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5 000 avelsgrisar ska testas per år
i Finlands nya station i Längelmäki
7 mars invigdes den nya finska svina-
velsstationen i Längelmäki, mellan 
Tammerfors och Jyväskylä. Finlands 
jord- och skogsbruksminister Juha 
Korkeaoja invigde och invignings-
festen hölls i gödselbrunnen, i ett för 
tillfället uppsatt stort tält.

ny avelsstation
Den nya stationen ersätter sju gamla sta-
tioner. Så många stationer fanns när en ny 
stor station började diskuteras 1996 och en 
stiftelse bildades för att förbereda den sto-
ra gemensamma stationen.
2003 blev det emellertid en kris i finsk svina-
vel, då Atria, LSO och deras avelsbolag Finn-
pig valde att gå samman med Sverige och 
Norge. Detta samgående blev emellertid inte 
av och i stället ändrades fusionsintentioner-
na till att enbart omfatta QG i Sverige. Fin-
ska aveln delades nu i två läger, där ett ville 
samarbeta med Sverige och importera kun-
skap och avelsdjur, lantras och yorkshire. 
Trots detta önskade avelsuppfödarna i det-
ta läger stanna kvar i det finska inhemska 
samarbetet och ville satsa på den nya sta-
tionen. 
2004 bildades ett aktiebolag, Finlands Svin-
avel, för att driva stationen. Detta bolag ägs avel, för att driva stationen. Detta bolag ägs 
av Faba till 29 proc, Snellmans till 17,5 proc 
och Pouttu till 13 proc. 64 avelsdjursuppfö-
dare, bl a österbottningar, äger 32 proc.
Platsen Längelmäki valdes, därför att det 
inte produceras många grisar i området och 
därmed minskar smittriskerna. Platsen lig-
ger ändå centralt och tillgängligt till för bl 
a transporter. 

Kommunen byggde
Ett fastighetsbolag, där Längelmäki kom-
mun äger 60 proc av akterna, har byggt och 
äger anläggningen, som sedan hyrs av Fin-
lands Svinavel AB. Investeringen uppgår till 
2,2 milj euro och har finansierats av Bir-

kalands TE-central med 0,5 milj euro och 
resten via ägarföretagen i Finlands Svina-
vel AB. Avelsproducenterna har satsat ak-
tiekapital i Finlands Svinavel AB, men inte 
i själva bygget. 
Faba, Finnish Animal Breeding Association, 
är den finska organisation som svarar för 
svinaveln i Finland och ska driva försöks-
verksamheten. Fem personer ska jobba på 
stationen, men personal vid Faba i Dickurs-
by jobbar också med försöken. 
Mångdubblad testverksamhet
-Den nya stationen blir mycket viktig för 
finländsk svinavel i framtiden, säger Tomas 
Gäddnäs, direktör vid Snellmans och ord-
förande i Finlands Svinavel AB. Testnings-förande i Finlands Svinavel AB. Testnings-
verksamheten kan mångdubblas, vilket gör 
att vi kan få fram ännu bättre galtar. De gal-
tar som selekteras i Längelmäki går till de 
båda galtstationerna i Ilmajoki och St Karins. 
Där sker spermaproduktionen och därifrån 
sker distributionen av sperma till smågris-
besättningarna. 
-Alternativet till prövningsstation är att se-
lektera fram avelsdjur ute på gårdarna. Det-
ta är inte alls lika tillförlitligt. Första prövade 
grupperna lämnar stationen i maj. 100 små-
grisar på 25 kg tas in på stationen varje vecka. 
De väger 100 – 125 kg när de tas ut. Kapaci-
teten är 5 000 prövade djur per år i 14 avdel-
ningar. Hela bygget är på 3 000 kvm. 

Vilket slakteri som ska slakta och provstycka Vilket slakteri som ska slakta och provstycka 
försöksgrisar är inte klart ännu. Man tar in 
anbud. 

Billigt att förebygga, dyrt att städa 
upp
Jordbruksministern sa vid invigningen att 
det sker mycket samarbete över landsgrän-
serna numera, både i fråga om avel och an-
nat, men att det är viktigt för Finland, dess 
industri och konsumenterna med inhemsk 
avelsverksamhet. Inte minst därför att Fin-
land har en snart unik hälsosituation, som 
bara blir mera värd för varje år. 
-Avsaknaden av djursjukdomar har gett Fin-
land betydande konkurrensfördelar när det 
gäller förädling och försök. Vi måste göra 
allt för att behålla denna status, sa han. Det 
är billigare att vidta preventiva åtgärder för 
att hålla sjukdomarna borta, än att städa upp 
efter epidemier. De preventiva metoderna 
är i grund och botten enkla.
Som vi kommer ihåg stupade det finsk-svens-
ka avelssamarbetet på att de finska myndig-
heterna ville vara försiktiga med import av 
svenska avelsdjur till Finland.
Jordbruksminister Korkeaoja sa också att 
han nu utreder investerings- och inkomst-
stöden för de närmaste åren, där även gris-
produktionen är berörd. 
-Grisproduktionen är en av de branscher 
som genomgår snabb förändring. Det är vik-
tigt att utvärdera stöden och skapa en bra 
grund för en långsiktig verksamhet inom nä-
ringen, sa han. 

Nya försöksstationen i Längelmäki.

Finlands jord- och skogsbruksminister 
Juha Korkeaoja invigde.

Utfodringsstationer-
na granskades.
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