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Styrkorna och svagheterna 
enligt datamaterialet 2004

Antalet timmar per årssugga från födsel till 
slakt. Sverige har drygt 20 timmar/årssugga 
medan Danmark har knappt 15!

Indexerad utveckling av valutakurserna. I 
grisproduktionen uppdelat efter omkost-
nadsnivån. Grupperna är uppdelade ef-
ter data från 2004 och utvecklingen visas 
de senaste 20 åren. Genom sammanslag-
ningen av Öst och Västtyskland finns de 
inte med.

lande markant. Värdet av stigningen i pro-
duktionseffektiviteten är fallande. Dessut-
om åtstramningar i miljölovgivningen, som 
kan öka produktionskostnaderna och där-
med hämma produktionen.
Utveckling: Det förväntas en liten fallan-
de produktion i Danmark under de kom-
mande 5 åren.

Sverige
Det finns inte något i svensk grisproduktions 
konkurrenssituation som förbättrats. Fort-
satt rationalisering för att få ner arbetsför-
brukningen bör förbättras.
Problem: En stigande nivå på den svenska 
kronan kan betyda ökade omkostnader.
Utveckling: Höga omkostnader kan medföra 
en sänkt produktion de kommande 5 åren.

Frankrike
Stark utveckling i antalet levande födda gri-
sar. Miljöförhållanden och därtill hörande 
restriktioner sätter begränsningar för fort-
satt utveckling.
Problem: Miljöförhållandena med tillhö-
rande restriktioner kan sätta begränsning-
ar för fortsatt utveckling. Vid godkända ny-
byggnader krävs ofta gödselseparation el-
ler luftrensning.
Utveckling: Liten fallande produktion de 
närmaste 5 åren.

Holland
Hollands regering har i flera omgångar re-
ducerat produktionen. De kvarvarande pro-
ducenterna är konkurrenskraftiga, men yt-
terligare förbättring anses inte möjlig.

Problem: Flera miljöreformer eller miljökrav 
kan reducera produktionen ytterligare. Tro-
ligen vill färre överta existerande produk-
tionsenheter då en del produktionsrättighe-
ter kan dras in vid försäljning.
Utveckling: Kommande ökande omkostna-
der förväntas ett fall i grisproduktionen över 
en 5 års period.

USA
Den låga dollarkursen öppnar möjlighet 
för ytterligare tillväxt. Även räntabiliteten 
har förbättrats, vilket även det ökar inves-
teringsviljan.
Olägenheter: Lukt och ammoniakemissio-
nerna från gödsellagunerna är ett stigande 
miljöproblem. Duktigt lobbyarbete från slak-
terisällskapens sida har utvattnat flera för-
slag om begränsning av deras inflytande på 
primärproduktionen.
Utveckling: Den låga omkostnadsnivån och 
lobbyarbetet gör att USA vill ha en stabil och 
stigande produktion de kommande 5 åren.

Kanada
Effektiviteten i Kanadensisk grisproduktion 
har ökar våldsamt. Kan bli bestående.
Problem: Miljölovgivningen i Kanada har en 
tendens att stramas åt. Konsumenterna kla-
gar på lukten från stallarna. Utbyggnaden 
eller etableringen av stallar är i vissa regio-
ner kraftigt reducerad. Utbyggnaden sker i 
glesbygd. Detta kan medföra problem med 
rekrytering av medarbetare plus att trans-
portkostnaderna kan fördyras.
Utveckling: Den låga nivån på omkostna-
derna gör att Kanada står inför markant ut-
veckling i grisproduktionen under de näs-
ta 5 år.

Spanien
Spansk grisproduktion är i stor utsträckning 
integrerat med foder- och slakteriverksam-
het. Då är det lätt att styra och tillrättalägga 
produktionen beroende på marknaden. Fod-

Foderförbrukning, (korrigerad) kg/kg 
tillväxt från 30 till 100 kg.

Antal födda grisar per kull.

ret är dyrt. Beror på dålig infrastuktur och 
långa avstånd samt torka de senaste åren.
Problem: Inga lösgående suggor finns och det 
kan påverka produktionen negativt. Högre 
levnadsstandard medför högre löner, som 
medför ökade kostnader i produktionen. 
Även byggkostnaderna beräknas stiga.
Utbildningsnivån är låg och någon förbätt-
ring verkar inte vara på gång. Det kan häm-
ma produktionseffektiviteten.
Utveckling: I och med de låga omkostna-
derna förväntas grisproduktionen stiga nå-
got i de kommande 5 åren.

Irland
Inget i den Irländska grisproduktionens kon-
kurrenssituation är förbättrat.
Problem: Endast en liten del av suggorna 
finns i lösgående system.  
Utveckling: Troligen en minskande produk-
tion de närmaste 5 åren.

Brasilien
Brasilien har varit på världsmarknaden med 

grisproduktionen kort tid. Men de har seglat 
upp som mycket stora och farliga konkurren-
ter. Vid en jämförelse av de olika diagram-
men ligger Brasilien mycket bra till. De har 
nästan en lika hög produktion på årssugga 
som de bästa länderna. Låt vara att de har 
hög arbetsförbrukning i stallarna, men de har 
mycket låga arbetskostnader. Än så länge. 
De har även låga foderkostnader. 
Investeringskapital till grisbyggnader är 

lägst av de aktuella länderna. Men de finns 
i ett varmt område.
I och med deras låga kostnadsläge kan de 

Land Svaghet Styrka

Kanada Få levandefödda låga foderpriser
 Låg fodereffektivitet låga byggkostnader
  låg ränta
  låg timlön
USA Få levandefödda låg timlön
 Låg fodereffektivitet låga foderpriser
  Låga byggkostnader
  Låg ränta
Irland Få levandefödda mycket låg dödlighet
 Låg slaktvikt hög fodereffektivitet
 Höga foderpriser låg arbetsförbrukning
  Många slaktgrisar/årssugga
  Låga byggkostnader
  Låga timlöner
  Låg ränta
Spanien Få levandefödda låga byggkostnader
 Hög dödlighet låg timlön och omkostnader
 Få slaktgrisar/årssugga ---------------------
 Högt foderpris
Ungern Få levandefödda låg timlön och omkostnader
 Få slaktgrisar/årsugga
 Låg fodereffektivitet
 Stort tidsförbruk
Frankrike Hög dödlighet många levandefödda
 Låg dräktighetsprocent medelhöga byggkostnader
  Medelhöga timlöner
Danmark Hög dödlighet många levande födda
 Medelhöga byggkostnader många slaktgrisar/årssugga
 Höga lönekostnader hög fodereffektivitet
  Låg tidsåtgång
Holland Höga byggkostnader många levandefödda
 Höga lönekostnader många slaktgrisar/årssugga
  mycket hög fodereffektivitet
  låg tidsåtgång
  Låg dödlighet
Tyskland Få levandefödda hög slaktvikt
 Hög dödlighet låga foderpriser
 Låg tillväxt slaktgrisar
 Dålig fodereffektivitet
 Höga byggkostnader
 Höga lönekostnader
Sverige Hög arbetstid i suggdelen låg dödlighet i uppfödningen
 Höga byggkostnader
 Höga lönekostnader 
England Hög arbetsförbrukning låg timlön
 Låg slaktvikt
 Låg tillväxt slaktgrisar
 Höga foderkostnader
 Lågt antal födda

ha låga försäljningspriser på grisköttet. Det-
ta drabbar konkurrentländernas producen-
ter som har högre kostnader. Men med an-
svarskänsla och ärlighet i alla grenar finns 
förhoppning att behålla konsumenterna i 
både hem- och exportland.
Det enda som kan försvåra för brassarna 

är om någon besvärlig sjukdom drabbar de-
ras djurproduktion. De är nu drabbade av 
mul- och klövsjuka på nöt.
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Värmelampor med garanti!

Du får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nya
lampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa där

sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!

150 w vit, 150 w röd
och 250 w vit

Gårdsanpassade 
lösningar!

• Alternativa blötfoder
• Koncentrat och premixer
Vi tillverkar gårdsanpassade 
premixer till 140 000 grisar 
och säljer 100 000 ton blöta 
fodermedel.
Gristorw till den lille grisen

Intresserad?
FoderLotsen AB

Ola Karlsson
0511-635 40, 0706-83 89 83

- Inomgårdsmekanisering -

Inredningar, utgödslingar & ventilation
Utrustningar & tillbehör = Allt för ditt behov

273 98 SMEDSTORP • 0414-513 00

Stallfläktar

Tel 0431-220 10
Fax 0431-222 78

Multi-Wing fläktpropellrar 
och fläktblad.
Kundanpassad 
tillverkning.
Snabba leveranser!

www.lantbruksnet.se/animek

Motorer 1-fas och 3-fas

SOJALL FODERSYRA
✔ Förebygger avvänjningsdiaréer
✔ Ökar tillväxten 
✔ Ersätter vassle
✔ Är en ren naturprodukt
Innehåll:
Vinäger, surkålsaft, pepparrotsaft

Ladugårdsinrede i Jung AB
535 92  Kvänum

Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19 Gr
is

 

Korrigerad L100 på väg till 
Bryssel

Djurskyddsmyndigheten har sänt förslaget 
till nya djurskyddsregler till EU-kommissio-
nen för granskning. Den beräknas ta 3 må-
nader. Reglerna beräknas träda i kraft tidi-
gast 1september.
Enligt remissförslaget skulle det bli tillåtet 

att förse en kvadratmeter av liggytan med 
ett urindränerande golv som har en högsta 
andel öppning på 35 %. Nu ändras föreskrif-
ten så att upp till 50 % öppningsandel med-
ges på en kvadratmeter av liggytan. Källa: 
Djurskyddsmyndigheten. /LG


