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Norsk grisslakt större än någonsin
Per capita-konsumtionen rekordstor
Det har aldrig producerats fler grisar i 
Norge än 2005 och det har aldrig kon-
sumerats så mycket griskött som i fjol. 
1 533 049 grisar slaktades, 1 445 fler än 
2004, och 1,5 miljonersstrecket pas-
serades. Produktionen blev nära 117 
milj kg griskött. Det är 100 milj kg kött 
utan ben, vilket blir 21 kg griskött per 
innevånare, inräknat dom som aldrig 
äter griskött!
norsk slakt

slakt
Slaktvikterna är dock något lägre än under 
de senaste åren. Medelvikten var 74,68 kg, 
vilket dock är mindre än 2004. 2002 var slakt-
vikten i medeltal 75,7 kg. 
Köttprocenten blev rekordhög, 56,98 %, allt-

så nära 57 %. Det är en förbättring med 
0,32 procentpoäng sedan 2004. Förbättring-
en skedde de första fyra månaderna av 2005, 
därefter låg stagnerade utvecklingen. Sedan 
1989 har köttprocenten ökat med 4,24 pro-
centenheter. Det är 3,18 kg mer kött och 
mindre fett hos en 75-kilosgris.
Privatslakten i Norge har 25,7 % av griss-
lakten, den största någonsin. I kilo räknat 
är andelen 27 %, eftersom man slaktar gri-
sarna tyngre än kooperativa slakten. Gilde 
Vest hade största slaktökningen i Norge, med 
60 000 grisar.
Fler rekord, som dock inte är lika roliga: 
Avräkningspriset har aldrig varit lägre än i 
fjol, 18,40 nkr, 21,35 skr. Det är 1 nkr lägre 
än 2004. 440 grisar dog under transport och 
i slakteristallarna. Det är 0,03 %. 
Antalet grisproducenter sjönk till 3 774, vil-
ket innebär att 473 uppfödare slutat sedan 
2004. Sedan 1996 har antalet uppfödare näs-
tan halverats. Antalet slaktgrisar per pro-
ducent ökade dock till i medeltal 386 grisar 
2005. Källa: Fagsentret for Kjøtt.

40 proc av omsättningen vinst 
på grisproduktion i Ukraina
-Det är krångligt att komma igång att 
producera grisar i Ukraina, men sedan 
går det som tåget. 40 proc av omsätt-
ningen är vinst, om man sköter besätt-
ningen bra med västeuropeisk teknik 
och management. Ukrainska staten 
bidrar med 1,25 per kg i subvention 
och vi får behålla momsen.

Ukraina
Det berättar Peter Hansen, Maskinfabrik-
ken Cormall, Danmark, som tillverkar ut-
rustning för halmhantering, foderberedning 
och utfodring för nöt. Han är nyvald ordfö-
rande för Agromek sedan i fjol. Han har ti-
digare varit ordförande en omgång i utställ-
ningskommittén. 
-Grisproduktionen i Ukraina är mitt klart 
lönsammaste företag, säger han. Den går 
otroligt bra, men man måste ha tålamod för 
att komma igång. Det krävs alltså uthållighet, 
vilket innebär att man måste ha så mycket 
kapital bakom sig, att man har råd att vänta 
tills pengarna kommer om det tar tid. 
-När man väl letat fram en lämplig gård att 
köpa, vidtar ett omfattande jobb att få köpe-
handlingarna upprättade. Gårdarna är som 
regel kooperativ, sammanslagna av ett stort 
antal mindre gårdar. Under sovjettiden slogs 
smågårdarna samman, men de gamle ägarna 
från tiden före socialiseringen har kvar sina 
delägarskap, om de lever eller har ättlingar. 
Varje sådan delägare, eller ättling, ska god-

känna köpet och man ska ha deras namn-
teckning på köpehandlingen. Eftersom ko-
operativen bildades för många år sedan, kan 
man tvingas leta efter delägarna över stora 
geografiska områden och även nedåt i ge-
nerationerna. 
-Det är inget man klarar på egen hand, som 
utländsk köpare, säger Peter. Man måste skaf-
fa sig medhjälpare på plats. För ukrainare 
är all pappershantering och byråkrati var-
dag. Det tar ofta både två och tre år innan 
en fastighetsaffär är genomförd.
-När affären är genomförd fortsätter byrå-
kratin. Det behövs kontinuerligt nya tillstånd 
och nya kontrakt. Som utländsk ägare till 
en grisproduktion i Ukraina behöver man 
således en juridiskt kunnig kontaktperson, 
som fortlöpande sköter företagets kontak-
ter med myndigheter och företag. 

Ukraina behöver mer griskött
-Grisköttet avsätts på lokala marknader. Det 
är brist på inhemskt producerat griskött och 
marknaderna växer i öst. Det är därför som 
ukrainska staten subventionerar den inhem-
ska grisproduktionen. 
-Förutom det direkta bidraget till grisproduk-
tionen med 1,25 kr per kg griskött, har före-
tagen olika förmåner. Momssystemet finns 
även i Ukraina, men företagare som satsar 
på grisproduktion, eller annan animaliepro-
duktion, behöver inte redovisa moms. Man 
får behålla den moms som normalt sett ska 
betalas när intäkterna är större än utgifter-
na. Dessutom är företaget undantaget från 
företagsbeskattning. 
-Detta gör att det är f n är mycket lönsamt 
att driva grisproduktion i Ukraina och många 

danska grisuppfödare satsar på uppföd-
ning där, som komplement till produktio-
nen i Danmark. Även andra intressenter, 
både företagare och enskilda, satsar i ak-
tier eller andelar i bl a grisföretag, säger Pe-
ter Hansen. 
-Den gård jag äger är inte särskilt stor, utan 
mer av dansk normalstorlek. Många dans-
ka investeringar sker i stora f d statsjord-
bruk eller kollektivjordbruk i flera olika 
östländer. 
-Idag är mjölkkvoterna dyra i Danmark. Om 
du använder samma pengar som till mjölk-
kvot i Danmark, får du både kvot och mark 
för mjölkproduktion i Tjeckien. Dessutom 
billigare arbete och lägre andra produktions-
kostnader. 
-Betänk sedan att den mjölk du producerar 
så mycket billigare i Tjeckien, den befinner 
sig inom EU och fritt kan förflytta sig över 
hela EU-området. Det tar endast något dygn. 
Detta ger lite perspektiv på konkurrenssitu-
ationen för lantbruket i våra nordiska län-
der, säger Peter Hansen.

Lars-Gunnar Lannhard

Agromeks ordförande Peter Hansen.

OREGO-STIM
 Naturligt För smak,
 foder-  hälsa och
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Rejält reducerade priser, från 95:- kg
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Skiold datamix-kontor i 
Ängelholm 

Skiold datamix utökar med nytt säljkontor 
i Ängelholm i Skåne. Roland Berg har an-
ställts som säljare i södra Sverige med säl-
jområde Skåne och Halland. Han kommer 
att utöver säljverksamheten av hela produkt-
sortimentet, speciellt arbeta med datamix 
ventilation, som är känd på den internatio-
nella marknaden. 
Roland har tidigare arbetat med inomgårds-
mekanisering på gris, men haft ett uppehåll 
i branschen.
Skiold datamix har nu 7 säljkontor i Sverige 
utöver i Norge och Finland. /LG


