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tel 019-57 60 90, 070-663 60 90
lg.lannhard@agrar.se
biträdande redaktör
Nils Andersson
tel 0151-103 15, 070-642 86 56
fax 019-58 00 50, nils@agrar.se
Västergårdsgatan 21, 643 32 Vingåker
grafi sk produktion, trycksaker
Berndt Eliasson
tel 073-035 54 03, ble@brevet.se
annonser
Lars-Gunnar Lann hard
019-57 60 90, 070-663 60 90, gris@agrar.se

GrisPortalen.se är tidningens hemsida, 
med dels senaste nytt, dels med fördjupning, 
arkiv, annonsörs- och produktinfo, m m. 

@-GRIS ges ut via email varje fredag när 
grispriserna är satta. 

Prenumerationspriset är 190 kr inkl moms 
10,75 kr år 2006. Enklast prenumererar du 
genom att sätta in 190 kr på bankgiro eller 
post gi ro. Du kan själv skriva ut faktura, som 
fi nns dels på GrisPortalen.se eller i @-GRIS.

Bankgiro 440-0123, postgiro 69 22 21 - 5

tryck
RB Grafi ska AB, Örebro

För  nöt ,  sv in  och hönsör  nöt ,  sv in  och höns
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FUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLAFUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLAFUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLA
OCH DRIFT SÄK RA LÖSNINGAR INOMOCH DRIFT SÄK RA LÖSNINGAR INOMOCH DRIFT SÄK RA LÖSNINGAR INOM

• Torrutfodring

• Blötutfodring

• Krossar och kvarnar

• Ventilation

• Stallinredning

Marknadsföres av:Marknadsföres av:Marknadsföres av:

Funki AB
Fabriksvägen 2

 264 39  KLIPPAN
Tel 0435 - 181 90
Fax 0435 - 103 55

NOJ Serviceverkstad AB
Fåglum, Sörgården 655
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90
Fax 0512 - 541 40

 Stallinredning

• Blötutfodring

• Krossar och kvarnar

• Ventilation

• Stallinredning Stallinredning

Besök oss på 

Elmia

monter B02:28

Suggor, galtar köpes för export

Kontor 0417-123 95, 123 25

Suggor 8,80 kr, galtar 6,80 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!

Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91

erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Erikssons Djurtransport
Tomelilla

VARFÖR TORVSTRÖ?
Torv är DRYGT - 2 delar torv suger 1 del vattenDRYGT - 2 delar torv suger 1 del vattenDRYGT

Torv ABSORBERAR ammoniak och ammonium - friskare luft

Torv är BEPRÖVAT - i Sverige användes 1900 - 1960 160 milj mBEPRÖVAT - i Sverige användes 1900 - 1960 160 milj mBEPRÖVAT 3

Torv är SVENSKT - 40 mossar från Ljungby till HaparandaSVENSKT - 40 mossar från Ljungby till HaparandaSVENSKT

FÖRPACKAD eller LÖSTORV

Frågor? Beställning? Information!
Bjälkgatan 1 • 824 43  HUDIKSVALL • Fax 0650-54 74 57

Ring Leif tel 070-643 74 15 eller  0650-54 74 00 

• DRYGT

• ABSORBERAR

• BEPRÖVAT

• SVENSKTGr
is

Vi har marknadens bästa avräkningspriser, utan långa avtal!

Slaktgrisar 13:65, suggor 8:10 
Smågrisar notering + 106 kr
GRISPRODUCENTER!
Tänk dig för innan Du tecknar långa leveransavtal på 
slaktsvin! Ginsten Slakteri kan vara det bästa alternativet.
Vi HÖJDE noteringen till våra leverantörer fr o m vecka 36 till 
13:40 kr/kg.
Vi har hittills under 2006 haft en grundnotering på 12:50 kr/kg 
för 58 % kött, 65 – 89,9 kg. Dessutom tillkommer veckotillägg 
med ca 0:20 – 0:30 kr/kg. 
Pris för sugga 7:85 kr vid 58 % kött, över 140 kg.
Vi köper nu även smågrisar! Tillägg över noteringen med 
upp till 106 kr/gris.

Detta borde vara ett bra alternativ, 
utan långa bindningstider. Kontakta oss!

G
ris

AB GINSTEN SLAKTERI, Harplinge
Tel 035-171 600, 0705-94 82 72

Inget överskott
på spannmål
Inget överskott
på spannmål
Inget överskott

om två år!?
på spannmål
om två år!?
på spannmål

Det svenska spannmålsöverskottet är 
snart ett minne blott. Det menar Torgil 
Johansson, Klagstorp. Han har just va-
rit i England och studerat den engelska 
spannmålssituationen, som mycket lik-
nar svensk. Torgil är ordförande i det 
lokala spannmålsföretaget Söderslätts 
Spannmålsgrupp, Södra Åby.

foder
Det är etanolfabrikernas framväxt både 

i Sverige, England och fl era andra länder 
som vänder spannmålsöverskott till under-
skott. Det pågår mycket stora utbyggnader 
av etanoltillverkningen, som kräver stora vo-
lymer spannmål. 
-Vi har inte diskuterat den nya väntade si-

tuationen särskilt mycket i Sverige. Beräk-
ningar visar att Sverige har balans på spann-
målsmarknaden redan om två år, liksom Eng-
land. Estland, som många nämner som kom-
mande exportland av spannmål, kommer inte 
heller att ha något att exportera. 
-Detta gör att grisuppfödarna måste be-

reda sig på högre foderpriser, säger Torgil. 
Och frågan är då hur mycket högre foder-
pris det svenska grispriset tål? Tål en redan 
dyr spannmål att fl yttas? Vad händer med 
foderfabrikerna? Egen spannmål och pre-
mixer kommer sannolikt att öka.
I vilket fall som helst måste grisuppfödar-

na se om sitt hus och planera sitt foderbe-
hov bättre än många gör idag, så att man 
kan hålla styr på kostnaderna. /LG

Box 844
251 08  Helsingborg

Tel 042-17 54 00
Telefax 042-17 54 43


