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Advent, Atria, Alnarp
och arbetsolyckor
När det här skrivs är det adventstid. 
Det latinska advent betyder ankomst. 
Vad väntar då svinuppfödaren på i 
dessa dagar? Kanske på ankomsten 
av gårdsstödet eller andra liknande 
pengar före nyår, bättre grispris eller 
ett besked om slakteriaffären? Det blev 
Ruokatalo.

forskning
Många väntar på friska och snabba initiativ 
från det nya jordbruksdepartementet Och 
de flesta av oss ser naturligtvis fram mot ju-
lens ankomst och det dignande julbordet, 
där grisköttet fortfarande, trots kalkonen 
och andra internationella impulser, försva-
rar sin ledarplats. Och alla hoppades på Fug-
lesangs säkra återkomst från himmelen och 
han kom säkert.

Bygg nu
Bygg Nu var temat på Alnarps tvådagarskon-
ferens om jordbrukets byggnads- och miljö-
frågor veckan 47. Rubriken kan tolkas som 
en uppmaning att sätta spaden i jorden di-
rekt, utan väntan på ankomst av ljusare ti-
der. Ganska många bygger faktiskt just nu, 
både till fläsk och mjölk, men tyvärr mest 
som ersättning för de djurplatser som för-
svinner dagligen. 
Det är flera organisationer och enskilda 
som producerar bidragskalkyler i dessa da-
gar. Ännu bättre ekonomiska kalkyler i djur-
hållningen efterlystes på konferensen, be-
räkningar som mer tar sikte på helheten i 
företaget och inte bara finlirar med enskil-
da kostnadsposter.
Det är lätt att hålla med om detta men svårt 
att komma med förslag till förbättringar. För 
50 år sedan började stora förhoppningar stäl-
las till den s k linjära eller matematiska pro-
grammeringen av lantbruksföretagets tota-
la ekonomi. Alla resurserna (arbetstimmar, 
åkerareal, stallutrymmen, etc) las bildligt 
talat i en korg och datamaskinen plockade 
ihop den kombination av möjliga driftsgre-
nar som gav optimalt ekonomiskt resultat i 
form av vinstmaximering (alternativt kost-
nadsminimering).
Problemet var, och är fortfarande, att de flesta 
jordbrukare även har andra mål för sin verk-
samhet än maximering av det ekonomiska 
överskottet. Man känner sig kanske kallad 
att nästan oavsett pris t ex ta över släktgår-
den, vill ha semester några veckor med fru 
och barn på sommaren, byta djurslag eller 
pröva något nytt och riskfyllt.
Då faller LPs stela vinstmaximeringsmall. 
Det är också sällan man i praktiken finner 
gårdar som helt drivs på det sätt LP-planen 
föreskriver. Även modernare modeller har 
svårt att fånga allt som måste värderas i det 

enskilda fallet. Och det i kronor billigaste är 
sällan det bästa i längden. Men låt ekono-
merna arbeta vidare med kalkylutveckling. 
Nya poster måste t ex efter hand beaktas 
mer, inte minst energikostnader. Efter näs-
tan 40 års samröre på LBT (SFL, JBT, m fl) 
med forskande civilingenjörer som predikat 
byggnadsteknikens avgörande roll vid pla-
nering av djurstallar, kändes det skönt att 
höra en föredragshållare oemotsagd hävda 
att ”byggnadsskalet spelar liten roll”. Inn-
anmätet är det viktiga. Inte heller valet av 
byggsystem är avgörande. Men väl hur man  
använder det man  valt. Bygg frostfritt och 
var  noggrann vid tillverkning och anlägg-
ning av golv i grisstallar, sas det det bl a. Ska-
dor på klövar, knän, bogar etc i olika boxty-
per till följd av slitage, tryck, halkningar och 
skärsår är tyvärr allt för många.

Vad händer med byggnadsforsk-
ningen på Alnarp?
Hur går det med lantbrukets byggnadsforsk-
ning i framtiden ? I en färsk utredning (Al-
mås) om SLUs framtida roll pekas det bl a 
på den tekniska forskningens kris, oförmå-
ga att anpassa sig till nya krav och bristan-
de samarbete mellan institutioner och insti-
tut. Relationerna mellan JTI och den (del-
vis) nerlagda Institutionen för lantbrukstek-
nik tas som exempel.
Utbildning av teknikagronomer vid SLU 
har nästan upphört. JBT, Alnarp som tidi-
gare också fanns på Ultuna är nu helskånskt. 
På fakulteten Alnarp förestår stora föränd-
ringar. Deltagarna i byggkonferensen fick 
en snabbgenomgång av rektor om ankom-
sten av något nytt fr o m årsskiftet. Institu-
tionerna bryts upp och av bitarna läggs ett 
nytt mönster. All nuvarande verksamhet pas-
sas in under 8 s k kärnområden. En del av 
det nuvarande JBT bildar något som kallas 
Lantbrukets byggnadsteknik och djurhåll-
ning. Blir förkortningen då fortsatt JBT eller 
går man tillbaka till det tidigare LBT, som 
dåvarande SLU-ledningen tvingade oss änd-
ra, därför att det lär vara en skillnad mel-
lan jordbruk (J) och lantbruk (L)! Men in-
arbetade förkortningar på långa institutions-
namn är inte oviktiga. De är som varumär-
ken på bra griskött och bör behållas i det 
lägsta. Det nya förslaget, Lantbrukets bygg-
nadsteknik och djurhållning, ger intrycket att 
de huvuduppgifter som gavs åt den statliga 
lantbruksbyggnadsforskningen då den star-
tade i Lund år 1943, bra inhysning av främst 
nöt och svin, blir kvar. Det känns så långt 
tryggt efter de sex omorganisationer (SFL, 
LBT, JBT) av byggforskningen som gjorts 
under de gångna 64 åren. 

Stöd 0-visionen för arbetsolyckor
Vid ett nordiskt möte i Finland i höstas antogs 
en deklaration att till 2012 få ner dödsolyck-
orna i ländernas lantbruk till noll. I svenskt 
lantbruk förolyckas 10 - 12 personer årligen. 
Bara en ytterst liten bråkdel av de uppskat-

tade ca 5 000 olycksfallen med kroppsskada 
rapporteras till berörda myndigheter, vilket 
är djupt beklagligt då analys av olycksdata 
är ett bra sätt att få tips till förebyggande åt-
gärder. Gårdar med djurproduktion är sär-
skilt drabbade.
Ett fyrtiotal representanter för näringen, 
myndigheter, forskning, press, jordbruks-
departementet m fl var häromdagen sam-
lade i Alnarp för att bestämma färdrikt-
ning och vägar till åtgärder inom detta sto-
ra och komplexa område. Stora förvänt-
ningar ställs nu på snar ankomst av hand-
gripliga insatser från jordbruksdepartemen-
tet, inte minst med tanke på att den tidi-
gare ministern hann uttala starkt stöd till 
0-visionen, innan hon fick lämna sin post.  
God fortsättning!
Bengt

avgör

När
kvalitet

Uppföljning skörd
Registrering lager
Vägning gödning/gödsel
Kontroll foderleveranser
Vägning mellangårds-
avtal
Gemensam tork-
anläggning

Körvågar till lantbruket:

GROBA Systems  -  L. Isie 116
213 97 KLAGSTORP  -
Tlf. 0410-270 02 / 0709-15 67 02

FOKUS: Silovägning
Korrekt vägning av silos och
blandare vid foderberedning

Pallvågar
Plattformsvågar
Djurvågar

Nyhet! 
BIN silor

DYR OLJA?

NOJ Serviceverkstad AB

Tel 0512 -542 90 E-post info@noj.se

Vi har alternativet
Biobränslepannan för spannmål, flis, pellets, halm

SKOV använder lågenergifläktar och reglerar 
luftuttagen via MultiStep®, vilket reducerar 
energiförbrukningen och utnyttjar den friska 
luften optimalt.

Sänk din energiförbrukning!

Climate for Growth
SKOV A/S

Hedelund 4 • DK-7870 Roslev
Phone (+45) 72 17 55 55 

info@skov.com • www.skov.com

Sänk din energiförbrukning!

Ny återförsäljare på Gotland:
Lifsungs AB • Bengt Siggelin

 Tlf: 0708-481263

Kontakta:
SKOV A/S • Ingemar Fransson

Tlf: 0702-254286 • ifr@skov.com

Möt oss på ELMIA
Monter B02:50

den 18 - 21 okt. 2006

Gott Nytt År
önskar
SKOV

Ryssland och EU överens 
om köttimporten

Ryssland fortsätter köpa både rött kött och 
fågel från EU efter 1 januari, när Rumäni-
en och Bulgarien blir medlemmar i EU. Det 
kom ryska jordbruksministern och EU-kom-
missionären för hälsa och livsmedelssäker-
het överens om 19 december.
EU-kommissionär Kyprianou hoppades även 
de polska köttproblemen ska lösa sig, men 
den frågan var inte upp vid dagens över-
läggningar.
Ryssland har tidigare hotat sluta köpa kött 

i EU när Rumänien och Bulgarien gid med 
i EU. 

McDonalds vill köpa kött 
från grisar med svans

I framtiden vill McDonalds endast köpa gris-
kött från grisar med svansen kvar. McDo-
nald har ett kvalitetsprogram vid inköp av 
bl a kött. Målet är att så småningom alla in-
köp ska omfattas av programmet. Förutom 
svanskravet märks att alla levererande gårdar 
ska vara certifierade av oberoende organisa-
tion och besättningen ska drivas energisnålt.
Detta berättade Alex Elmerdahl Olsen, kva-
litetschef vid McDonalds i Europa, vid svin-
kongressen i Herning. Mc Donalds Euro-
pa köper 13 000 ton griskött per år. Käl-
la: DMA.
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