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Jordbruksaktuellt ger dig möjligheten att enkelt jämföra 
aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Vill du slippa surfa kan du få dem direkt hem i din 
e-poslåda två gånger i veckan

Klicka in på www.ja.se och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Pigga marknadsnoteringar nu på - www.ja.se

Försäljning och service ring: 0045-55 45 05 50, fax 0045-55 45 05 51
www.farmtech.dk   info@farmtech.dk

 Torrfoder Inventarier Ventilation & våtfoder

MAFA
UNIK

Tel. 0431 - 44 52 60  Fax 0431 - 41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se

Nu finns MAFA UNIK i tre 
utföranden

För mer information 
ring oss eller besök www.mafa.se

Förutom Unik Standard finns nu både Unik 
Big och Unik Small.  Samtliga har mass-

strömning och alla de andra suveräna Unik-
egenskaperna. 

MAFA UNIK finns nu med 2,1,  2,3 eller 3,1 m 
diameter med 6,3 till 85,0 m3 lagringsvolym.

Nöjda kunder är det bästa vi vet!

BIOLOGISK FLUGBEKÄMPNING

ROV         FLUGAN
J Dahlqvist Maskin AB
Tel 0435-191 91  Fax 0435-191 93

www.dahlqvistmaskin.se

Ventiler och tillbehör för vatten till svin
* Serie standard - bit- och trågventiler
* Serie super - för extra mycket vatten
* Serie ställbara - för olika vattentryck
* Bitknappsventiler - minimalt spill, hygienisk
* Drickskålar - Drick-O-Mat

 Kolla vårt stora urval och våra priser!
Skjulstagatan 10, 632 29  Eskilstuna
Tel 016-12 04 15  Fax 016-12 04 18
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Dalsjöfors tredubblar slakten av grisar!
Dalsjöfors Slakteri AB kommer under 
sin nye vd Peter Johansson att expan-
dera kraftigt och mer än tredubbla 
slakten. Målet är 2 500 grisar per 
vecka, mot nu 800. Styckningen plane-
ras gå över till 2-skift.

slakt
-I dag styckar vi väsentligt mer än vi slak-
tar. Vi köper in helfall på marknaden, men 
alla slakterier styckar och förädlar mer och 
mer själva och helfallsmarknaden är därför 
osäker, säger Magnus Larsson, en av de tre 
ägarna i Dalsjöfors Slakteri. Målet är därför 
att bli självförsörjande på slaktgrisar. Slak-
teriets koncession är 130 000 slaktgrisar per 
år, vilket är 2 500 per vecka.
Till detta kommer 600 nöt per vecka.
Dalsjöfors Slakteri begärde för en tid se-
dan ökad koncession för slakt och det är 
den man nu kommer att utnyttja. Per-Åke 
Larsson kommenterade vid den tiden ök-
ningen med att ”slakteriet ligger nära ta-
ket och det är bra att ha en bit kvar så man 
inte överskrider gränserna”. I dag vet vi allt-
så vad utrymmet ska användas till.
Dalsjöfors Slakteri har samtidigt gjort be-

tydande investeringar i anläggningarna i 
Dalsjöfors och är väl förberedda för ökad 
slakt.
-Vi har väldigt små behov av ytterligare in-
vesteringar för att klara den ökade slakten, 
säger Magnus Larsson. Vi har investerat i 
både mottagningsstallet, slakteriet och ky-
larna.
-Men vi har saknat riktigt bra kunskaper för 
att ta hand om de resurser vi byggt upp, sä-
ger Magnus. Vi har tittat efter den kunska-
pen och den rätta personen och nu har vi 
hittat den. Det finns bara en i Sverige som 
är mest lämpad att ta hand om vårt slakteri 
och det är Peter Johansson, säger han. Han 
har under sin framgångsrika tid vid SLP vi-
sat vad han kan.
-Vi är i dag 55 anställda vid slakteriet och 
lika många vid styckningsföretaget, som lig-
ger i Göteborg. Antalet anställda som behövs 
för utökningen av slakten är endast ett få-
tal, kanske 2 – 5 personer. Vid styckningen 
i Göteborg behöver vi ev gå upp i tvåskrift, 
när vi kommer upp i full kapacitet.
-Förhoppningsvis kommer vi upp i full kapa-
citet någon gång under första halvåret 2007. 
Vi behöver alltså väsentligt fler grisar att 
slakta och vi har nya besättningar på gång. 
Vi köper de flesta grisarna i Halland, norra 
Skåne och Västergötland. Helfallen köper 

vi från Swedish Meats och KLS. Köttkun-
derna är framför allt de stora grossisterna 
Hilton, Ica, Coop och Lithells.
-Kampen på marknaden finns i att skapa 
mervärde för köttet. Där har vi stora för-
hoppningar i framtiden, säger Magnus Lars-
son. Vi kan garantera att köttet är till 100 
% svenskt.
Hur konceptet ska se ut vill inte Magnus gå 
in på. Det är turbulent på köttmarknaden 
idag, säger han, och den måste sätta sig inn-
an vi talar mer om detta.
Dalsjöfors Slakteri AB och styckningsföreta-
get i Göteborg, Dalsjöfors Kött AB, ägs idag 
till lika delar av Per-Åke Larsson och söner-
na Magnus och Peter Larsson. När Peter Jo-
hansson träder in som vd i bolaget förvärvar 
han en mindre del av var och en nuvarande 
delägare. Peter beräknas kunna tillträda vid 
årsskiftet eller i början av året.
Dalsjöfors Slakteri har till skillnad från en 
del andra slakterier satsat på att sköta en be-
tydande del av transporterna i egen regi. 50 
– 55 % fraktas med egen lastbilsflotta. Slak-
teriet har 6 djurbilar och 4 som fraktar ut 
slaktkroppar. De går i skytteltrafik till Gö-
teborg. Peter Larsson ansvarar för logisti-
ken på företaget.

Dalsjöfors planerar slakteri i Skåne!
Dalsjöfors Slakteri AB har planer på 
att bygga ett slakteri i Skåne. Vid ett 
möte i Tomelilla 14 december träf-
fade man presumtiva leverantörer och 
presenterade tankarna kring investe-
ringen.

slakt
-Vi hade ett mycket positivt möte, säger Mag-
nus Larsson, en av delägarna i Dalsjöfors 
Slakteri AB. Vi presenterade företaget för 
djuruppfödarna och de fick se vem vi i led-
ningen är. Det var första direktkontakten 
och sonderingarna inför satsningen.
-Allt är på projektstadiet ännu. Om det blir 
ett slakteri i Skåne först och utbyggnader i 
Dalsjöfors sedan, eller tvärtom, vet jag ännu 
inte, säger Magnus. Jag kan inte heller gå in 
på vilka volymer vi projekterar för.
-Det är inte heller ett slakteri som Peter Jo-
hansson, ny delägare i Dalsjöfors efter nyår, 
ska förestå. Det bli en annan person som blir 
chef i Skåne, säger Magnus.
Peter Johansson, ännu till nyår anställd vid 
SLP, men nu i karantän, framträdde inte alls 
vid mötet i Tomelilla.

50 000 grisar första året
-De leverantörer som deltog i mötet i Tome-
lilla är leverantörer till olika slakterier, men 
i huvudsak är det leverantörer till SLP. De 

flesta är djuruppfödare som Alexander Måns-
son i Tomelilla sköter djurtransportörerna 
för. Alexander är SLP-transportör som allt 
mer går över till att transportera djur för 
Dalsjöfors.
-Det är mycket sällan jag är på ett uppfö-
darmöte där stämningen var så positiv som 
i går kväll, säger en av åhörarna vid mötet 
till GRIS. Det framförs alltid negativ kri-
tik vid grismöten, nu var det enbart positi-
va tongångar.

-Många som deltog i mötet är bundna av oli-
ka långa avtal, men en del hade avtal som 
går ut ganska omgående. Första året kan 
Dalsjöfors, enligt samme åhörare, få fram 
50 000 grisar i Skåne. 2008 kan det bli vä-
sentligt fler.
-Var slakteriet ska ligga i Skåne, vet vi inte 
ännu, säger Magnus Larsson. Vi ska först un-
dersöka om det finns underlag för ett nytt 
slakteri. Sedan drar vi igång planeringen för 
fullt. /LG

Bullergränsen för slakterier 
korrigeras igen 1 januari
Ny forskning visar att djur, under 
korta perioder, klarar en bullernivå 
på 75 decibel utan att visa tecken på 
förhöjd stress. Mot bakgrund av detta 
föreskriver Djurskyddsmyndigheten 
nu en ny maxgräns för bullernivåer på 
slakterier.

slakt
Jordbruksverket föreskrev år 2000 att den 
maximala ljudnivån på ett slakteri skulle vara 
65 decibel och att denna bestämmelse skul-
le träda i kraft till årsskiftet 2006/2007. Ef-
ter detta har ny forskning visat att djur kla-
rar en ljudnivå på upp till 75 decibel, under 

korta perioder, utan att visa tecken på för-
höjd stress. Mot bakgrund av detta föreskri-
ver Djurskyddsmyndigheten nu en ny max-
gräns på 75 decibel. Ändringen av den hög-
sta tillåtna bullernivån innebär en regellätt-
nad för slakterierna. Den nya bestämmelsen 
träder i kraft den 1 januari 2007.
Reglerna om bullernivåer på slakterier har 
getts förtur i Djurskyddsmyndighetens ar-
bete med nya regler för slakt och avlivning. 
I juni skickade Djurskyddsmyndigheten ut 
ett förslag på remiss och sammanställningen 
av remissvaren pågår just nu. När remissar-
betet är klart ska föreskriftsförslaget skickas 
till EU på en så kallad teknisk runda. Hela 
det uppdaterade regelverket för slakt och 
avlivning kommer därmed att beslutas först 
efter årsskiftet.
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