria ma-
terial får vi även plastinredningar. Fyllning-
arna i väggarna kan vara plastplanka. Där-
med har vi tre typer av boxinredningar att 
välja mellan. 

Larm i alla stallar
-Den nyaste produkten i vårt egna sorti-
ment är MasterSafe, larmanordningen till 
svinstallar som uppfyller alla krav, även de 
nya i nya L 100. MasterSafe är just introdu-
cerad på marknaden. Alla grisstallar måste 
ha larm så småningom. 
-Det som vi inte har själva till grisstallet, det 
köper vi från andra leverantörer, som med 
blötutfodringarna, säger Adam Jansson.

Lars-Gunnar Lannhard

Transponder-
utfodring

P g a upphörande med suggproduk-
tionen har jag en komplett transpon-
derutfodring för suggor till salu. Det 
finns 3 rostfria stationer, med alla 
tillbehör vad gäller data- och elar-
tiklar.
Jag har även smågrisautomater och 
värmelampor.

Nils-Inge Walters
Tranåslund, 273 92 Tomelilla

Tel & fax 0417-20247

Kristin Ianssen
ny ordförande 
i Norsvin
Kristin Ianssen valdes till ny ordförande i 

Norsvin vid årsstämman förra lördagen. Hon 
kommer utifrån och har inte tidigare ens va-
rit styrelseledamot. Däremot har hon varit 
ordförande i Avelsrådet och har haft andra 
uppdrag. Kristin driver en avelsbesättning 
med lantras i Østfold.
Vice ordförande blev Willy Finnbakk och 

övriga ledamöter Anders Østby, Johan Arnt 
Dahlen, John Olav Husabø (från Gilde Norsk 
Kjøtt) och arbetstagarrepresentanterna Hå-
vard Tajet och Wenche Helseth. /LG
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