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Suggor, galtar köpes för export

Kontor 0417-123 95, 123 25

Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 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

Kamera tar 
ut grisar  
till slakt
Med en kamera i boxen över t ex 
ätplatsen kan man plocka ut slaktfär-
diga grisar. Kamran går lämpligen i en 
skena i stalltaket för att kunna använ-
das till alla boxar i stallet. 

vägning
Weda presenterade vid EuroTier en proto-
typ för registrering av grisarnas vikt, där en 
elektronisk kamera tar en bild av grisen upp-
ifrån och bilden behandlas i en dator. I da-
torn omvandlas bilden till vikt, som i flera 
andra system. 
För att grisen ska stå rakt som möjligt även 
om den inte äter, i visningsboxen användes 
inget tråg, och bilden ska bli så bra som möj-
ligt, finns en leksak som grisen kan roa sig 
med under fotograferingen. En ljusramp ly-
ser upp boxen med grisen, så bilderna blir 
skarpa och tydliga.
Datorn kan ta ut grisarna till slakt för leve-
rans olika perioder och använder för detta 
märksprayer, med olika färger. 
-Intresset för utslaktning enligt det här sys-
temet är begränsat, menar Fredrik Persson, 
Infomatic, som säljer Wedas produkter i Sve-
rige. Vi har vida viktgrupper i Sverige och 
det är svårt att få mer betalt för noggrann 
vägning. Det visade systemet är i första hand 
tänkt för japanmarknaden, där man är mer 
noga med utslaktningsvikterna.  

Lars-Gunnar Lannhard

Bilden överst på denna sida: Kameran och 
ljusrampen sedd bakifrån. I framänden en 
leksak. Bilderna t h: Kameran sedd frami-
från, samt leksaken i boxens framända.

Ny design, färg 
och logga hos 
Weda 1 januari
1 januari byter Weda design med bl a ny 
logga och ny röd färg, trafikröd, som Weda-
folket sa. 
De oranga färgerna går fortfarande att få, om 
maskinparken behöver kompletteras.

Smågrisgolv på stalltaket 
håller smågrisarna varma
PanelTim i Belgien har en ny standard 
konstruktionspanel, som kan användas 
till golv i smågrishörnan, lika bra som 
solpanel på taket. Panelen är tillver-
kad av UV-resistent polypropylen och 
finns i olika färger. Till smågrishörnan 
passar kanske en ljust grå, en röd eller 
varför inte en blå panel, men på taket 
bör det väl vara en svart.

värmepanel
Panelen är dubbelsidig med kanaler i mit-
ten. Ändarna förseglas så att varmvattnet 
går fram och tillbaka i hålrummen. Vattnet 
kopplas in i ena änden och tas ut ur den an-
dra. Panelens storlek kan anpassas till den 
yta man behöver. Sektionerna svetsas sam-
man till hur stora flak som helst, om så be-
hövs 6 – 7 m eller mer.
I grisstallar används panelen mest till gris-
ningsboxar och tillväxtboxar. För boxgolv 
görs ytan knottrig så grisarna inte halkar.

Tillverkning med svetsning
Panelen gjuts i halvor. När halvorna fogas 
samman, läggs de på en het metallplatta så 
plasten mjuknar, varefter halvorna läggs sam-
man. Hetplattsvetsning, kallas metoden. Sam-
ma svetsmetod används när flera sektioner 
sätts samman till stora flak på många kva-
dratmeter.
Priset på en panel 1 x 1,20 är ca 75 euro. Du 
kan bygga hela stallet av den här typen av 
panel, både väggar och golv och dörrar.

Dörrar i plast och rostfritt
En nyhet vid EuroTier är också en dörr helt 
i rostfritt stål och plastpanel. Inget som kan 
rosta eller bli skevt av fukt och kyla finns 
i dörren.
Sidstyckena är lika, med uttag för gångjärn 
och lås på båda sidor, så du kan vända dör-
ren när du vill. Dörren skruvas i väggen med 
rostfria skruvar och sammanfogas i hörnen 
med flikar som viks så att hörnet fixeras. 
Standardstorlekar är 80 – 90 och 100 breda 
och 2 m höga. /LG

Vattnet cirkulerar i cellerna i konstruk-
tionselementen. Samma element används 
i såväl smågrisgolv, solpaneler och kon-
struktioner som väggar och dörrar. 

Välkomna till Agromek! 

Hyddor och tillbehör för
Frilandsgrisar

A-HYTTEN  D-243 40 Eckernförde
 0510-520 54 (0049 4351 812 -99, Fax -90)

www.a-hytten.de
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Pris på 30-kilosgris från 
2 januari hos Swedish Meats
Swedish Meats ändrade smågrisno-
teringen 2 januari på två punkter. 
Gruppintegreringen försvann och 
smågrispriset anges per 30-kilosgris. 
Handelsklasserna BiS-Plus och BAS 
är oförändrade och en nyavvand väger 
fortfarande 9 kg.

smågrisar
I de flesta länder och i alla nordiska, anges 
priset per smågris som ett pris per gris och 
inte ett kilopris, med baspris för 23 kg och 
tillägg resp avdrag.
Swedish Meats redovisar i fortsättningen pri-
set på 30-kilosgrisar och avräknar resp fak-
turerar på samma sätt.
-De flesta uppfödare räknar ändå om baspris 
plus tillägg till 30-kilospris för att göra jäm-
förelser med både tidigare leveranser och vid 
jämförelser mellan länder. Då är det bättre 
vi också anger priset på samma sätt, säger 
Carl-Olof Port, Swedish Meats.

Balanssystemet även i fortsätt-
ningen
Att observera är dock att man i andra län-
der kan avräkna vid andra vikter. Danmark 
avräknar dock 30-kilosgrisar, likaså Snell-
mans i Finland, medan LSO avräknar 25-
kilosgrisar, liksom i Norge. Tyskarna avräk-
nar vid 28 kg.
Swedish Meats smågrispris bygger även i fort-
sättningen på balanssystemet, där en kalkyl 
upprättas för varje produktionsgren. Vecko-
visa utfallet i slakten vägs in med ett 4-veck-
ors medeltal.

-Den noteringen kallas Beräknad notering 
och rekommenderas till de som har mellan-
gårdsavtal. 55 - 60 % av smågrisarna förmed-
las som mellangårdshandel och är således 
den största förmedlingsformen.
Ordinarie förmedling har därmed en min-
dre volymandel. Marknadsnoteringen kom-
mer att användas i denna förmedlingsform, 
men även här ligger den beräknade notering-
en till grund och därmed balanssystemet. I 
denna notering sätts ett marknadspris, som 
kan vara större eller mindre.

Medelvikten räknas
Det är liksom tidigare leveransens medel-
vikt som avräknas/faktureras. Väger små-
grisarna mindre i medeltal, dras 7 kr per kg 
bort, väger de mer betalas 5 kr per kilo för 
överskjutande vikt.
-Vi rekommenderar att smågrisarna väger 
mellan 24 och 35 kg, säger Carl-Olof. Läg-
sta vikt är 23 kg. Visar det sig att en små-
gris väger mindre än 20 kg vid leverans, blir 
det avdrag med 300 kr per underviktig gris. 
Säljaren ansvarar för rätt vikt, liksom rätt 
märkning.

Gruppförmedlingen togs bort  
2 januari
Från 2 januari har Swedish Meats endast två 
förmedlingsformer, mellangårdsförmedling 
och ordinarie förmedling. Gruppintegrering-
en försvinner. Tillägget för gruppintegrering, 
21 kr, ingår i värdet på en 30-kilos BiS-plus-
gris. Med detta följer att mellangårdstilläg-
gen sänks med 21 kr per gris.

Lars-Gunnar Lannhard

Finska Foremix och Atrias 
A-foder går samman
Österbottens Kött och två andra 
andelsslakterier har köpt in sig i Atrias 
dotterbolag A-Foder, som säljer foder 
och foderråvaror till grisproduktionen. 
Österbottens Kötts andel blir 9 % av 
aktierna i A-Foder. I samband med 
detta överförs verksamheten i Foremix 
över i A-foder 1 januari 2007. Foremix 
är ett helägt dotterbolag till Öster-
bottens kött, med uppgift att ta fram 
billiga och bra fodermedel till medlem-
marna.

foder
Även verksamheten i dotterbolaget Feedmix 

AB, överförs till A-Foder. Det bolaget tillre-
der foderblandningar i Koskenkorva.

Långt framme med protein från 
etanoltillverkningen
Finland har kommit långt med användning 
av protein från etanoltillverkningen, framför 
allt Koskenkorva. Till en grisproduktion på 
12 milj kg kött, säljs 37 milj kg protein från 
etanoltillverkningen, ORV. ORV är en för-
kortning av ett finskt ord för kornprotein-
foder. Det är alltså avsevärda mängder in-
hemskt protein som ersätter soja till grisar 
och broiler, när nu sojapriserna väntas bli 
högre än på 30 år. Dessutom använder fin-
ska uppfödare mycket vassle.
95 % av finska grisproduktionen använder 
blötutfodring.

Lars-Gunnar Lannhard
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