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Länder med höga kostnader 
fortsätter tappa produktion
Författaren försöker värdera de olika 
ländernas framtida utvecklingsmöjlig-
heter fem år framåt i tiden. Vilka län-
der kan påverka dansk grisproduktion 
framöver? Att man valt fem år beror 
på att undvika enstaka års förändring i 
valutakurserna.

ekonomi
Författaren förutsätter att den internatio-
nella konkurrensen ökar. Framtidens gris-
producenter ska därför anpassa sig till den-
na omkostnadsstruktur till ett fallande av-
räkningspris på griskött.
Länder med höga omkostnader kan fortsatt 
se en fallande grisproduktion. 
Framtidsutveckling: Dansk grisproduktion 
kan fortsatt konkurrera internationellt, på 
grund av hög effektivitet. Men det är inte 
plats till ökade omkostnader. 

Tyskland
Låga foderpriser. Fortsätter foderpriserna 
nedåt, i förhållande till övriga Europa, bi-
drar det till minskad omkostnadsnivå.
Problem: Tysk grisproduktion består av 
många små enheter. Detta på grund av lag-
stiftningen om arv. Därmed kan gården fö-
ras vidare till nästa generation. Den yng-
re generationen har därmed direkt en solid 
ekonomi. Strukturutvecklingen i västra Tysk-
land har därför varit minimal. I en skärpt in-
ternationell konkurrens kan stora delar av 
grisproduktionen tvingas in i en kraftig om-
strukturering.
Avelsutvecklingen finns i många små avels-
föreningar. Populationen att selektera från 
är begränsad och framgången liten. Detta 
kan hindra en utveckling i produktionsef-
fektivitet.
Utveckling: Det förväntas en stabil produk-
tion de närmaste 5 åren.

Ungern
Låg lönenivå. Detta medför låga omkostna-
der vid nyinvesteringar. Effektiviteten är låg. 
Nya avelsdjur kan förbättra produktionsef-
fektiviteten.
Problem: Produktionssystemet är nedsli-
tet. Det är svårt skaffa kapital till nya in-
vesteringar. Lagen som reglerar jordbru-
ket är på många sätt ogenomskådligt och 
tolkas olika.
Möjligheter: Brist på kapital och med oli-
ka tolkningar av lagen förväntas en min-
dre minskning i produktionen de närmas-
te 5 åren. 

England
Engelsmännen har mycket låg slaktvikt. De 
fasta omkostnaderna kan då inte utnyttjas 
maximalt. En ökad slaktvikt kan förbättra 
detta.
Problem: Grisproduktionen har sjunkit kraf-
tigt de senaste åren. De har haft flera stora 
sjukdomsutbrott. Innebörden av detta har 
varit mycket små investeringar. Produk-
tionen är nedsliten och otidsenlig. Stigan-
de krav från affärskedjorna kan inte tillgo-
doses, då detta kräver stora investeringar. 
Pengar finns inte.

Produktionseffektiviteten är i stort negativ, 
som en följd av nedsliten produktionsappa-
rat. Producenterna använder egna djur som 
avelsdjur.
Utveckling: Det förväntas en fallande pro-
duktion de närmaste 5 åren.

Danmark
Effektivitetsframgången är oförminskad i 
dansk grisproduktion. Därför vill omkost-
naderna isolerat falla. Lagen för spridning 
av gödsel är på 140 kg N per hektar. En stor 
del av produktionen är omlagt till lösgåen-
de suggor.
Problem: Ägarkravet kombinerat med sti-
gande jordpriser betyder stigande kapital-
krav till dansk grisproduktion. Ägarkravet, 
enbart ett danskt fenomen, påverkar där-
för grisproduktionens konkurrensförhål-

Land Tysk Ung UK Dk SE FRA NL USA Can Spa Irl Brasil
01,   20,9 19,1 20,5 24,7 22,8 23,9 24,3 19,9 21,4 22,2 23,1 21,9
02 19,4 16,8 18,1 22,5 21,9 22,1 23,2 18,3 20,3 19,6 21,8 21,1
03, 2,21 2,05 2,13 2,25 2,21 2,23 2,33 2,2 2,2 2,28 2,28 2,27
04, 10,9 10,2 10,74 12,7 12,1 12,5 11,9 10,3 10,8 10,9 11,16 10,18
05,   15%  9% 10% 14% 15% 14% 12% 12% 10% 11%  9%  5%
06,    3%  5%  5%  5%  3%  3%  2%  4%  2%  4%  3%  2%
07,     4% 7%  7%  4%  1%  5%  3%  4%  3%  7%  2%  2%
08,   2,96 3,7 2,77 2,69 2,79 2,94 2,65 3,18 2,96 2,71 2,79 2,93
09,   1,61 1,94 1,84 1,75 1,96 1,74 1,64  -- 1,56 1,62 1,82 1,56
10,   708 659 630 835 873 780 774 700 826 638 738 588
11,     7,5 7,5 7,4 7,2 9,5 7,7 7,8 5,55  5 5,68 6,7 6,34
12,   29 40 36,4 30,3 29.5 32,7 25,5 22,7 23 18,3 36,2 25
13,   118,2 109,4 97,9 102 115,8 114 113 118 113 103,2 97 109
14,    2,7 3,2 3,5 3,9 3,4 3,2 3,0 2,5 3,1 2,6 4,1 2,4
15, 93,7 90,2 75,7 77,9 88,2 90,8 89,3 94,4 90,4 82,6 74,5 83

Effektivitet, i siffror, i de undersökta län-
dernas grisproduktion:

01=Avvanda grisa per årssugga, 02=Slaktade grisar per årssugga, 03=Antal kullar per 
år, 04=Levande födda per kull, 05=Dödlighet, diperioden, 06=Dödlighet i tillväxtstallet, 
07=Dödlighet i slaktgrisstallet, 08=Kg foder/kg tv, slaktgrisar, 09=Kg foder/kg tv, smågri-
sar, 10=Daglig tv, gram, slaktgrisar, 11=Vikt per gris vid avvänjning, kg, 12=Insättningsvikt, 
slaktgrisar, kg, 13=Levande vikt vid slakt, kg, 14=Slaktvikt, kg, 15=Slaktvikt, varm.

Antal levererade slaktgrisar per årssugga 
år 2004. Märk skillnaden i antalet levere-
rade grisar mellan bästa och sämsta landet. 
En del av skillnaderna härrör från spillfo-
derdagar och improduktiv tid på suggorna.

Stallkostnader, räntor och avskrivning-
ar, vid byggnation per kg slaktkropp. Tack 
vare myndigheternas krav på utrymmet för 
de enskilda grisarna toppar Sverige den-
na tabell!

Fordonsvåg F12000

info@profilvagen.se  www.profilvagen.se
Dalporten 6, 781 95  Borlänge  Tel 0243-23 14 90   Fax 0243-23 14 89

Fordonsvågen F12000 används 
inom lantbruk, återvinning, indu-
stri, etc. Du kör bara sakta över 
vågen och efter 10 sekunder 
skrivs en komplett vågsedel 
ut, där totalvikt, datum och tid 
framgår.
Enkel att montera. Svensktill-
verkad. Prisvärd.

Vågar, automatik, handdatorer är vår specialitet!

www.ja.se - info@ja.se - 019-16 61 30

Jordbruksaktuellt ger dig möjligheten att enkelt jämföra 
aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Vill du slippa surfa kan du få dem direkt hem i din 
e-poslåda två gånger i veckan

Klicka in på www.ja.se och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Pigga marknadsnoteringar nu på - www.ja.se

Hindra flugor 
sprida smitta
Nu är det sommar och med den kommer flugor och stickmygg. När 
dessa finns i stallet finns de i stort sett överallt och i stor mängd på 
grisarna. Flugorna ökar i antal på sommaren. De kan föröka sig i 
gödsel och i foderrester. Myggorna förökar sig i vattenpölar och lik-
nande och är mest aktiva på kvällar och nätter. Av stick från flugor 
och myggor kan det bli allergiska hudförändringar på grisarna med 
röda ”plättar”, som kan medföra klåda. Som gör att djuren kliar sig 
mot inredningen och kan få skrubbsår.
Sticken kan också medföra smittsamma infektioner, typ PMWS el-

ler liknande. Enligt dansk vetinfo finns vetskap om att stress i sam-
band med insektsbett reducerar immunförsvaret. Då ökar grisar-
nas mottaglighet för olika infektioner.
Därför, bekämpa flugor och håll rent. Det förhindrar att flugorna 
lägga ägg i skiten. Håll fönster och dörrar stängda i största möjli-
ga utsträckning för att förhindra att insekterna kommer in den vä-
gen. /Nils.


