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Vi har visst det 

 bestandig, men nå 

er det endelig blitt 

 dokumentert.  

Norske bønder lager 

verdens tryggeste mat! 

Det norske landbruk presses 

for tiden fra mange kanter, 

men med slike produkter er 

det i høyeste grad verdt å 

satse på norsk landbruk også i 

framtiden. Med A-K maskiner 

på laget er du sikret rasjonelle 

og effektive løsninger for et 

lønnsomt husdyrhold

Kvalitetsinnredning for norske forhold
Ny innredning med kraftig plastplank og rustfrie stolper

NATIONEN · ONsdAg 8. jANuAr 2014
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✱✱ Matproduksjon
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Forbruk✱av✱antibiotika✱til✱matproduksjon

Rangert etter sal målt i milligram per kilo biomasse/kjøtt pr land i snitt.

Kjelde: European Medicines Agency (EMA)

Fakta

408 370 249 211 192 175 161 120 117 114 104 83 66 54 54 49 44 43 43 42 35 24 13,6 6,3 3,7

Medisinering: Norsk matproduksjon kjem ut med lågast forbruk av antibiotika, viser ei EU-samanlikning. Her er kommuneveterinær Olav Robstad i sving i sauefjøset til Sven Reiersen i nedre Setesdal.  

FOTO: BjArNE BEKKEhEIEN AAsE

vakingsprogrammet. Mackay 

seier resistente bakteriar er eit 

stort globalt problem, som har 

fått aukande merksemd. Dei ser 

det som viktig å gjennomføre til-

tak for å avgrense problema mest 

mogleg. Han seier det er grunn til 

å tru at norsk landbrukspolitikk 

og importreglar medverkar til at 

forholda er gode i Norge.

– Vi veit det er mange små 

gardsbruk i Norge. Det er dermed 

lett å kontrollere forholda. Andre 

land har til dømes mange svært 

store svinebruk. Det er store for-

skjellar mellom landa. Ein del kan 

landa lære av kvarandre, men det 

er ikkje alt som er like lett å over-

føre, seier Mackay til Nationen.

– Så dei relativt små gards-

bruka i Norge er gunstig?

– Ja. Vi har endå ikkje gode nok 

data til å slå det fast som sikkert, 

men det er naturleg å tru at det er 

slik. Mindre dyreflokkar verkar 

inn. Det gjer det lett å kontrollere 

og gjer det lettare å sørgje for an-

svarleg bruk av antibiotika, seier 

Mackay.
– Kva har det å seie at Norge 

ikkje er med i EU og har eit 

strengt importregime?

– Det gir ikkje nødvendigvis 

redusert bruk av antibiotika i 

matproduksjonen, men det kan 

dempe risikoen for at menneske 

blir smitta av resistente bakteriar 

frå andre land. Ein må ha kontroll 

både på menneskesida og dyre-

sida. Det er størst risiko for utvik-

ling av resistens blant menneske, 

men dei resistente bakteriane kan 

òg kome frå dyr og gjennom mat. 

Resistens er eit globalt problem. 

Sjølv om ein har lite resistens 

blant eigne dyr, så kan ein impor-

tere resistensen frå andre land, 

seier Mackay.
Seniorrådgjevar Kari Grave på 

Veterinærinstituttet samarbei-

der tett med EMA. Ho seier ein 

grunn til at forbruket av antibio-

tika i nordiske land er lågt er at 

veterinærar ikkje kan selje anti-

biotika til bønder med forteneste.

– I andre land kan veterinærar 

ta store påslag på sal av antibioti-

ka. Her er ikkje det lov. Antibioti-

ka skal seljast til kostpris. Dermed 

er det heller ikkje økonomiske in-

sentiv for auka sal, seier Grave.

Her i landet er det òg berre 

veterinærar som kan skrive ut 

resept på antibiotika, som skal 

hentast på apoteket om det 

ikkje er akutt. I fleire andre land, 

deriblant USA, er det fritt sal i bu-

tikk.

EUs veterinærtopp: – Små bruk og importreglar har effekt

ResistensiMpoRt

«Sjølv om ein har lite 

resistens blant eigne 

dyr, så kan ein 
importere resistensen 

frå andre land.»

dAvId MAcKAy, sjEF FOr vETErINær

MEdIsIN I Eus MEdIsINByrå

Faximile NATIONEN · onsdag 8. januar 2014

Når marginene er små er 
det  viktig med fokus på 
detaljene. Ring A-K maskiner 
for en  diskusjon om restløs 
våtfôring, tilskuddsvarme 
eller annet som kan øke 
dekningsbidraget ditt.

Skiold restløs våt-
fôring gir økt tilvekst

NORSK MAT 
ER TRYGG MAT
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Nederst på antibiotikatoppen 
Antibiotikabruken i internasjonal husdyrproduksjon er kjempe-

stor. Det bør være en kraftig tankevekker at det trolig brukes dob-

belt så mye antibiotika til friske dyr som til sjuke mennesker. 

Erfaringer fra andre land viser at det er sammenheng mellom overdreven bruk av 
antibiotika og utvikling av resistente bakterier. Effekten av antibiotika taper seg 
kraftig, og det utvikles ikke nye antibiotika. Derfor har debatten om den postanti-
biotiske tid lenge vært kraftig. 

De siste tjue åra har det så og si ikke kommet nye antibiotika på markedet.
Grunnen er enkel; bakteriene utvikler resistens mot antibiotika raskere enn lege-
middelindustrien greier å utvikle og ikke minst finansiere nye produkter. 
Den negative utviklingen går så fort at det rett og slett ikke lønner seg 
å bruke ressurser på å utvikle nye antibiotika. 

European Medicine Agency (EMA) har studert bruk av antibiotika til matproduse-
rende dyr i 25 EU/EEA-land (2011). Dette var bakgrunnen for en sterkt kritisk artik-
kel i det velrennomerte tyske bladet «Der Spiegel» i november i fjor. Under tittelen 
«Scweinerei im Saustall» fikk den tyske svineindustrien 
så hatten passet. Du kan lese mer om dette i denne utgaven av Svin.

Hva så med oss i Norge? Med utgangspunkt den samme studien som European 
Medicine Agency gjorde i 25 land ligger vi nederst på tabellen. 
For alle som kjenner norsk svine- og husdyrproduksjon er ikke dette noen bombe. 
Ikke nok med at vi ligger nederst når det gjelder forbruk i volum, vi ligger også 
nederst når det gjelder bruk av bredspektrede antibiotika. Størsteparten av det 
som brukes i sjukdomsbehandling er penicillin her hjemme. Bare tre-fire prosent 
er tetracykliner. 

Det er ikke sikkert at den jevne mann og kvinne bryr seg så mye med dette. 
Men det burde de gjøre. Dette er viktig ikke minst for menneskers helse.
I Norge sto humanmedisinen for 88 prosent av all antibiotikabruk i 2011, mens 
antibiotikabruken til matproduserende dyr sto for de resterende 12 prosent. 

Den lave antibiotikabruken i norsk husdyrproduksjon bør være ett 
av mange gode argumenter for fortsatt å legge lista høyt når det gjelder 
nasjonale dyrevelferdskrav.

Det gjelder å holde importvernet oppe, være herre i eget hus, og ikke minst sørge 
for fortsatt norsk matvareproduksjon og beredskap. 
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«En europeisk undersøkelse 
plasserer Norge på bunnen
av tabellen når det gjelder 
antibiotikabruk til mat-
produserende dyr. Nok et godt 
argument for norske husdyr»

Svinebøndenes store seier
Det må være lov til å være litt stolt på 
vegne av Norsvin Internationals ameri-
kanske datterselskap Norsvin USA 
(NUSA). 

Etter et par tøffe år med lysende røde 
tall i regnskapene, er nå NUSA nå det 
raskest voksende avlsselskapet på gris i 
et av verdens tøffeste og største svine-
kjøttmarkeder. Bare Kina produserer mer 
svinekjøtt enn USA.

NUSAs imponerende utvikling har skjedd 
i løpet av de tolv siste åra. Det er satset 
tungt i det amerikanske markedet. Sel-
skapet er ennå ikke konfirmert, men sta-
dig flere husdyrbrukere i USA legger nå 
merke til hvilke resultater norske grise-
gener varter opp med. En amerikansk 
slaktegris med norsvingener har en do-
kumentert merverdi på 10-20 prosent 
per dyr. Det går ikke upåaktet hen i ver-
dens kanskje mest konkurranseutsatte 
svinekjøttmarked.

I denne utgaven av Svin kan du lese at 
enda et av de største produksjonsselska-
pene i USA har skrevet avtale om kjøp av 
norsvingenetikk. I dag bruker ikke min-
dre enn 10 av de 25 største produksjons-
selskapene i USA genetikk utviklet av 
norske svineprodusenter, utviklet i et av 
verdens absolutt mest beskjedne svine-
kjøttmarkeder. 

Dette er ene og alene norske svinepro-
dusenters store seier. Uten deres bevis-
ste organisering og satsing på svineavl i 
55 år hadde ikke dette vært mulig. Lang-
siktig tenkning og langsiktig satsing 
kombinert med evne til å stå sammen 
har gitt norske svineprodusenter et avls-
produkt i verdensklasse. Det er all grunn 
til å være stolt av det. 

vi meNer:
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Landbruksministeren
setter søkelyset på markeds-

ordningene i jordbruket.
Dette skal gjøres ved at det settes 

ned et bredt sammensatt utvalg 
som skal se på saken. I den 

vanskelige markedssituasjonen 
vi svineprodusenter er i nå, 
er det viktig å ikke gå i fella 

og snakke dagens 

markedsordning ned.

Ser vi oss tilbake, har markedsordningen for svinekjøtt fungert bra. Riktignok 
har vi hatt flere korte overproduksjonsperioder med presset økonomi. Det har 
vært bred enighet om at dette har vært verd prisen for å ha en åpen og dyna-
misk svinenæring.

Denne gangen har vi fått en ny utfordring ved at svinekjøttforbruket har gått 
ned. Dette har ført til en mer langvarig overproduksjon. På bakgrunn av dette 
ble det besluttet å tilby omstillingsbidrag til produsenter som ville slutte med 
purker. Som alle kjenner til ble dette stoppet av landbruksministeren. I denne 
prosessen stoppet den naturlige avgangen opp i påvente av kompensasjon.
Nå ser vi på seminstatistikken at produksjonen går ned. Dette sammen med 
kompensert vektreduksjon fram til påske, bør gi betydelig bedring av markedet 
andre halvår 2014. Videre forventer jeg et skikkelig salgstrykk på svinekjøtt 
framover.

Det er ikke sånn å forstå at alt fungerer perfekt. Nå må vi lære av situasjonen vi 
har kommet opp i. Innovasjon Norge spiller en viktig rolle i utviklingen av norsk 
svineproduksjon. Det er viktig å være tidlig ute med å ta ”pause” i investerings-
støtte til svineproduksjon når vi aner ubalanse i markedet.. Her må kommunika-
sjonen effektiviseres. 

Det er mitt håp at vi etter gjennomgangen av markedsordningen kommer ut 
med en ordning fortsatt administrert av markedsaktørene. Noen endringer på 
dagens modell blir det sikkert. Det kan være at de uavhengige markedsaktøre-
ne får noe innflytelse og ansvar sammen med Nortura.

STYREMEDLEMMETS SAK

Markedsordningen i spill

ArNE G. KrOG
styrelmedlem Norsvin

www.norgesfor.no

Ideal svinefôr inneholder 
organisk selen som sammen 
med vitamin E bidrar til:

  God reproduksjonsevne
  Robust immunforsvar
  Livskraftig smågris

Ideal 
svinefôr

Økt innhold av vitamin-E i fôr til purker og smågris

Schaumacid clean
•  Fôrtilsetning
 for slaktesvin
•  Forbedret fôrhygiene
•  Reduserer stress,
 forårsaket av
 skadelige bakterier
•  Stabiliserer 
 tarmfloraen
•  Optimaliserer 
 aktiviteten av 
 fordøyelsesenzymer
•  Forbedret dyrehelse
•  Avlaster metabolisme
•  Kan benyttes både
 som fôrtilsetning 
 og til rengjøring av 
 våtfôringsanlegget

•  Unikt ergonomisk design
•  Automatisk justering av lufttilførsel
• Slår seg automatisk av
 etter 3 min. uten bruk
•  Alarm for filter og batteri
•  To timer lading, gir 6 timer brukstid
•  Maske i hudvennlig silikon, som er avtagbar 
 og vaskbar for enkel hygiene
•  Lavt støynivå

Schaumacid F
•  Fôrtilsetning for
 smågris og fjørfe
•  Forbedret fôrhygiene
•  Stabiliserer 
 tarmfloraen
•  Optimaliserer
 aktiviteten av
 fordøyelsesenzymer
•  Forbedret dyrehelse
•  Avlaster metabolisme

WEDA – kanskje det eneste
restfôringsanlegget
som er aktuelt for deg?
• Alltid ferskt fôr gir 
 bedre appetitt og dyrehelse
• Selvvaskende anlegg holder bakteriene borte
• Rask fôrblanding, rask utfôring og unik hygiene- 
 løsning i anlegget sikrer at næringsstoffene
 i fôret ikke brytes ned.
• WEDA gir økt trivsel og lønnsomhet

We care about pigs

Ta kontakt i dag for et uforpliktet og godt tilbud.
Roald Kverme – mob: 90 10 51 32

cleanSpace
Krafttilført
åndedrettsvern

www.fjosteknikk.no
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Det ser ut til å lysne i svinekjøttmarkedet. Svinekjøttoverskud-
det er redusert med 3000 tonn fra forrige prognose. Årsproduk-
sjonen ventes nå å gi et overskudd på 1650 tonn svinekjøtt.

Og det er håndterbart innenfor den normale tiltakspakka som Nortura Totalmar-
ked rår over. Omtrent halvparten av reduksjonen på 3000 tonn skyldes forventet 
lavere slaktevekt, mens resten skyldes færre bedekninger. Som følge av den lan-
ge og vedvarende overskuddssituasjonen har lønnsomheten vært presset lenge. 
Engrosprisen på svinekjøtt ligger to kroner lavere per kilo enn målpris. I tillegg 
trekkes omsetningsavgift med et tilsvarende beløp.  
Nortura Totalmarked tror at den krevende økonomiske situasjonen er årsaken til 
nedgangen i bedekningene den siste tida. I følge januarprognosen blir det slak-
tet én prosent færre griser i år enn i 2013. Effekten av den nye runden med 
kompensasjon for reduserte slaktevekter ventes å redusere slaktevolumet med 
1600 tonn fra nyttår til påske. Med normale slaktevekter fra påske og ut året gir 
det en økning i produksjonen av svinekjøtt på to prosent. Salgsprognosen viser 
en vekst på én prosent i forhold til i fjor. 

Et tysk institutt slår fast at
Tyskland er et lavtlønnsland. 
Tyske slakterier betaler opptil 
42 prosent lavere lønninger enn 
slakterier i nabolandene. 

Det er det tyske Thünen Institut som 
legger fram disse opplysningene på 
bakgrunn av data fra Eurostat samt det 
tyske forbunskontoret for statistikk. I føl-
ge Landbrugsavisen, som siterer Agrar-
heute.de, finner også det tyske institut-
tet dette overraskende. 

Tyske slakteriarbeidere får i gjennom-
snitt 33 700 euro i året, eller cirka 252 
000 danske kroner. I følge EUs statistikk 
er dette 17 prosent lavere enn i Frankri-
ke, og hele 42 prosent lavere enn i Dan-
mark, hvor slakteriarbeiderne tjener 58 
300 euro, eller cirka 437 000 danske 
kroner, i året.  I Nederland er til sam-
menlikning årslønna cirka 40 800 euro 
(306 000 DKK). 

I følge Thümen-instituttet er det også 
slik at tyske slakterier sysselsetter flere 
ikke fast ansatte enn i nabolandene. Det 
er ikke vanlig med minstelønn for disse 
gruppene. Som kjent har Danish Crown 
etablert seg i Tyskland. Tysk slakteri-
bransje har nå anerkjent problemet med 
mangel på minstelønn, og de fire føren-
de slakteriene Vion, Tünnies, Danish 
Crown og Westfleisch anbefalt å innføre 
minstelønn. 

Den våkne leser fikk sikkert med seg at 
det var et tall for lite i lederen i Svin nr. 
9. I våre kommentarer til markedsregu-
leringen av svinekjøttmarkedet skrev vi 
at bøndene ikke fikk lov til å bruke 30 
millioner kroner av omsetningsmidler 
som de sjøl har innbetalt til frivillig ut-
kjøp av 200 purker. 
Her var det selvsagt en null for lite. Ut-
kjøp av 200 purker hadde nok ikke mon-
net mye med tanke på at vi har cirka 53 
000 avlspurker i Norge i dag. Vi bekla-
ger trykkfeilen. Det skulle altså stått fri-
villig utkjøp av 2000 purker. 

Håndterbart kjøttoverskudd

2014 blir bra
for danske smågrisprodusenter
En ny dansk prognose viser at 
2014 blir et godt inntjeningsår, 
særlig for smågrisprodusenter. 
Etterspørselen er god, og fôr-
prisene lave.

Det er god etterspørsel etter danske 
smågriser, særlig fra Polen. Noteringen 
er fortsatt høy, og fôrprisene er lave. 
Det skriver Videncenter for Svinepro-
duktion (VSP) på bakgrunn av en prog-

nose fra Videncenteret for Landbrug 
og Fødevarer står bak. Når det gjelder 
driftsresultatet ser 2014 ut til å bli det 
beste året siden 2006. 

Gjennomsnittlig driftsresultat forventes 
å bli omkring 1,1 millioner DKK, mens 
den beste tredjedelen kan se fram til 
et driftsresultat på 2,3 millioner danske 
kroner. Til sammenlikning blir driftsre-
sultatet omring 500 000 kroner i 2013, 
noe som er 300 000 kroner mindre enn 
i 2012, som var et bra år, i følge VSP. 
VSPs formann Lindhardt Nielsen gleder 
seg over dette, men han er samtidig 
bekymret for slaktegrisprodusentene. 
De har problemer med å konkurrere 
med Tyskland.

I neste nummer av Svin har vi reporta-
sje om en dansk smågrisprodusent på 
sør-Jylland (bildet) som i mange år har 
levd av å selge 30 kilos griser over 
grensa i sør, altså først og fremst til 
Tyskland. 

D I V E R S E

frafaller kravet 
om gmo-frihet
Kravet om GMO-fritt fôr
til danske slaktekyllinger faller 
bort 1. februar 2014. 

I følge Landbrugsavisen er det stigende 
fôrpriser og endring i etterspørselen 
som nå har fått Dansk Slagtefjerkræ til å 
gå bort fra kravet om GMO-frihet.  

– Slaktekyllingene er de siste av produk-
sjonsdyrene i det konvensjonelle land-
bruket som har blitt fôret med GMO-
fritt fôr. Vi anser derfor skiftet som et 
ledd i en naturlig utvikling av landbru-
ket, sier styremedlem Jes Bjerregaard i 
Dansk Slagtefjerkræ og direktør for 
slagteriet Danpo A/S. 

krisen har presset
ut 3000 bønder
Finanskrisen de fem siste åra har sendt 
tusenvis av danske landbruk utfor stu-
pet. I femårs perioden 2009 til 2013 har 
opp mot 500 landbruksbedrifter gått 
konkurs. 1000 flere landbruk har endt på 
tvangsauksjon. Videncenter for Land-
brug antar også at snaut 1700 land-
bruksvirksomheter har blitt tvangssolgt, 
mens bankene for tida holder liv i cirka 
800 virksomheter som ikke selv greier å 
betjene gjelda si. 

Komplett produkt for AS - Regnskap, årsoppgjør, ligningsskjema 
og Brønnøysundrapport  i ett og samme program
Markedets rimeligste løsning fra leverandør 
med 5000 kunder og 25 års erfaringTI
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Plastplater til alle formål
» Melkerom » egnet til ALLE dyreslag
» Teknisk rom » upåvirket av fukt og skitt
» Våtrom » enkle å holde rene/vaske
» Husdyrrom » lette å bearbeide/montere

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge  |  Tykkelse 1,5 – 42 mm

SELGER ALT: I neste nummer av Svin kan du 
lese reportasje om smågrisprodusent Jonas 
Juhl på sør-Jylland. Han har i flere år levd av å 
selge 30 kilos smågriser over grensa, først og 
fremst til Tyskland.
(Foto: Tore Mælumsæter)

Rettelse

Tyske slakterilønninger 
42 prosent under 
de danske

Ja til omstridt grisehus i Skiptvet
Administrasjonen i Skiptvedt kommu-
ne har godkjent byggemeldingen til  
Henrik Mørk Eek. 
– Jeg var rimelig sikker på at godkjen-
ningen ville komme, sier Henrik Mørk 
Eek til Smaalenenes avis. 
Det har tatt fire års for Mørk Enge-
bretsen Invest i Skiptvet å få lov til å 
utvide grisehuset fra 1765 til 3878 
kvadratmeter.
– Nå kommer vi til å øke fra 10 500 til 
ca. 12 000 griser per år. Tidligere har 
vi kjøpt en del av dyra utenfra, nå blir 
de produsert på stedet, sier Mørk 
Eek. Det skal blant annet bygges stør-
re fødebinger. 
Byggesaken har vært i rettsapparatet. 
I lagmannsretten fikk firmaet til Henrik 
Mørk Eek medhold. Vedtaket til Fyl-

Salg i Østfold, men ikke i Nordland

kesmannen var ugyldig. Staten varslet 
anke til Høyesterett, men kommunal-
minister Jan Tore Sanner fra Høyre 
trakk anken i høst.

ikke skjedd noe, forteller Sigurd Lang-
fors. Etter å ha vært på Gris i ´13 har 
han og kona Kristin fått ny motivasjon 
og kan gjerne holde på et par år til. 
– Vi er i en vanskelig tid nå med over-
produksjon på gris. I tillegg har det 
blitt større usikkerhet om landbruket 
med en ny regjering. Det gjør det ikke 
enklere å selge gård, sier Langfors. 
Men samtidig ser han at det stadig er 
noen inne på prospektet og kikker. 

TIL SALGS:
Gården
Nedre Breimo 
i Leirfjord 
er fortsatt 
til salgs,  
prisantydning
inkludert maski-
ner og besetning  
er 14 millioner. 

Den ene av de to svinegårde-
ne til salgs som Svin skrev om 
i nr 6/2013 er nå solgt. 
– Prisen ble grei nok, men noe lavere 
enn  takst/prisantydning. Kjøper er en 
entrepenør. Det er usikkert om det 
blir gris på gården videre, sier selger 
Jørgen Tronstad. Selv skal han drifte 
grisehuset ut 2014 i henhold til avta-
len de har som satellittbesetning.
 I Leirfjord i Nordland har derimot 
ikke gården Nedre Breimo fått nye ei-
ere. 
– Gården er fortsatt til salgs. Mange 
har sett på prospektet, men det har 
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Uansett politisk farge,  
politiske føringer og endrede 

rammebetingelser er det  
viktig å minne oss selv om at 
vårt viktigste samfunnsopp-

drag er å produsere mat for en 
stadig økende befolkning 

nasjonalt og globalt. 

Prognosen er langt mer positiv for grisen enn hva prognosen i november viste. 
Den nye prognosen viser 1650 tonn for mye i 2014, noe som er en forbedring på 
3000 tonn. Den nye prognosen har tatt med effekten av premiering av lettere 
slakt på 1600 tonn som går fram til 13.4.2014. Ut over dette vil den siste tids fall 
i semintall føre til færre slaktegris på slutten av året. Reduksjonen i bedekninger 
gjør nå at siste tertial i 2014 faktisk har en underdekning på 1300 tonn.

Prognosen forutsetter at produksjonen av svinekjøtt øker med to prosent i 2014. 
Bak disse tallene ligger 0,5 prosent nedgang i bedekningene, 0,5 prosent effekti-
vitetsvekst og den samme slaktevekta som vi hadde i 2012, med unntak av perio-
den fram til påske. Forventet engrossalg er prognosert med én prosent i 2014. 

Som følge av denne forbedrede situasjonen er det grunn til å forvente en pris-
oppgang etter at perioden for lettgrisslakting er over. Dette er svært positive 
signaler til ei næring som er blitt satt under svært vanskelige økonomiske kår det 
siste året. Men det er ingen grunn til å slakke av på tempoet i markedstilpasnin-
gen. Så lenge vi de neste årene forventer en enda større effektivitetsvekst i form 
av antall produserte smågriser per årspurke, er det all grunn til å holde fokus på 
økt salg og markedsandel av norskprodusert svinekjøtt. Her er det et stort po-
tensial som er det viktigste tiltaket for å kunne utvikle ei mer robust næring.

MILEPæL I NORSVINS AVLSARBEID
Etter mange år med forskning og utvikling på genomdata og teknologi har Nor-
svin tatt i bruk genominformasjon ved beregning av avlsverdier i sitt operative 
avlsarbeid. Dette er en milepæl som vil bidra til betydelig større avlsframgang og 
økt verdiskaping for brukerne av Norsvins avlsmateriale. Dette tiltaket, og end-
ring av vektlegging, vil spesielt for egenskapene totalfødte, dødfødte, hold ved 
avvenning, fôrforbruk og tilvekst, gir forventninger om større avlsframgang.

ØKT INTERNASJONAL VEKST
Året 2013 ga en økt internasjonal vekst for Norsvins avlsmateriale. I USA som er 
Norsvins største marked, og det markedet med størst potensial, ble det omsatt 
for nærmere NOK 70 mill. i 2013. Dette er en økning på 29 prosent i forhold til 
budsjett. Resultatet viser også en positiv utvikling med 13 prosent bedre enn 
budsjett. I Sverige, som har et fallende marked i form av antall purker og slakte-
gris, økte vi sædsalget med 5,5 prosent og livdyrsalget med 13 prosent.

Denne veksten betyr at vi har tatt økte markedsandeler i Sverige. For de andre 
markedene har salget stort sett vært i forhold til budsjett. Dette er første året vi 
måler resultatene i forhold til Norsvins forretningsplan 2013 – 2017. Det er be-
tryggende at vi klarer å levere i forhold til denne. Dette viser at mulighetene er 
der, men det kreves hardt arbeid for å oppfylle mulighetene. 

OLAv EIK-NES
adm. direktør Norsvin

DIREKTØREN DIREKTE

Lys i tunnelen
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Gammelt og ufikst, men godt 
Gammel innredning, og dårlig 
smågrishjørne. Ingen mulig-
heter til fiksering. Likevel får 
Anita og Ole Jakob Evenrud 
(54) gode resultater i smågris-
produksjonen sin. 

TOrE MæLuMSæTEr 

bøverbru, oppland 

Satellittbesetningen på Bøverbru had-
de 34 purker som griset rett før jul. 
Resultatene fra denne pulja er ikke 
Evenrud fornøyd med, og han lurer på 
om det er høstdepresjonen som har 
slått inn. Men resultatet på årsbasis 
må han kunne si seg godt fornøyd 
med. Det ser ut til å bli 12,9 eller 13 
avvente per årspurke med en tapspro-
sent på 6,6. Vanligvis er det 14 – 15  
levendefødte i kullet. 

Og dette er et resultat som har holdt 
seg stabilt over mange år. Små tap og 
antall avvente på 12,9 har vært rege-
len mer enn unntaket. Men det dukker 
opp problemer i dette grisehuset 
også, akkurat som i alle andre. For 
tida er det leddbetennelse som volder 
Ole Jakob størst bekymring.
 
OMSORG 
– Det er ingen hemmeligheter eller 
spesialtriks i drifta her. Jeg legger vekt 

på å gi godt spedgrisstell, at ungene 
varmes og får råmjølk. Etterhengere 
får tåteflaske. Men det er dette som 
er jobben min, og det er den jeg bru-
ker tid på, sier Evenrud.

Foreldrene til Ole Jakob drev melke-
produksjon på Evenrud, og sjøl jobbet 
Ole Jakob i mer enn 20 år på Fornebu 
og Gardermoen.

NyBEGyNNER 
Men på slutten av 90-tallet greide Ola 
Rognlien, som den gang jobbet i Hed-
Opp med å rekruttere satellittbeset-
ninger til landets andre purkering, å 
overtale Ole Jakob til å begynne med 
gris. Dette var en helt ny produksjon 
for Evenrud, men han valgte å satse 
sammen med kona Anita da ringen 
ble etablert ved årtusenskiftet. De 
bygde nytt grisehus i vinkel på den 
gamle låven. Anita er med i grisinga 
hver åttende uke, men ellers er det 
Ole Jakob som har hovedjobben i gri-
sehuset. Han understreker at det var 
Rognlien og naveier Tov Kvam i Rom-
pa purkering som lærte ham opp i 
smågrisproduksjon. Den første grisin-
ga var ved juletider i år 2000.

Til gården hører det også snaut 300 
dekar korn, som han driver økologisk. 
Evenrud ligger 370 meter over havet, 
og den har morenejord. I fjor ble det 
dårlige byggavlinger, i underkant av 

300 kg per dekar, men havreavlingene 
kom opp i 475 kilo.

TOTAL LØSDRIFT 
Helt fra starten har det vært total løs-
drift uten muligheter for fiksering. Det 
er to FTS light-avdelinger i huset med 
binger på 2,20 x 2,60 meter. Smågris-
hjørnet er mot yttervegg. Det er tro 
og våtfôring i huset, og tre drikkeni-
pler over rista. Det brukes godt med 
flis, og halm i hjørnene. Golvvarmen 
brukes ikke hele tida fordi varmeslyn-
gene også går under bakstussen til 
purka.

Det er ikke noe særlig å varme opp 
nygrisa purker som kanskje er i feber 
med 40 grader. Det brukes lampe i 
smågrishjørnet, særlig mot yttervegg, 
og ei plate brukes som tilleggsvegg 
for å stenge i fra ved fôring slik at 
grisungene lærer å gå inn i hjørnet. 
Huset vaskes, men desinfiseres ikke. 
Ved behov, for eksempel ved for tidlig 
gitt jern, gis det saltbalanse. Men det-
te dreier seg bare om noen få. Nå gis 
jernpastaen innen et døgn etter 
fødselen. Etter det får de jerntorv, og 
alle grisungene tannfiles. 

VÅTFôRING 
Det er våtfôring i grisehuset. Det har 
ikke vært store problemer med gjæ-
ring i rørene. 

TyPISK: En typisk fødebinge. Tre 
drikkenipler sitter over rista, og 
smågrishjørnet er forholdsvis 
åpent. Her ligger det på yttervegg. 
[foto: Tore Mælumsæter] 
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Purker som får gå løse under 
grising har kortere grisingstid 

og færre dødfødte unger
enn fikserte purker.

Erfaringsmessig er det 
også mindre problemer 

med grisingsfeber når 
purkene får gå løse. 

BENTE FrEdrIKSEN
spesialveterinær Helsetjenesten for svin/animalia

Fødselen styres av hormoner. Friset-
ting av hormoner påvirkes igjen av 
purkas miljø. Med miljø tenker vi her 
særlig på bingeutforming og redema-
teriale. I tillegg virker ernæringstil-
stand og eventuell sjukdom inn. 

Mens purkas hormonstatus er veldig 
stabil gjennom drektighetstiden, skjer 
det store endringer de siste par døg-
nene før grising. Drektighetshormonet 
progesteron faller brått 24 – 48 timer 

Hvorfor purka
skal være løs i fødebingen 

før grising, noe som utløser en rask 
stigning i andre hormoner, deriblant 
oxytocin (se faktaboks). Hormonend-
ringene utløser selve fødselen, men 
påvirker også purkas atferd. Ca. 24 ti-
mer før fødsel ser vi dette i form av 
økt aktivitet. Purka reiser seg ofte, 
snur seg rundt, graver i underlaget og 
flytter på tilgjengelig materiale. Vi 
kjenner dette som redebyggingsat-
ferd. Purkene har en sterk trang til å 
utføre denne atferden. 

Tilgang på redebyggingsmateriale på-
skynder igangsettelsen av fødselen. 
Purker som står fiksert uten tilgang på 
redebyggingsmateriale vil vise uro og 
allikevel forsøke å utføre redebygging. 
Manglende mulighet til dette fører til 
en økning i stresshormonene.

FØDSELSFORLØPET 
Fødselens varighet påvirkes av mange 
faktorer som rase, alder, kondisjon, 
hold og ikke minst antall grisunger. 
Det er en sterk sammenheng mellom 
fødselens varighet og antall dødfødte 
unger. Finske forskere har vist at pur-

ker som går løse under fødselen og 
har tilgang på redebyggingsmateriale, 
i gjennomsnitt har 1 1/2 time kortere 
grisingstid enn purker som står fiksert 
under fødsel og ikke får redebyggings-
materiale. Med en gjennomsnittstid på 
3 1/2 time hos førstnevnte gruppe, 
innebærer dette en forskjell på over 40 
prosent. Denne forskjellen ble forklart 
ved at man fant høyere oxytocin-nivåer 
hos purkene som var løse.

Både hos fikserte og løsgående purker 
finner man en stigning av stresshormo-
ner i forbindelse med fødselen. Men 
mens nivået hos løsgående purker er 
tilbake på utgangsverdiene to døgn 
etter grising, har fikserte purker for-
høyede verdier i mer enn fem døgn (så 
lenge studien varte). Dette viser at de 
opplever situasjonen som stressende.

DØDFØDTE  
Det er en sterk sammenheng mellom 
fødselens varighet og antall dødfødte 
grisunger. Det er særlig de ungene 
som fødes sist i kullet som er utsatt. 
Når grisingen drar ut i tid, øker risiko-

GOD PLASS: Med god plass og rikelig med høy eller halm har purka god mulighet for å bygge rede og forberede seg på grising. 
[foto: Bente Fredriksen, HT-svin, Animalia] 

EVENRUD: Grisehuset tok imot til 
første grising ved juletider 2000.  
Da var dette en helt ny produksjon 
for eieren. 
[foto: Tore Mælumsæter] 

BRUKER TID: – Jeg bruker en del tid, 
særlig under grisinga. Men så er det 
også dette som er jobben min, sier 
Ole Jakob Evenrud. 
[foto: Tore Mælumsæter] 

OVERSIKT: Slik ser en av de to like 
FTS light-avdelingene ut.
Her inspiserer Evenrud bingene. 
[foto: Tore Mælumsæter] 

– Tidligere har jeg brukt Format Die 
soft, men nå prøver jeg Laktasjon. Jeg 
vet ikke om det er riktig, men jeg prø-
ver litt i hvert fall, sier Ole Jakob. 

Det er ozonanlegg i fôringsrommet. 
Blandetanken spyles omtrent hver 
uke, men Evenrud følger med og ser 
om det skjer noe oppi den. 

Hver dag gis det silo, og i hvert fall før 
de griser. Purkene blir roligere da. 
Grisungene fôres med 160 i starten, 
deretter 140. Og kraftfôrsiloene tøm-
mes helt. Blant de avvente smågrisene 
settes de minste i en egen 
binge.

– Smågrisene fôres to ganger daglig 
første uka etter avvenning. Deretter er 
det fire ganger daglig. Puljevektene 
har vært gode. Grisehuset vaskes med 
såpe og lunkent vann mellom puljene, 
men ikke om vinteren. Det gidder jeg 
rett og slett ikke. Det er omtrent umu-
lig å få det helt tørt, og det er en 
møkkajobb når det er kaldt, sier Even-
rud. 

LEDDBETENNELSE 
Hovedproblemet i produksjonen nå er 
leddbetennelse. Mye er prøvd, og nå 
prøver Evenrud ut hydratkalking av 
bingen mellom puljene. Nok strø, skif-
te av strø (både sagflis og kutterflis), 
utbedring av bingegulv etc. er andre 
aktuelle tiltak. Disse diskuteres i sam-
råd med slakterirådgiver Maria Sten-
klev. 

– Sjøl om innredningen begynner å bli 
gammel, så fungerer den for så vidt 
fint. Men smågrishjørnet er dårlig. Der 
blir det lett kaldt, og vi diskuterer til-
tak her også. I fjor hadde jeg utbrudd 
av Talfan, en sjukdom som har vært 
ukjent siden 70-tallet. 12 – 14 griser 
døde i ei pulje, men siden har det hel-
digvis ikke skjedd igjen, sier Evenrud. 

Kjemien med naveieren er bra. De er 
ikke bestandig enige om alt, men in-
gen av dem henger seg opp i det.

– Han er ikke den første som får skyl-
da når noe går galt, for å si den sånn. 
Vi har bare hatt to-tre tomme purker 
på disse 14 åra. Det er altfor dårlig, 
vet du! sier Ole Jakob med et smil. 

D Y R E V E L F E R DD Y R E V E L F E R D
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ling, siden man da har mulighet for å 
henge opp varmelampe bak purka og 
ha rikelig med halm der hun føder. 
Det beskytter også til en viss grad 
mot at purka legger seg på ungene. 
Studier som har sammenlignet tapet 
hos fikserte og løsgående purker er 
imidlertid ikke entydige. 

Mens noen studier har funnet høyere 
tap hos løsgående purker, har andre 
vist at det er fullt mulig å holde tapet 
på samme nivå. Størrelsen på og ut-
formingen av fødebingen er av stor 
betydning. Det samme gjelder røkte-
rens innsats under grisingen. 

MORSATFERD 
Det er vist at purker som viser interes-
se for og kommuniserer mye med un-
gene sine har lavere spedgristap enn 
purker som er uinteressert i ungene. 
Når purkene fikseres fratas de mulig-
het for kommunikasjon med ungene. 
Unntaksvis kan purker i fødsel eller 
like etterpå opptre aggressivt overfor 
unger og/eller røkteren.

Det er kun slike purker det er lov å fik-
sere fra fødselstidspunktet og inntil en 
uke (selv om det neppe er behov for å 
fiksere dem så lenge). 

Siden kravet om løsgående purker 
kom i 2000 har det vært en indirekte/
naturlig seleksjon av gode moregen-
skaper og lynne, noe som har ført til 
at vi stadig sjeldnere opplever disse 
vanskelige purkene og behovet for å 
fiksere enkeltdyr. 

STRØ 
Siden fødselen kan skje hvor som helst 
i bingen, er det viktig at man bruker 

godt med strø, i tillegg til redebyg-
gingsmateriale. I Sverige har man 
gjort forsøk med «strategisk halm-
ning», noe som innebærer at man leg-
ger inn 15 – 20 kg halm to døgn før 
forventet grising, og lar den ligge i 
bingen til den dreneres ut mellom 
spaltene.

Grisunger som ble født i dette miljøet 
hadde mye lavere forekomst av alle 
former for ben og klauvskader, og 
hadde 0,6 kg høyere avvenningsvek-
ter enn grisunger i kontrollbingene. 
Dette mente man hadde sammen-
heng med at de var friskere og der-
med brukte mer tid og energi på å sti-
mulere juret og die, i tillegg til at 
purka som hadde fått tilfredsstilt sitt 
behov for å utføre redebyggingsatferd 
og dermed hadde bedre velvære. 

NæRINGENS OMDØMME
Mulighet for å bevege seg fritt er noe 
som kommer høyt opp på lista når folk 
blir spurt om hva de mener er viktigst 
for å oppnå god dyrevelferd. Mulighet 
for å utføre normal atferd er også en 
av «de fem friheter» som inngår i 
Brambell-kommisjonens definisjon på 
god dyrevelferd. 

Norge er sammen med Sverige det 
eneste landet i Europa som stiller krav 
om at purkene skal være løsgående 
gjennom hele produksjonssyklus. 

Med forbrukere som stadig blir mer 
bevisste i forhold til dyrevelferd, vil 
næringens holdning på dette området 
ha stor betydning. 

Vi må vise at vi tar dyrevelferden og 
samfunnets krav på alvor. 

en for å dø av oksygenmangel. I en 
finsk studie hadde fikserte purker 0,6 
flere dødfødte grisunger per kull enn 
løsgående purker.

GRISINGSFEBER 
En lang fødsel er også negativt for pur-
ka. Hun er mer medtatt og trenger len-
ger tid til å komme seg og komme i 
gang med diingen. Ei purke som selv 
er i dårlig form etter grising vil også 
ofte være mindre opptatt av grisunge-
ne og ta mindre hensyn til dem, noe 
som kan øke risikoen for å legge seg 
på ungene de første timene. 

I Norge har vi erfart at problemet med 
grisingsfeber er redusert etter at vi 
sluttet å fiksere purkene. Dette kan 
skyldes at purkene generelt er i bedre 
kondisjon ved grising. Purker som går 
løse har også mindre risiko for forstop-
pelse enn fikserte purker. En viss grad 
av forstoppelse er naturlig i forbindel-
se med grising. Det sees imidlertid en 
sammenheng mellom alvorlig grad av 
forstoppelse og forlenget fødsel og 
fødselsproblemer. 

Ved alvorlig forstoppelse øker også ri-
sikoen for overføring av giftstoffer fra 
tarmen til blodet, noe som kan ha be-
tydning for utvikling av grisingsfeber 
og for jurhelsa. Inntak av grovfôr og 
annet fiberrikt fôr er naturligvis også av 
stor betydning for å forebygge for-
stoppelse. 

SPEDGRISTAPET 
Fikseringsbinger ble introdusert på 
sekstitallet for å redusere spedgrista-
pet gjennom å beskytte spedgrisene 
fra purka. Fiksering av purka gjør det 
enklere å sikre de nyfødte mot nedkjø-

OxyTOCIN 

Oxytocin er et hormon som 
utskilles i forbindelse med 
fødsel og diegiving. Det på-
virker glatt muskulatur i liv-
mor og fødselsveier og rundt 
melkekjertler til å trekke seg 
sammen. Sammentrekning av 
muskulatur i livmoren er vik-
tig for utvidelse og oppmy-
king av fødselskanalen i til-
legg til selve utdrivingen av 
grisungene. Oxytocin finnes 
også som et legemiddel og 
brukes ved manglende ned-
giving og for å forsterke vee-
ne hos purker som har gri-
singsproblemer på grunn av 
dårlige veer. Det er svært 
viktig at medikamentet bru-
kes korrekt og for fødsels-
hjelp kun etter undersøkelse 
av fødselsveien. Feil bruk kan 
ha svært alvorlige følger. 
Man kan påvirke purkas egen 
utskillelse av oxytocin ved 
god behandling som å stryke 
over juret. 

EN GOD FØDEBINGE 

Regelverkets minimumskrav til fødebinger 
er totalareal på 6 m2 og bredde på 1,8m. 
Dette er for lite til å kunne få til optimale 
løsninger for purke og unger. Når man 
bygger nytt bør man derfor beregne bedre 
plass. Binger på 2,40 x 3,20 er nå vanlig. 
For purka er det viktig å kunne snu seg 
fritt i bingen. Bredden på bingen er derfor 
viktig og bør helst være på 2,40 m, men i 
alle fall ikke mindre en 2,20 m. Utenland-
ske studier har vist at smalere binger gir 
dårligere diing og mer ihjelligging. Ved 
bruk av tradisjonelle spedgrishjørner bør 
disse være store nok til at alle ungene får 
plass – også på slutten av dietida. For å re-
dusere risikoen for at purka legger seg på 
ungene kan man sette inn bøyler eller skrå-
vegger som gjør det enklere for purka å 
legge seg forsiktig i forhold til ungene. 
Mange har gode erfaringer med disse. De 
første par dagene vil ungene gjerne ligge 
tett inntil purka, uansett hvor gode sped-
grishjørner man tilbyr dem. Da kan varme i 
golvet også i purkesonen være en fordel. 
Etter to døgn bør denne skrus av, da det 
ellers fort blir for varmt for purka. I sped-
grishjørnet bør man ha ekstra varme hele 
dietida. 

FORSKRIFT OM HOLD 
AV SVIN – FIKSERING 
OG PRØVETAKING 

Det er ikke tillatt å fiksere svin. 
Det er likevel tillatt med fiksering 
i følgende tilfeller:
– i forbindelse med fôring
– i forbindelse med
 veterinærbehandling
 /inseminering
– spesielt urolige enkeltdyr
 under brunst
– spesielt urolige purker
 fra grisingstidspunktet 
 og opp til 7 dager etter 
 grising. Oppbinding er ikke 
 tillatt som fikseringsmetode. 

Ved nybygg og ombygging av fø-
deavdelinger skal det legges til 
rette for at fiksering ikke er nød-
vendig. Det skal finnes innretnin-
ger som gjør det mulig å fiksere 
dyr ved veterinærbehandling, 
prøvetaking og lignende. Dette 
gjelder også ved utedrift. Det 
skal ytes bistand ved nødvendig 
prøvetaking utført av tilsynsmyn-
digheten. 

GRISING: Når purka får være løs går grisin-
gen både raskere og mer komplikasjonsfritt 
enn om hun er fiksert.
(Foto: Cathrine Hexeberg, HT-svin, Animalia) 

Pluss 
Avvenningstorv
Inneholder sink, syrer og kull 
som stimulerer til friske griser 
ved avvenning.ved avvenning.

Nytt
innhold!

D Y R E V E L F E R DD Y R E V E L F E R D
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skal vi være selvforsynt med svinekjøtt, 
og landbruks- og matmeldinga fra 
2012 sier klart at selvforsyningsgraden 
ikke skal reduseres. Én prosent vekst i 
innbyggertallet betyr derfor tilsvaren-

Dersom vi ikke klarer
å øke svinekjøttkonsumet står 

svinenæringa foran store 
markedsmessige utfordringer.

       Om forbruksveksten
    er lavere enn den

    effektivitetsøkningen
     vi vet vil komme,

     må purketallet ned! 

ASBjørN ScHjErvE
organisasjonssjef  Norsvin

Norsvin SA arbeider for tiden med en 
strategiplan for perioden 2014 – 2020. 
En av de største utfordringene Norsvin 
står overfor som interesseorganisasjon 
er trenden som viser at svinekjøttkon-
sumet kan ha stagnert.

STERK EFFEKTIVITETSVEKST 
Figur 1 viser offentlig statistikk over 
hvor mye svinekjøtt det er produsert 
her i landet, og hvor mange mordyr 
som står bak. I dag produserer hver 
avlspurke 2,5 tonn svinekjøtt, mens tal-
let for 20 år siden var 1,4 tonn. Dette 
tilsvarer ca. 4 prosent vekst per år i 
snitt. Statistikken forteller ikke at slak-
tevekta har økt dramatisk i samme pe-
rioden. Benytter vi Ingris-tall som viser 
antall avvente smågris per årspurke, 
har økningen de siste 10 årene vært på 
1,2 prosent årlig.

Mye tyder på at skifte av yorkshire i 
den norske hybridpurka vil gi et stort 
løft i antall levendefødte. Effekten av 
Z-linja forventes å komme for fullt i 
2015, og vi må nok regne med et ef-
fektivitetsløft allerede fra 2014.

FORBRUKSVEKSTEN 
Engrossalget av svinekjøtt har økt fra 
78.000 tonn i 1992 til 130.000 tonn i 
2011. På 20 år har salget økt med 67 
prosent, eller cirka tre prosent hvert år. 
Dette har vært en stor suksess for svi-
nenæringa. I 2013 vil salget havne på 
128.000 tonn, noe som gir 1,5 prosent 
nedgang i sum for de to siste årene. 
Den store utfordringen framover er alt-
så konsumet av norskprodusert svine-
kjøtt. Ut fra norsk landbrukspolitikk 

Utfordringer uten salgsøkning
Figur 1. Utvikling i svinekjøttproduksjon og antall avlspurker
(Kiled: Nortura Totalmarked og søknad om produksjonstillegg)

140000

130000

120000

110000

100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

Tonn svinekjøtt

Ant. avlspurker

19
91

19
92

19
93

19
94

 
19

95

19
96

 
19

97

 
19

98

 
19

99

 
20

00

 
20

01

 
20

02

 
20

03

 
20

04

 
20

05

 
 

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Tu
se

n 
to

nn

Produksjon

Engr.salg
Figur 2. Utvikling av produksjon og engrossalg for gris siden 1990
(Kilde: Nortura Totalmarked).
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produksjonsform enn oss. De har langt 
større besetninger hvor det er vanlig 
med ukespuljer, noe som muliggjør en 
utstrakt bruk av ammepurker. En stor 
andel av danske grisunger vokser opp 
hos fostermor. Danskene avvenner 
også tidligere enn oss, noe som resul-
terer i flere kull per purke per år (2,26 
mot våre 2,18). (Kilde: Tallene i artikke-
len er hentet fra henholdsvis Ingris års-
statisitikk, Videncenter for svinepro-
duktion og Svenska Pig.)

Det er ikke uvanlig at norske 
smågrisprodusenter ser til 
Danmark for å lære hvordan 
man skal oppnå bedre produk-
sjonsresultater. Dansk svine-
produksjon er imidlertid
veldig forskjellig fra norsk,
på mange måter.  

BENTE FrEdrIKSEN
spesialveterinær Helsetjenesten for svin/animalia

Vi mener derfor det trekkes forhastede 
og gale slutninger når enkelte hevder 
at resultatene skyldes at danskene fik-
serer purkene i fødeavdelingen. 

Regelverket vårt er utformet med tan-
ke på å sikre velferd for både purker 
og spedgriser. Kunnskap om hvor vik-
tig det er for purka å få tilfredsstilt sine 
atferdsbehov har vært avgjørende. At 
purka har det bra er også av stor be-
tydning for at spedgrisene skal ha det 
bra. 

Det stemmer at danskene har flere av-
vente grisunger enn oss, både når man 
regner per kull og per årspurke (Figur 
1). De har også et prosentvis lavere tap 
fra fødsel til avvenning, når man tar ut-
gangspunkt i levendefødte (13,7 % 
mot våre 15,1%).

Men samtidig har danskene en høyere 
andel dødfødte, noe som gjør at de 
totale tapstallene regnet i prosent blir 
ganske like når man sammenligner 
Norge og Danmark (Figur 2). Hvis vi 
sammenligner med Sverige, så ser vi at 
våre tapstall er litt lavere enn svenske-
nes. 

At danskene har flere totalfødte enn 
oss er et faktum (16,8 mot våre 14,3 i 
2012). Dette er imidlertid et resultat av 
avl og godt reproduksjonsarbeid, og 
har ikke noe med utforming av føde-
bingene å gjøre. 

Danskene har i tillegg en helt annen 

Danske resultater
– et resultat av fiksering? 

Figur 2. Andel dødtfødte og døde til avvenning
i prosent av totalfødte i Norge, Danmark og Sverige i 2012.

Figur 1. Utvikling i svinekjøttproduksjon og antall avlspurker
(Kilde; Nortura Totalmarked og søknad om produksjonstillegg).

de vekst i produksjonen av landbruks-
varer. Dagens regjering har i sin erklæ-
ring uttalt at den skal «arbeide for en 
høyest mulig selvforsyning av mat av 
beredskapshensyn».

FOR GODT:
Har svinekjøtt-
konsumet
stagnert for 
godt?
(Foto: Tore 
Mælumsæter)

Fiksering av purker ved grising er satt
i system i Danmark. Men er det det som 
ligger bak de gode produksjonsresultatene?
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bonden. I virkeligheten er fôrkostnade-
ne ytterligere en krone dyrere, da det 
det i 2012 ble gitt 0,338 øre per kg 
fôrkorn i prisnedskrivningstilskudd – 
betalt av staten. Det er verdt å merke 
seg at selv med gratis kraftfôr til den 
norske bonden ville kostnadene i Nor-
ge vært større enn i landene vi her 
sammenligner oss med. 

Det generelle norske kostnadsnivået 
og de særnorske regelverkene (avven-
ningsalder, kastrering, strø, medisine-
ring, løsdrift, konsesjonsregelverk og 
krav om større gjødsellager) gir store 
kostnader. 

Også den øvrige del av verdikjeden, 
fra slakteri til butikk, har særnorsk 
struktur og kostnadsnivå. Resten av 
verdikjeden er derfor i skjebnefelles-
skap med det norske landbruket.

SVERIGE TAPER
I 2012 var det billigst å produsere svi-

Uten skjermingsstøtte ville vi 
verken hatt svineproduksjon 
eller foredlingsindustri basert 
på svinekjøtt i Norge. Den 
norske tollbeskyttelsen er helt 
nødvendig, da det det er langt 
billigere å produsere svine-
kjøttet innenfor storindustri-
aliserte fabrikker med uten-
landsk kostnadsnivå. 

ASBjørN ScHjErvE
organisasjonssjef  Norsvin

Gjennom InterPig samles det inn nøk-
keltall fra alle de viktigste svineprodu-
serende landene i verden. Vi har her 
valgt å se på InterPig sine resultater 
opp mot Ingris og Norsvins lønnsom-
hetsovervåkning. Alle tallene er fra 
2012.

26 KRONER PER KILO I NORGE 
I kalkylene våre koster det 26 kroner å 
produsere 1 kg med svinekjøtt i Norge. 
Da har den norske bonden «fått» 210 
kr per time i «lønn» der det brukes 30 
arbeidstimer per årspurke i kombinert 
produksjon. Lønnskostnadene blir da 
kr 3,30 per kg kjøtt.

De andre faste kostnadene er bl.a. reg-
net ut fra kr 147500 per årpurke i byg-
gekostnader med 20 års avskrivnings-
tid og seks prosent rentekrav. Dette, 
sammen med en del andre faste kost-
nader, beløper seg til kr 6,87 per kg 
kjøtt. 

De norske fôrkostnadene utgjør kr 
13,34 per kg svinekjøtt for den norske 

Avhengig av skjermingsstøtte
nekjøtt i Brasil. I EU-landene var kost-
nadene, med unntak av Sverige, cirka 
fire kroner høyere enn i Brasil. Kostna-
den i Sverige var cirka tre kroner høy-
ere enn i Danmark, noe som forklarer 
den sterke reduksjonen i svinekjøtt-
produksjon i Sverige, der selvforsy-
ningsgraden av svinekjøtt nå nærmer 
seg 60 prosent. 

Svenskene har tilnærmet samme dyre-
velferdsregler som vi i Norge, og ta-
per stort på at dette ikke kompense-
res på noe vis. Forbrukerne vil ikke 
lenger betale en stor merpris for na-
sjonalt kjøtt i butikk. 

Det bør nevnes at også svineproduk-
sjonen i EU er beskyttet. Import av svi-
nekjøtt til EU har en toll tilsvarende 
cirka kr 4,50 per kg (halv gris). Fra ta-
bellen ser man at dette er nødvendig 
for å hindre import av svinekjøtt fra 
Brasil og USA. 

Figur 1 og tabell 1. Kostnadene ved å årodusere 1 kg med svinekjøtt i noen utplukkede land.
(Kilde: InterPig & Norsvin).

Nkr Danmark Tyskland Nederland Spania Sverige USA Brasil Norge

Fôrkostnader 7,93 8,48 7,74 8,76 8,76 7,28 5,90 13,34

Andre v.kostnader 1,84 2,03 2,21 1,57 2,31 1,11 1,38 2,52

Andre faste kostnader 1,57 1,75 1,38 1,11 3,23 0,92 0,65 6,87

Lønn 1,11 1,11 1,11 0,74 1,48 1,01 0,55 3,31

SUM 12,45 13,37 12,45 12,17 15,77 10,33 8,48 26.03

N Æ R I N G S P O L I T I K KK J Ø T T M A R K E D E T

eneste produksjonsregulerende tiltak 
vi kan benytte, men dette kan bare ta 
småsvingninger. Pris vil derfor være 
eneste måte for å redusere antall mor-
dyr. Mye kan også tyde på at reduserte 
priser på svinekjøtt ikke lenger fører til 
økt svinekjøttkonsum, da kjedene ikke 
reduserer tilsvarende på sluttproduk-
tet. Reduserte priser vil derfor kun ha 
som mål å få svineprodusenter til å 
slutte med gris. Dersom forbruket av 
svinekjøtt ikke lenger økes i samsvar 
med effektivitetsutviklingen kan det 
være et alternativ at svinenæringa på 
egenhånd enes om kollektive tiltak, 
som hverken koordineres gjennom 
markedsregulator eller finansieres via 
omsetningsrådsmidler. 

 Hvor mange purker trenger vi?
I dag har vi ca. 53.000 avls- 
purker fordelt på cirka 1100 
bønder. I tillegg har vi cirka 
1150 rene slaktegris- 
produsenter som fôrer opp 
om lag 62 prosent av all  
slaktegris. Hvor mange  
mordyr vil vi trenge  
framover?

Hva kan vi forvente i konsumvekst og 
effektivitetsframgang? Vi har simulert 
utviklinga. Figur 3 viser en tenkt situa-
sjon der vi klarer én prosent årlig vekst 
i det norskproduserte svinekjøttkonsu-
met. Med en årlig effektivitetsvekst på 
1,2 prosent kan purketallet opprett-
holdes omtrent på samme nivå. Øker 
effektiviteten med tre prosent per år 
må purketallet reduseres med 16 pro-
sent fram til 2022.

Situasjonen blir langt alvorligere der-
som vi ser for oss én prosent årlig 
nedgang i det norskproduserte svine-
kjøttkonsumet. Figur 4 viser hva som 
da skjer. Med kun 1,2 prosent effekti-
vitetsvekst må purketallet i 2022 være 
redusert med 18 prosent. Med tre 
prosent effektivitetsvekst på purketal-
let ned med 30 prosent.

I en situasjon med sterk avskalling 
blant svineprodusenter, kan vi også 
regne med at de gjenværende må 
være ekstremt dyktige. Dersom vi an-
tar at de gjenværende i snitt klarer en 
årlig effektivitetsvekst på fem prosent, 
må purketallet reduseres med hele 41 
prosent innen 2022. 

SVINEKJØTTKONSUMET 
ER NØKKELEN
Alt tilsier at effektiviteten i svinenærin-
ga vil fortsette å øke. Dersom vi ikke 
klarer å øke svinekjøttkonsumet tilsva-
rende, må purketallet ned. Hvordan 
skal Norsvin møte denne situasjonen? 
Det enkleste hadde selvsagt vært om 
vi igjen hadde fått fart på konsum-
veksten. Norsvin må derfor ha klare 
ambisjoner om å påvirke våre samar-
beidspartnere i kjøttindustrien. Vi tror 

bestemt at deres strategi og ambi-
sjonsnivå for salget påvirker konsu-
met.

I strategiplanen til Norsvin må imidler-
tid organisasjonen være forberedt på 
et scenario der konsumet kan gå ned. 
Muligheten for ordninger for å kjøpe 
ut smågrisprodusenter kan være 
«kjørt» for all framtid. Alt tyder på at 
både dagens landbruksminister, men 
også den administrative ledelsen i 
landbruksdepartementet, har samme 
grunnsyn.

Hvilke strategi skal da velges dersom 
antall mordyr må reduseres? Bruk av 
omsetningsrådsmidler til premierte 
vektreduksjoner synes å være det 

Figur 3. Hvor mange purker trenger vi
ved 1 % VEKST i konsumet
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Figur 4. Hvor mange purker trenger vi
ved 1 % REDUKSJON i konsumet
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Explore the Possibilities! 

Train in the USA  

 

 

 

 

 

Christensen Farms is one of the largest family owned pork producers in the United States, 
with headquarters in Sleepy Eye, Minnesota and locations in 6 different states throughout the 
Midwest.  Christensen Farms employs nearly 1,000 employees and takes pride in being a lead-
ing innovator in the industry while forging new links in the farm to food chain. 
 
We are currently looking to host several  qualified and enthusiastic international trainees 
with a passion for the swine industry for a 12 month work experience in one of our farrow-
ing units whose sows and piglets are Norsvin genetics. 
This rewarding program combines a practical, hands-on, educational experience through 
the University of Minnesota.  In addition, trainees will learn about daily life in the United 
States, make friends around the world, and gain an appreciation of their own and others’ 
cultures. 

 

Interested candidates should contact David Pratt at dpratt@umn.edu or Oystein 
Jorem at oystein.jorem@norsvin.no -  mobil 91 74 88 38  for more information. 

Candidates will be selected through the MAST International Exchange program. 

with Christensen Farms 

Bruk proteinet der det er behov for det!
Riktig fôring av purker er avgjørende for å lykkes i smågrisproduksjonen. Vi anbefaler  
bruk av to eller aller helst tre ulike kraftfôrslag til purkene gjennom drektighets- og dieperioden.

FORMAT Drektig FORBEDRA BLANDING 
Fokus på fiber, lavt energi- og proteinnivå

FORMAT Laktasjon NY BLANDING 
Til bruk i dieperioden. Fokus på energikilde og aminosyreinnhold.

FORMAT Fødsel  
(kun sekkevare)

NY BLANDING 
Til bruk i perioden 3 uker før til 3-5 dager etter grising i kombinasjon med 
FORMAT Drektig eller FORMAT Laktasjon.

FORMAT Purke NY BLANDING 
To blandinger er slått sammen. Kan brukes både i drektighets- og dieperiode 
for de som ønsker ett fôrslag. Moderat innhold av protein og aminosyrer.

Følgende blandinger har fått navneendring: 
FORMAT Die Soft er endret til FORMAT Purke Soft 
FORMAT Die Balanse er endret til FORMAT Purke Balanse 
FORMAT Die Toppdressing er endret til FORMAT Purke Toppdressing

Ta kontakt med en av våre konsulenter/rådgivere dersom du ønsker mer informasjon om bruk av vårt nye purkefôrsortiment.
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egen multiresistente stammer. Det 
gjelder både salmonella (salmonella 
typhimurium DT 104), gule stafylokok-
ker (MRSA), pest-bakterien, som forår-
saket Svartedauden (yersinia pestis) og 
tuberkulosebakterien. Bare for å nevne 
noen. 

Erfaringer fra andre land viser at det er 
sammenheng mellom overdreven bruk 
av antibiotika og utvikling av resistente 
bakterier. Norge har en restriktiv bruk 
av antibiotika i husdyrproduksjon, som 
rapporten fra European Medicine 
Agency viser, og resistente bakterier er 
et langt mindre problem i Norge enn i 
de fleste land i Europa. 

HVORFOR SÅ BRA I NORGE? 
Det er mange svar på dette spørsmå-
let. Oppbyggingen av norsk husdyr-
bruk, med småskalaproduksjon er én 
viktig brikke. Norske myndigheter har 
vært forutseende og det ble tidlig for-
bud mot fôrantibiotika som vekstfrem-
mende / generelt forebyggende tiltak. 
Faktisk var det næringen selv som først 
innførte et selvpålagt forbud mot 
fôrantibiotika. Så kom myndighetene 
etter. Et annet element er at veterinæ-
rene i Norge har hatt hånd om forskri-
ving av antibiotika. Ulikt mange andre 
land er det ikke lov for veterinærer å 
tjene penger på salg av legemiddel. 
Dette er en veldig viktig faktor. I man-
ge europeiske land kommer størstede-
len av veterinærenes inntekt fra salg av 
legemidler. 

En slik praksis fremmer ikke forebyg-

og de aller fleste andre europeiske 
land. 
 
HVILKE ANTIBIOTIKA BRUKES? 
Men det er ikke bare i mengden anti-
biotika at Norge skiller seg ut. Oversik-
ten viser også at det brukes lite brede-
spektrede antibiotika. Størsteparten av 
det som brukes er rent penicillin. Bare 
3-4 prosent av det totale antibiotika-
forbruket er tetracykliner. Penicillin ut-
gjør over halvparten av antibiotikafor-
bruket (se figur 2). En annen gledelig 
lesing i denne rapporten er at Norge 
sammen med Island ligger svært lavt 
når det gjelder bruk av såkalte «kritisk 
viktige antimikrobielle stoffer» (makro-
lider, flouroquinoloner og 3. og 4. ge-
nerasjons cephalosporiner) (se figur 3). 
Under én prosent av det totale forbru-
ket tilhører denne gruppen av 
bredspektrede antibiotika som i første 
rekke skal være forbeholdt humanme-
disinen.
 
IKKE FLERE NyE ANTIBIOTIKA 
De siste 20 årene er det så å si ikke 
kommet nye antibiotika på markedet. 
Verken til bruk på humansiden eller på 
dyresiden. Årsaken til det er at bakteri-
ene utvikler resistens mot antibiotikae-
ne raskere enn det tar å få dekket le-
gemiddelfirmaenes utviklings-
kostnader. Det er rett og slett ikke 
økonomisk forsvarlig å legge ned mye 
penger i et omfattende arbeid for å ut-
vikle nye antibiotika. De siste antibioti-
kaene som har kommet på markedet 
ble utviklet på 1980 og -90 tallet. 
Alle «farlige» bakterier har nå sine 

ke dyr som til syke mennesker. En 
tankevekker. Men det er heldigvis ikke 
slik i Norge. 

 SVINERI I GRISEHUSET 
Artikkelen tar utgangspunkt i at bruk 
av antibiotika fører til utvikling av bak-
terier som er resistente overfor antibio-
tika. Hørt det før? Ja, forhåpentlig vis. 
Dette er likevel den største trusselen 
mot moderne medisinsk virksomhet 
– enten det gjelder veterinærmedisin 
eller humanmedisin. «Sweinerei im 
Saustall» kaller Der Spiegel det for når 
de skriver at alle grisunger i Asia og 
USA og i flere europeiske land rutine-
messig får tildelt antibiotika selv om 
dyra ikke er syke, men «for sikkerhets 
skyld».

RESISTENTE 
BAKTERIER OVERLEVER  
Når et dyr eller menneske får tilført 
antibiotika vil det alltid være noen 
bakterier som overlever – og det er de 
resistente. Etter en stund virker derfor 
ikke den antibiotikaen lenger. Flere 
og flere frykter at verden om noen år 
vil være tilbake til den tiden før man 
hadde antibiotika – rett og slett fordi 
eksisterende antibiotika ikke lenger er 
virksomme overfor bakterier. Det hjel-

gende tiltak, men salg av legemidler, 
spesielt antibiotika. Innen EU jobbes 
det for en ordning slik vi har i Norge 
(og Norden), men det er sterke mot-
krefter innenfor europeiske veterinær-
foreninger som ikke vil endre på dette. 
I Norge var man tidlig ute med å eta-
blere landsdekkende helsetjenester for 
ulike dyrearter. Helsetjenesten for svin 
var den første dyrespesifikke helsetje-
nesten og ble etablert i 1987. Helsetje-
nesten for storfe ble etablert i 1995, 
men allerede på slutten av 1970-tallet 
startet arbeidet med en landsomfat-
tende jurhelseplan, som formelt ble 
etablert med et feltkorps i 1981. Sist i 
rekken av helsetjenester var Helsetje-
nesten for sau (1999) og Helsetjenes-
ten for fjørfe (2002). At vi i Norge har 
lykkes med god dyrehelse og derav 
lavt antibiotikabruk (det er ikke nød-
vendig å behandle dyr som ikke er 
syke) skyldes i stor grad samarbeid 
mellom husdyrprodusentenes organi-
sasjoner, det offentlige veterinærvese-
net og de praktiserende veteri-
nærer (Den norske veterinærforening) 
og lojale husdyrprodusenter.

Kilder:
– European Medicine Agency: Sales of

   veterinary antimicrobial agents 

   in 25 EU/EEA countries in 2011

– NORM-VET rapport 2011: Usage of 

   Antimicrobal Agents and Occurrence 

   of Antimicrobal Resistance in Norway.

På vei mot den postantibiotiske tid

Schweinerei im Saustall
per da lite med sofistikerte kirurgiske 
operasjoner, nyere kreftbehandlinger 
eller nye medisinske behandlingsmå-
ter som ofte fører til immunsvekkelse 
dersom pasientene dør av en «banal» 
infeksjon fordi antibiotikaen ikke 
virker. I EU og USA anslås det at ca. 
40.000 personer blir syke av multire-
sistente bakterier hvert år. Epidemio-
logene sier vi går den «postantibio-
tiske tidsalder» i møte. 
 
LITE ANTIBIOTIKABRUK 
TIL MATPRODUSERENDE  
DyR I NORGE 
I Norge sto humanmedisinen for 88 
prosent av all antibiotikabruk i 2011, 
mens antibiotikabruken til matprodu-
serende dyr sto for de resterende 12 
prosent.

Norge ligger nederst på tabellen over 
bruk av antibiotika til matproduse-
rende blant de 25 landene som inngår 
i rapporten fra EMA. I rapporten er 
antibiotikabruken omregnet til «mil-
ligram per kilo produsert biomasse». 
Det skilles ikke mellom ulike dyrear-
ter, og forbruk både hest og fisk er 
medregnet. For Norge er det anslått 
at det brukes 3,7 mg antibiotika pr kg 
biomasse (se faktaboks) (se figur 1). 

Dersom man trekker ut fisken, som 
tilsvarer ca. 70 prosent av biomassen 
men bare ca. 10 prosent av anti-
biotikabruken, blir tallet for Norges 
vedkommende ca. 10,5 mg antibiotika 
per kg biomasse. I rapporten for 2010 
var fisk ikke medregnet, men Norge lå 
også da lavest med et forbruk på ca. 
11 mg antibiotika per kg biomasse. 
Sammenliknet med våre naboland er 
antibiotikabruken i husdyrproduksjo-
nen i Norge lav. Island ligger lavest 
med et forbruk på 6.6 mg antibiotika 
per kg biomasse, mens Sverige, Fin-
land og Danmark ligger på hhv 13,6, 
24,0 og 43,0 mg antibiotika pr kg 
biomasse. Øverst troner Kypros med 
408 mg antibiotika pr kg biomasse. 
Deretter kommer Italia, Spania og 
Tyskland. For Tyskland er tallet 211, 
og for Nederland er tallet 114. Det er 
altså et hav av forskjell mellom Norge 

Antibiotikaforbruket er i rappor-
ten angitt i mg/CPU. CPU står for 
Population Correction Unit, og er 
en betegnelse som korrigerer for 
forskjeller i landenes dyrepopula-
sjoner. CPU er basert på data for 
antall slaktede dyr + levende dyr 
(storfe, svin, hest, småfe og fisk) 
med vekten ved mest sannsynlige 
tidspunkt for behandling.  
I artikkelen brukes mg/kg  
produsert biomasse. 

fakTa
Figur 1. Salg av ulike antibiotika til matproduserende dyr (inkl. hest og fisk) for 25 ulike  
europeiske land. Norge ligger desidert lavest med 3,7 mg antibiotika per kilogram produsert 
 biomasse (mg/CPU).

Dette var overskriften i
«Der Spiegel» 46 / 2013 

i november. Hva skjer med 
mennesker og dyr når

bakteriene blir resistente
og antibiotikaen ikke virker?  
           Stadig flere frykter at
     vi om noen år er tilbake 

    til tiden før vi hadde
   antibiotika. 

PEEr OLA HOFMO

overveterinær Norsvin

Dette var utgangspunktet for artikke-
len i det velrennomerte tyske tidsskrif-
tet. Den omhandler antibiotikabruk til 
matproduserende dyr (storfe, svin, 
småfe, fjørfe, hest og fisk). Artikkelen 
er basert på en rapport fra European 
Medicine Agency som sammenlikner 
antibiotikabruk til matproduserende 
dyr i 25 europeiske land i 2011, og er 
sterkt kritisk til tysk svineproduksjon. 
Antibiotikabruken i husdyrproduksjo-
nen er enorm. Man antar at det bru-
kes dobbelt så mye antibiotika til fris-

H E L S EH E L S E

ENORM: Antibiotikabruken i internasjonal svineproduksjon har et helt annet omfang enn vi 
kjenner her hjemme. Nå bekreftes dette av en stor europeisk undersøkelse. Dette bildet er 
tatt hos en dansk smågrisprodusent. (Foto: Tore Mælumsæter)
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De største aktørene har hatt driftsmar-
giner på i størrelsesorden 30 prosent 
over flere år. Nybygde og toppmoder-
ne produksjons-
anlegg har blitt nedskrevet på seks til 
åtte år. Det anslås at det er etablert et 
sted mellom 600 – 700 000 moderne 
purkeplasser siden 2005. Big Dutch-
man har alene bygd over 500 000 pur-
keplasser de siste ti årene.

Utviklingen og restruktureringen i svi-
nebransjen i Russland går fortsatt svim-
lende raskt. I dag har de ti største sel-
skapene over 500 000 purker til 
sammen, og flere av dem vokser fort-
satt hurtig. 

RUS AGRO 
– ET RUSSISK «POWER HOUSE»
En av dagene besøkte vi det russisk 
konsernet Rus Agro. Historisk har Rus 

for å finansiere fremføring av vei, gass 
og elektrisitet til produksjonsanlegget 
til Dan-Invest. 

SATSER MILLIARDER 
Finansiering og tilgang til investerings-
villig kapital har vært svært god i Russ-
land de siste årene. Det anslås en total 
investering i svinesektoren på ca. åtte 
milliarder USD de siste fem årene.

Dette skyldes i stor grad et statlig utvi-
klingsprogram hvor Putin har gått inn 
med direkte subsidier og rentestøtte til 
finansiering av nye prosjekter. Det på-
pekes at det er en klar fordel med kon-
takter i regionen og i dumaen for å få 
tilgang til disse finansieringskildene. Til 
gjengjeld har det vært en eventyrlig 
vekst og lønnsomhet for de aktørene 
som har vært i posisjon for å vokse 
innen svinesektoren. 

De siste seks – sju årene har 
det blitt investert svimlende 

summer for å utvikle
et industrialisert landbruk

i Russland. Målet er at
Russland skal bli
selvforsynt med

sentrale råvarer i løpet
av en tiårs periode. 

ANdErS T. øFSTI
seniorrådgiver Norsvin

Mange bønder fra andre land har kas-
tet seg over mulighetene i kjempelan-
det, ikke minst innenfor svineproduk-
sjon. Danske bønder er et godt 
eksempel på det. 

HAR NULLTOLERANSE 
Fra et norsk ståsted vil mange assosi-
ere Russland med tungrodd byråkrati, 
detaljerte forskrifter og en etablert kul-
tur for korrupsjon i varierende grad. 
Transaksjoner mellom forretningsparter 
gjøres som regel som kontant oppgjør 
ved levering. Det sees som nødvendig 
for sunn forretningsdrift at man har for-
bindelser på lokalt plan, i regionen og 
aller helst helt inn i dumaen. Dan- 
Invest, et av de danske selskapene vi 
besøkte, hadde nulltoleranse for kor-
rupsjon. Men ved konstruktiv dialog og 
aktiv tilstedeværelse i lokalmiljøet, 
klarte de likevel å utvikle svineproduk-
sjonen sin med støtte fra den lokale 
administrasjonen. Det lokale kommu-
nestyret hadde sågar pantsatt rådhuset 

Storskala landbruk i Russland

ROER: Innhøsting 
og mellomlagring  
av sukkerroer.  
[foto: Anders T. Øfsti] 

TIL SLAKT: Levering av slaktegris. 
Tre kontrollører: Leverandør, transportør 
og vakt. [foto: Anders T. Øfsti] 

SÅMASKIN: Amity såmaskin, 15 meter bred. [foto: Anders T. Øfsti] 

og med reale piggtrådhindringer.
Inngang til selve anlegget er ikke 
aktuelt på grunn av smitterisiko. All 
inntransport av fôr- og dyrebiler 
skjer gjennom et «bad» med desinfek-
sjonsvæske, med en påfølgende laste-
bilvekt. Alle fôrleveranser blir lastet om 
til egen bil et stykke vekk fra anlegget. 
Alle ansatte dusjer inn hver dag og 
foretar et fullstendig klesskift.

Agro vært en ledende aktør innen suk-
kerproduksjon, men har de senere åre-
ne bygd seg opp stort innen jordbruk 
og svineproduksjon i regionene Belgo-
rod og Tambov. Selskapet er notert på 
London Stock Exchange, og kontrolle-
res ca. 75 prosent av Vadim Moshko-
vitch, som for øvrig også sitter i den 
russiske dumaen.

Selskapet driver i dag voksne 450 000 
hektar jord med vekt på sukkerroer, 
solsikke for oljeproduksjon og fôrkorn. 
Svineproduksjonen er delt inn i adskilte 
produksjonspyramider, på samme 
måte som man finner det i USA. I Bel-
gorod blir avlspyramiden drevet med 
genetikk fra PIC. Helsesituasjonen er 
krevende med PRRS, APP og Myco i 
besetningene. Rus Agro har også nær-
mest fullført oppbygging av en kapasi-
tet på ca. 60 000 purker i Tambovregi-
onen. 

Denne pyramiden etableres med 
Danavl-dyr, levert fra Danmark. Porc-
Ex, en av Danavl-distributørene, har le-
vert 50 000 hybrid- og renrasepurker 
fra et titalls danske avlsbesetninger un-
der oppbygging av produksjonssyste-
mene i Tambov. Leveransene har på-
gått over to år, og det har vært sendt 
ca. 270 lastebiler med livdyr østover. 
Transportene er utrolig nok gjennom-
ført uten at det så langt er observert 
alvorlige sykdommer i besetningene i 
Tambov. 

BEVæPNET VAKTPOST 
Vi besøkte et nybygd anlegg med 5 
000 purker. Det første som møter oss 
er en bevæpnet vaktpost som kontant 
signaliserer «hit, men ikke lenger!» 
Bak vaktposten ser vi et anlegg 
med flere bygninger, alt inngjerdet

Bakteppet for disse sikkerhetsforan-
staltningene er todelt; 1) smittetrussel 
fra sykdommer som PRRS, afrikansk og 
klassisk svinepest og 2) forebygging av 
tyveri. 

UTENLANDSK 
SPISSKOMPETANSE 
Vi blir møtt av avlssjef for Tambov-sys-
temet, en herre ved navn Robert Wool-

Bakgrunn
Artikkelforfatteren hadde i oktober 
fornøyelsen av å delta på en studietur 
til den sentrale delen av Russland. Ar-
rangør for studieturen var Danish Far-
mers Abroad (DFA).Temaet var «stor-
skala landbruk». I løpet av en snau uke 
besøkte de betydelige aktører innen-
for svineproduksjon, jordbruk, innen-
dørsmekanisering og konstruksjon. 
Inntrykkene i denne artikkelen stam-

mer fra en tur som Danish Farmers 
Abroad (DFA) arrangerte i Russland i 
oktober. I likhet med bønder fra man-
ge andre land har også danske bøn-
der involvert seg i svineproduksjon og 
jordbruk i Russland. DFA er en nett-
verksforening for danske bønder med 
aktiviteter og eierinteresser utenfor 
Danmark. Majoriteten av medlemme-
ne er involvert i jordbruk og svinepro-

duksjon. I 2013 er den totale svinepro-
duksjonen for medlemmene oppgitt 
til ca. 140 000 årspurker med en kapa-
sitet på 3,9 millioner slaktegriser per 
år. Hovedaktiviteten er i Polen, Litau-
en, Ukraina, Romania og Russland. De 
toneangivende medlemmene i DFA er 
også markante personer i dansk svine-
produksjon. 

 

V E R D E NV E R D E N
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TUSENER: Tambov Bacon, 5 000 pur-
kers anlegg. [foto: Anders T. Øfsti] 

ley. Det viser seg at Robert er sønn av 
en av grunnleggerne av PIC og godt 
kjent av våre kollegaer i Norsvin USA. 
Behovet for spisskompetanse er skri-
kende i russisk svineproduksjon og 
man finner utlendinger i viktige drifts-
posisjoner i flere av de store selskape-
ne. Produksjonen er på mange måter 
som vi kjenner den fra EU. Det brukes 
fiksering de første 30 dagene av drek-
tigheten, deretter flyttes de drektige 
dyrene til binger med spaltegulv. Fø-
deavdelingene er typiske europeiske 
fikseringsbinger med varmeplate til 
smågrisene. Det er installert ekstern 
varme i all rom. Det fyres med natur-
gass som er svært rimelig i Russland. 
Avvenning skjer etter ca. 26 dager, og 
det avvennes ca. 12 smågriser – 6 kg i 
gjennomsnitt. Tallet for levendefødte 
grisunger er imidlertid så høyt som 
14,5 – 15,3, noe som indikerer relativt 
høyt tap i spedgrisperioden. Tilvekst i 
henholdsvis smågris- og slaktegrispe-
rioden er 450 gram/dag og 900 gram/
dag. 

UNDERLIG FØLELSE 
Rus Agro har også et slakteri med ka-
pasitet for 1,8 mill gris/år under opp-
føring i Tambov. Slakteriet bygges 
med moderne teknologi, og er en del 
av selskapets strategi for integrering i 
verdikjeden. Det var en litt underlig 
følelse å stå på byggetomten og er-
kjenne at ni måneder senere skal det 
stå et fiks ferdig slakteri klart til bruk 
som kan ta unna hele Norges svine-
produksjon og vel så det. Russerne er 
dyktige til å bygge, og det ble fra fle-
re hold kommentert at så lenge for-
malitetene var i orden gikk selve byg-
geprosessen effektivt og smidig.

Tradisjonelt jobber de russiske ansatte 

med svært spesialiserte oppgaver. 
Dersom man er ansatt for å vedlike-
holde fôringsanlegget, gjør man kun 
dette og intet annet. Det å redde 
spedgris som er i ferd med å bli klemt 
i hjel, er da helt utenkelig. Alt løsøre 
på anlegget er tildelt med personlig 
ansvar. Dersom noe går tapt, må den 
ansatte erstatte dette av egen lomme. 
Likevel er tyveri av løsøre, fôr og dyr 
relativt vanlig, i alle fall i bransjen som 
helhet. De ansatte hos Rus Agro had-
de for øvrig et bonussystem hvor de 
kunne øke lønnen med inntil 30 pro-
sent hvis produksjonsmålene nås. 

JORDBRUK 
Vi besøkte selskaper i regionene Tam-
bov, Lipetsk og Voronezh. Dette om-
rådet ligger ca. 500 km sør for Moskva 
og er en del av det såkalte svartjord-
beltet. Landskapet er preget av uen-
delige sletter med relativt stor dyr-
kingsgrad. Tilsynelatende ligger alle 
forhold til rette for gode avlinger og 
lave driftskostnader. Jordkvaliteten er 
ypperlig, men kalde vintre og varme, 
nedbørsfattige somre byr på utfor-
drende forhold for agronomene. Flere 
av selskapene vi besøkte kommenter-
te at i denne delen av Russland var ri-
sikoen for avlingsstap for stor til at økt 
innsats i form av økte såkornmengder, 
gjødslingsnivå og jordbearbeiding 
kunne lønne seg.

Vanningssystemer var lite utbredt, 
men vurdert til å være lønnsomt i de 
områder man hadde tilgang til vann. 
Den overordnede strategien var å re-
dusere driftskostnadene til et mini-
mum og akseptere et relativt lavt av-
lingsnivå. Representative avlinger som 
ble nevnt var 300-350 kg/mål høsthve-
te, 300 kg/mål bygg og 150 kg/mål 

raps og soya. For flere av selskapene 
vi besøkte var jordbruksdriften bud-
sjettert med null-resultat. 

AGROCULTURA AB
– FRA BØRS TIL BONDE 
Ett av selskapene vi besøkte var Agro-
cultura AB. Dette selskapet er notert 
på Stockholmsbørsen, og total inves-
tering i jord og infrastruktur i Russland 
og Ukraina beløper seg til to milliar-
der SEK siden starten i 2006. De dyr-
ker ca. 160 000 hektar i Russland og 
90 000 hektar i Ukraina. Totalt syssel-
setter selskapet ca. 1 700 personer. 
Den opprinnelige forretningsplanen 
tok sikte på hurtig oppkjøp av jord og 
videresalg med gevinst etter kun få år. 
Utallige emisjoner senere har selska-
pets administrasjon erkjent at det ikke 
er nok å eie endeløse jordeiendom-
mer, man må også drive disse for å ha 
en sunn forretningsdrift. Direktør for 
den russiske virksomheten, danske 
Jens Petter Aabyen, viste oss rundt på 
noen av «jordene». Det største feltet 
vi besøkte var på ca. 400 hektar, og 
høstingen av sukkerroer var i full 
gang. 

KORT LEVETID PÅ MASKINER 
Maskinparken er moderne og det leg-
ges vekt på rasjonelle løsninger. Det 
er heller ikke noe å si på kapasiteten 
på utstyret. Vi kikket bl.a. på en 15 
meter bred såmaskin. Mitt norske rei-
sefølge sto betenkt for seg selv en 
stund og kikket på vidunderet fra 
Amity, hvorpå han etter en stund ut-
brøt: «Med denna maskina kunne jeg 
sådd gården min på elleve minutter!» 

Men driftsbelastningen på utstyret er 
svært høy, og en traktor vurderes som 
kondemnabel etter to sesonger. Un-

Norsvin i Russland?

Så langt har Norsvin Landsvin blitt brukt som farrase med stor suksess hos 
markedsleder Miratorg. Norsvin er også inne med utprøving av landsvinet sitt 
hos et par av de andre store aktørene i Russland. Det er ymse kvalitet på den 
eksisterende genetikken. Slaktegrisegenskapene til Norsvin Landsvin, dvs fôr-
effektivitet, tilvekst og kjøttprosent, blåser det meste av konkurrerende gene-
tikk av banen. I dag er på mange måter Norsvin Lietuva i samme posisjon som 
Norsvin USA var for ti år siden. Forskjellen er at selskapet i dag har et vesent-
lig forbedret dyremateriale, samt at det har med seg dyrekjøpte erfaringer fra 
USA i bagasjen. Strategien til Norsvin Lietuva er å legge stein på stein og byg-
ge relasjoner med troverdige russiske kunder. Med lave driftskostnader og 
dyktige folk i nøkkelposisjon, bør det ligge godt til rette for en sunn utvikling 
for Norsvin i det russiske markedet i årene framover. 

Gjennom Norsvins datterselskap i Litauen,
Norsvin Lietuva UAB, er norsk genetikk i ferd med 
å gjøre inntog på det russiske markedet.

HØSTING: Innhøsting av solsikke. 
[foto: Anders T. Øfsti] 

Klassifiseringsutvalget har
vedtatt en oppdatert likning
for beregning av kjøttprosent
på griseslakt. Den nye likningen 
vil gi et lite utslag for visse
slaktevektgrupper, men endrer 
ikke gjennomsnittlig pris
for griseslakt. Ny likning ble 
gjort gjeldende fra 6. januar i år. 

Kjøttprosent er vekten av alt kjøtt i  
prosent av slaktevekten, og inngår som 
en del av grunnlaget for oppgjøret til 
bonden. Det er derfor viktig at beregnin-
gene som gjøres er så riktige som mulig. 
 
JUSTERES JEVNLIG 
Kjøttprosent på griseslakt beregnes ved 
hjelp av fysiske målinger av spekk og 
muskellag som gjøres på hvert enkelt 
slakt. I Norge bruker alle slakteriene må-
leinstrumentet GP7. På grunnlag av 
GP7-målene beregnes skrottenes innhold 
av kjøtt og fett med en likning. Likningen 
skal i henhold til EUs regelverk kalibreres 
hvert femte år, fordi genetikk og miljø 
over tid kan endre griseslaktenes sam-
mensetning. Den nye likningen er ut-
arbeidet ut ifra forsøk hvor 240 griseslakt 
er blitt grundig analysert. Både CT-
skanning og disseksjon er brukt i 
kalibreringen av GP7-likningen. 
 
KONSEKVENSER AV ENDRINGEN
Den nye likningen endrer ikke gjennom-
snittlig pris for griseslakt. Kalibreringen vil 
gi et lite utslag for visse slaktevektgrup-
per. De lette og de tyngre vektgruppene 
kommer forholdsvis noe bedre ut enn 
mellomgruppen. Med den nye likningen 
vil beregnet middel kjøttprosent gå litt 
ned. Dersom vi legger slaktedata for 1,2 
millioner griseslakt fra 2013 til grunn, ville 
middel kjøttprosent gå ned med 0,3 pro-
sentpoeng med den nye likningen. 
Endringen i beregnet kjøttprosent skal 
altså ikke gi endret gjennomsnittspris for 
gris, verken på engrosnivå eller på avreg-
ningspris for slakt. Nortura Totalmarked 
og de enkelte slakteriene vil gjennomføre 
tekniske justeringer som vil gi samme 
gjennomsnittlige avregning til svinepro-
dusentene etter oppdateringen. 

Ny kjøttprosent- 
beregning på gris

der våronn og innhøsting kjøres det 
kontinuerlig så lenge forholdene tilla-
ter dette. Drivstoff blir fraktet ut til 
plantefeltene for å spare tid. Drivstoff 
blir for øvrig kvotert ut fra forventet 
forbruk som et ledd i å redusere 
«svinn». Til tross for moderne maskin-
park og dyktig driftspersonell har 
Agrocultura hatt problemer med å 
oppnå lønnsomhet i Russland. Virk-
somheten er avhengig av kontinuerlig 
fokus på driftskostnader, siden oppsi-
den i form av økte avlinger er begren-
set av naturgitte forhold. 

AVLSSJEF:
Robert
Woolley,
avlssjef
i Tambov 
Bacon
(Rus Agro).  
[foto:
Anders 
T. Øfsti] 
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rundt grising og fôres manuelt, fortel-
ler svinebonden i Verdal.

SMÅGRIS 
OG SLAKTEGRIS NESTE
Det har vært sterkt fokus på purkefôr 
og fôring siste år. I 2014 blir det anner-
ledes. 

Felleskjøpet Fôrutvikling vil i år jobbe 
særlig med slaktegrisfôr. En kan for-
vente noen nyheter framover her, for 
eksempel på fôring av kastrater. Nor-
gesfôr derimot har mer fokus på små-
grisfôr. Der har også Fiskå noe på 
gang. 

– Ellers har vi forsøk som viser at benzo-
syren vi bruker har bra effekt i form av 
fôrforbruk og tilvekst, sier Arnulf Fjer-
medal, fagsjef svinefôr i Fiskå Mølle.

dessuten mye hvete, og her svinger 
priser på import en god del, forklarer 
Petter Nyeng, produktsjef svin  i Fel-
leskjøpet Agri.

ALT KOSTER OVER TRE KRONER
Tiden er også forbi da en etter å ha 
trukket fra alle rabatter kan få svinefôr 
til under tre kroner fôrenheten. Bare 
Fiskå Mølle har nå et slikt fôr på lista vi 
presenterer. For et par år siden kostet 
det meste av svinefôret under tre kro-
ner. Samtidig er det overproduksjon 
og lave kjøttpriser. Høye kraftfôrreg-
ninger  belaster dermed lommeboka. 
De fleste svineprodusenter får nå ei 
kraftfôrregning på over millionen. Et 
nøkkeltall når en ser på regnskapet er 
hvor stor andel av inntektene på gris 
som forsvinner i kraftfôr. Vi anbefaler å 
sjekke utviklingen i eget regnskap.

STRUKTUR, PURKE,
SOLID OG AVLSFôR
Felleskjøpet Agri og også Rogaland/
Agder har som nevnt erstattet diefôr 
med Format Purke. 

Format Purke er nå vårt allround kom-
binasjonsfôr til både diegivende og 

Kraftfôrprisene er litt opp fra 
oktober, men ikke hos Fiskå 
Mølle. På Østlandet/Trøndelag 
stiger prisene noe mer enn 
forutsatt i jordbruksavtalen. 
 
ErLING MySEN
frilansjournalist

Prisene øker igjen noe mer enn forut-
satt i jordbruksavtalen. Det gjelder 
spesielt Østlandet/Trøndelag. I Roga-
land har prisen derimot omtrent stått 
stille siste år. Det kan skyldes hard 
konkurranse, men landsdelen hadde 
også noe høye priser for et år siden. 
På slaktegrisfôr er situasjonen dermed 
igjen som tidligere. Rogaland har de 
laveste prisene. På purkefôr er det 
jevnere, men også vanskeligere å sam-
menligne. På drektighetsfôr er Felles-
kjøpet Agri faktisk rimeligst. Vi har tatt 
med flere fôr på lista denne gangen. 
Det er en trend i retning av mer skred-
dersydd purkefôring.  

Størst prisøkning siste år og også siste 
tre måneder har diefôr fra Felleskjø-
pet Agri hatt. Men her har det samti-
dig skjedd forandringer. Det var tidli-
gere to typer diefôr, men de er slått 
sammen og heter nå Format Purke. 

– Økt pris skyldes ikke større marginer, 
det har vi vært bevist på i den omleg-
gingen vi har gjort på purkefôr. Men 
det koster litt mer å lage et fôr med 
noe lavere fôrenhetsinnhold. 
Format Purke inneholder også 
noe mer aminosyrer enn det 
gamle diefôret. Purkefôr 
generelt inneholder

Nytt kraftfôr – prisene litt opp

RIMELIGST: Fiskå Mølle er trolig eneste sted i 
landet det nå er mulig å kjøpe svinefôr 
        til under 3 kr/FEs når rabatter er trukket 
                 fra. Men det gjelder kun et 
                           spesialfôr til sluttfôring 
                                    av slaktegris. 

noe om hvordan dette slår an, sier 
Petter Nyeng, produktsjef Svin i  Fel-
leskjøpet Agri. Han får støtte av Arild 
Eriksen i FK Agder/Rogaland.

En av de som har prøvd dette er Bernt 
Eilif Lademo i Verdal. Han er kombi-
nertprodusent med 7 ukers puljedrift 
18 purker i pulja. 

– Vi testet dette i siste pulje. Jeg har 
ikke noe tall som viser effekten av det, 
men purkene liker iallfall fôret godt og 
vi vil fortsette å bruke det, opplyser 
Lademo. Samtidig har Lademo  gått 
fra å bruke en til tre kraftfôrblandinger 
til purkene. 

– Vi har erstattet diefôr med Laktasjon 
til diegivende purker, og Drektig til 
gjeldpurker. Fødsel brukes i tillegg 

drektige purker, forteller Arild Eriksen i 
FK Agder og Rogaland. Men trenden 
går mot mer spesialfôring. For diegi-
vende purker heter det skreddersydde 
fôret Laktasjon, og for drektige purker 
Drektig. Alle fôrslaga er for øvrig til-
passet den nye LZ purka. 

Også Norgesfôr har gjort tilsvarende 
endringer. Men her kan både Diefôr og 
Struktur brukes somt allroundfôr. 

– Struktur har vært på markedet i et år, 
og er nok det vi anbefaler hvis du kun 
vil ha ett fôr, forteller kraftfôrsjef Jørn 
Skoe i Norgesfôr Strand. Men har du 
godt grovfôr i tillegg kan også diefôr 
fungere som kombifôr. Norgesfôr tilbyr 
dessuten et nytt spesial dieför, Die Ek-
stra. Det fås foreløpig kun i Vestfold og 
er skreddersydd diegivende purker. En 
nyhet er også Ideal Solid, et spesialtil-
passet drektighetsfôr tilpasset den nye 
LZ purka.
 
– Solid er lav på energi, men har 5 
gram lysin per FEs som anbefalt. Det 
inneholder rikelig med fiber og trevler 
for best mulig melkeproduksjon, fortel-
ler Mona Gjestvang, fagsjef svin i Nor-

gesfôr. Men selskapet har ikke noe 
toppdressingfôr som Format Fødsel. 
Med bruk av Solid tror de heller ikke 
det er nødvendig.  
 
FORMAT FØDSEL 
På toppen av dette har Felleskjøpet 
det nye toppdressingfôret, Format 
Fødsel (se forrige Svin). Det har om-
trent samme protein og energiinnhold 
som Format Purke, men inneholder 
spesialfiber og har fokus på mineraler 
og kalsiumforsyning. Fødsel er tenkt 
gitt som en toppdressing ved å erstat-
te en del av det andre fôret i tida 20 
dager før fødsel til noen dager etter. 

– FK Agri har til nå (midt i januar) f
ått ca. 15 kunder på Fødsel 
og noen har gjort 
gjenkjøp, men det er alt for tidlig å si 

jan.14 
Pris per FEn

okt.13
Pris per FEn

jan.13
Pris per FEn

jan.12
Pris per FEn

jan.11
Pris per FEn

Prisendring
siste år i kr

(6 øre pluss)

Felleskjøpet Agri levert Stange

Format Purke 110 FEs/kg Ny 3,17 3,03 2,98 2,83 2,97 0,19

Format Laktasjon 1,08 FEs 3,31

Format Drektig 1,02 3,08

Format vekst 120 1,08 FEs 3,31 3,27 3,18 2,98 2,97 0,14

Format vekst 110 1,08 FEs 3,22 3,18 3,08 2,89 2,91 0,14

Format vekst 105 1,08 FEs 3,16 3,12 3,03 2,83 0,13

Felleskjøpet Rogaland Agder levert Klepp

Format Purke 109 FEs/kg Ny 3,17 3,09 3,33 3,12 3,07 -0,16

Format Laktasjon 1,07FEs 3,32

Format Drektig 1,02FEs 3,14

Format vekst 120 1,10 FEs 3,26 3,23 3,27 2,97 2,88 -0,01

Format vekst 110 1,10 FEs 3,16 3,13 3,18 2,86 2,76 -0,03

Format vekst 105 1,10 FEs 3,09 3,06 3,10 2,76 -0,01

Fiskå Mølle levert Klepp

Opti Lacta 115 FEs/kg 3,29 3,29 3,33 3,12 3,00 -0,04

Fiskå Avlsfôr 107 Fes/kg 3,20

Fiskå Drektig Norm 1,02 3,16

Opti Norm benzo 1,09 FEs 3,16 3,15 2,95 2,81 0,03

Opti Appetitt benzo 1,05 FEs 3,09 3,08 3,13 2,83 2,69 0,03

Opti Kjøtt benso 1,03 FEs 2,96 3,06

Norgesfôr Strand levert Stange

Ideal Diefôr 1,12 FEs/kg 3,13 3,04 2,97 2,83 2,89 0,16

Ideal Struktur 1,07 3,17

Ideal Solid 0,98 Fes Ny 3,21

Ideal 50 1,05 FEs/kg 3,28 3,24 3,11 2,88 2,93 0,17

Ideal 70 0,99 FEs/kg 3,23 3,19 3,06 2,84 2,89 0,17

Norgesfôr Dalebakken levert Bjugn

Diefôr 1,10 FEs/kg 3,19 3,14 3,06 2,97 2,86 0,13

Ideal 50 1,05 FEs/kg 3,32 3,27 3,19 3,09 2,92 0,13

Pris gjelder 12 tonns lass, tidligbestilling, kontantrabatt og fratrukket årsbonus 300 tonn

Kollonnen med prisendring er forskjell mellom årets og fjorårets januarpris.

Kraftfôrpriser januar 2014

V E R D E NT E M A  / /  FôR T E M A  / /  FôR
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ingsgruppene. Det ble derfor tatt 
blodprøver fra 20 purker (10 fra hver 
fôringsgruppe) rett før fôring (kontroll), 
og deretter 15, 30 og 60 minutter et-
ter fôring ved et tilfeldig fôringstids-
punkt i uke fire av dieperioden. 

HØyERE FôROPPTAK 
HOS PURKER FôRET 
MED ERTESTIVELSE
Purkene som ble tildelt fôr med erte-
stivelse hadde et høyere fôropptak enn 
kontrollgruppa i løpet av studieperio-
den (Tabell 1), men det var ingen pro-
duksjonsmessige forskjeller mellom de 
to gruppene med tanke på antall av-
vente grisunger og kullvekt ved avven-
ning. Dermed ser det ikke ut til at det 
ekstra fôropptaket førte til høyere mel-
keproduksjon, men det reduserte deri-
mot vekttapet til purkene de tre første 
ukene av dieperioden sammenlignet 
med purkene som fikk tilbudt kontroll-
fôret (Tabell 1). Kanskje et enda mer 
overraskende funn var at purker i beg-
ge fôringsgrupper i snitt la på seg vekt 
de to siste ukene av dieperioden, noe 
som antyder at de hadde et fôropptak 
som var høyere enn både produksjon- 
og vedlikeholdsbehovet i denne perio-
den (Tabell 1). 

Et funn som bør studeres nærmere før 
en drar sikre konklusjoner, var et økt 
antall dager fra avvenning til bedek-
ning blant 1.kullspurkene som ble fôret 
med diefôr med ertestivelse sammen-
lignet med kontrollgruppen. Men si-
den ingen lignende sammenheng ble 
funnet mellom kullnummer og fôrtype 
blant 2. kulls- og eldre purker, er det er 
en mulighet for at dette funnet var en 
tilfeldighet. 

INGEN FORSKJELL 
I BLODSUKKERVERDIER
De målte blodsukkerverdiene etter fôr-
ing var innenfor referanseverdiene for 
blodsukker målt i andre studier, og vi 

VARIERENDE
FORSKNINGSRESULTATER
Flere studier har vist at bruk av erter i 
fôr til slaktegris har fungert godt, så 
lenge fôret har blitt tilsatt syntetiske 
aminosyrer for å balansere det lave 
innholdet av svovelholdige aminosyrer 
og tryptofan. Det er ikke gjort mange 
studier om bruk av erter i fôr til purker, 
men et par studier har funnet at et for 
høyt innhold av erter i fôr til purker på-
virket smakeligheten på fôret negativt 
(dyra ville ikke spise opp rasjonen), og 
at det førte til en reduksjon i antall le-
vendefødte grisunger. Andre studier 
fant ingen negative konsekvenser på 
verken fôropptak eller produksjon. 

I vår studie ble data fra 100 Ly- purker 
samlet inn gjennom to puljer med gri-
singer. Halvparten av purkene ble fôret 
med et tradisjonelt diefôr, mens halv-
parten ble fôret med et diefôr hvor 25 
prosent av hveten var erstattet med 20 
prosent ertemel (stivelse). I begge fôr-
blandingene var energiinnholdet 1,16 
FEn/kg. 

I løpet av studien samlet vi inn følgen-
de informasjon om purkene og deres 
kull:
• Purkenes daglige fôropptak
• Purkenes vekt tre uker før forventet 
 grising, dagen etter grising, 
 fem dager etter grising, tre uker 
 etter grising og ved avvenning
• Purkenes spekktykkelse tre uker før 
 forventet grising, ved grising, 
 tre uker etter grising 
 og ved avvenning  
• Kullvekt ved fødsel, fem dager etter 
 grising, tre uker etter grising 
 og ved avvenning
• Antall levendefødte, dødfødte 
 og avvente grisunger

Vi ønsket også å se om vi kunne finne 
noen forskjell i blodsukkernivå etter 
fôring hos purkene fra de to ulike fôr-

Bruk av erter i fôr til purker 
har tidligere vist varierende 
resultater, men et nytt forsøk 
med bruk av ertestivelsekon-
sentrat viste seg å ha positiv 
effekt på purkenes fôropptak i 
dietida.

FOrFATTErE: SIGNE LOvISE THINGNES, 
ANN HELEN GAuSTAd, NILS PETTEr KjOS,  
HArALd HETLANd OG TOrE FrAMSTAd 

ERTER SOM NæRINGSKILDE
I en tid hvor råvarekostnadene er 
høye, er det viktig å vurdere alternati-
ve fôrmidler i svinefôret. Årlig dyrkes 
det rundt 6-7000 tonn erter til fôr i 
Norge, og erter er regnet som et gun-
stig vekstskifte i et ensidig kornomløp. 
I grisefôr har erter i stor grad blitt sett 
på som en kilde til protein, og har 
dermed blitt brukt som et proteinal-
ternativ til for eksempel soya.

Erter er en råvare som har et naturlig 
høyt innhold av både protein og sti-
velse. Ved prosessering av ertemel el-
ler ertestivelsekonsentrat (AM Nutriti-
on, Stavanger) blir ertene først 
avskallet og deretter blir protein- og 
stivelsedelen av ertene separert. Erte-
stivelsen vil allikevel fortsatt ha en 
proteinandel på rundt 16-18 prosent 
etter separeringen. 

En antatt positiv effekt ved bruk av er-
testivelse i fôr til purker, er at det skal 
gi økt metthetsfølelse hos purkene 
fordi ertestivelsen brytes saktere ned 
sammenlignet med for eksempel sti-
velse fra hvete.

Dette er kanskje ikke det viktigste for 
purker i dieperioden som ofte har fri 
tilgang på fôr, men det kan kanskje 
være et godt alternativ i drektighets-
fôr. 

Kontrollfôr Ertestivelsesfôr

Total fôropptak, FEn 263 299

Vektendring uke 1 – 3, kg -12,8 -5,8

Vektendring uke 4 – 5, kg 1,2

Totalt spekktap, mm +23 -3,8

Kullvekt ved avvenning 120 123

Reduserte slaktevekter betyr 
lavere kraftfôrsalg for Felles-
kjøpet, men økt lønnsomhet 
for deg som svineprodusent. 
Vi oppfordrer derfor alle svi-
neprodusenter til fortsatt å 
støtte opp om ordningen. 

ArILd ErIKSEN 
FELLESKjøPET rOGALANd AGdEr 

Kompensasjon for slakting av lettere 
gris trådte som kjent i gang igjen fra 
årsskiftet 2013/14.

I skrivende stund viser prognosene en 
overproduksjon for 2014 på 4700 
tonn. Fordelt på 1,6 millioner slakte-
griser så utgjør dette i underkant av 
tre kilo per slaktegris. Det bør altså 
være overkommelig å få bukt med 
overproduksjonen. Men for å få dette 
til er det viktig at alle bidrar til den fri-
villige ordningen vedtatt av Omset-
ningsrådet.

Det kompenseres i denne runden for 
gjennomsnittlige slaktevekter ned til 
73 kg, og utgangspunktet for bereg-
ningen er som sist produsentens gjen-
nomsnittlig slaktevekt i perioden janu-
ar – november 2011.  Kompensasjonen 
er på 8,70 kr/kg redusert slaktevekt 
målt mot referansevekt i 2011.

Det har i mange år versert en oppfat-
ning av at økte slaktevekter gir stor 
økonomisk uttelling på dekningsbidra-
get. Spørsmålet blir mer – for hvem? 
Bonden, slakteriet eller fôrleverandø-
ren?

Fortsatt behov for reduserte slaktevekter
PÅ KORT SIKT 
Beregninger gjort i Felleskjøpet Roga-
land Agder viser at marginalverdien, 
altså det du sitter igjen med ved å øke 
vekta 1 kilo vil ligge ett sted mellom 
3-5 kroner. Det er derfor god butikk å 
senke slaktevekta når du mottar 8,70 
kr/kg i omsetningsmidler. 

HVA VISER RESULTATENE 
FRA FKS SLAKTEGRIS-
KONTROLL I 2013 ?
Felleskjøpet har i mange år systemati-
sert data fra norske svinebesetninger. 
I tabellen under viser vi foreløpige re-
sultater fra slaktegrisbesetninger i Fel-
leskjøpet Rogaland Agder (FKRA) sitt 
markedsområde. FKRA har de siste 
årene hatt en oppslutning rundt vår 
del av Felleskjøpets landsdekkende 
slaktegriskontroll på ca. 100 000 slak-
tegriser. Dataene under omfatter kun 
gris i Rogaland, og hver tredje gris 
som fôres med kraftfôr fra Felleskjø-
pet Rogaland Agder er nå innregis-
trert i FK Slaktegriskontroll.

For å lette oversikten har vi plukket ut 
data fra kunder som har slaktet hos 
Nortura Vest og Fatland (veid gjen-
nomsnitt), og som har levert data til 
FK Slaktegriskontroll i 2012 og 2013.
 
Fra 2012 til 2013 er nedgangen i slak-
tevekt på 3,3 kg. Dette har gitt ett løft 
i tilvekst på 23 gram/dag, og forbe-
dring i fôrforbruk på 0,08 FE/kg til-
vekst. Kjøttprosenten har økt med 0,2 
prosent. 

Resultatene underbygger vel egentlig 
bare kjent kunnskap. Slaktegrisen har 
et optimum for maksimal tilvekst, det-
te optimalpunktet kommer på ett tidli-

Differanse
2013/2012

Startvekt – kg 0

Slaktevekt – kg -3,3

Gram/dag +23

FE/kg tilvekst -0,08

Kjøtt % + 0,2

DB/gris -22

gere tidspunkt enn det som har vært 
normal slaktevekt i Norge de to-tre 
siste årene. Når slaktevektene nå er 
redusert med tre-fire kilo øker den to-
tale tilveksten for perioden, kjøttpro-
senten øker, og fôrforbruket blir redu-
sert.

PÅ LENGRE SIKT
Omsetningsavgifta har det siste året 
ligget rett over to kroner per kilo. Det 
betyr at du som produsent har betalt 
160-170 kroner i omsetningsavgift for 
en 80 kilos slaktegris. Omsetningsav-
gifta ble marginalt redusert fra nyttår. 
Hvis reduserte slaktevekter i 2014 bi-
drar til bedre balanse i markedet så er 
det håp om at omsetningsavgifta på 
sikt kan bli vesentlig redusert.

En reduksjon i omsetningsavgifta på 
50 øre/kg utgjør fort 40 kroner grisen, 
eller 84 000 kr for en konsesjonsbe-
setning per år. Her er det mye penger 
å spare/tjene!

Vær derfor solidarisk, støtt opp om 
årets ordning med slakting av lettere 
gris.

Bruk av ertestivelse i diefôr

Tabell 1: 
Forskjeller i fôropptak,

kroppssammensetning og produksjon
mellom purker fôret med tradisjonelt

diefôr og diefôr med ertestivelse

fant ingen signifikant forskjell i 
blodsukkerverdier mellom purker fôret 
med ordinært diefôr eller diefôr med 
ertestivelse.

Siden stivelse fra erter har en lavere 
glykemisk indeks enn stivelse fra korn-
produkter, var det forventet at 
blodsukkernivået ville stige saktere et-
ter fôring hos purker fôret med erte-
stivelse. Men vi kunne ikke påvise slike 
resultater i denne studien. 

ERTESTIVELSE ET ALTERNATIV
Denne studien viste at ertestivelse kan 
brukes som en delvis erstatning av 
hvete i fôr til diende purker. Purkene 
som ble gitt et diefôr med ertestivel-
se, hadde et høyere fôropptak gjen-
nom hele dieperioden og et lavere 
vekttap de tre første ukene av dieperi-
oden. 

Artikkelen er en kortfattet oppsum-
mering av: Thingnes, S. L. med flere: 

Pea starch meal as a substitute for ce-
real grain in diets for lactating sows: 
The effect on sow and litter perfor-
mance. Livestock Science 157 (2013), 
s. 210-217.

Forfatterne ønsker å takke Norsvin, 
Forskningsrådet, NMBU, Fiskå mølle 
og Norgesfôr for alle bidrag. En stor 
takk rettes også til svineprodusent Hå-
vard Ringnes som var forsøksvert.

T E M A  / /  FôRT E M A  / /  FôR

Ertestivelsespellets
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Husdyrmessen tiltrekker seg imidlertid 
økende oppmerksomhet, og det er 
bare tredje gang den arrangeres. Den 
danske bondelederen Martin Merrild 
åpnet messen. Merrild er formann i 
bøndenes hovedorganisasjon Land-
brug & Fødevarer, og han la vekt på at 
arrangementet har vokst.
– Det avspeiler lyst til å dele kunnskap. 
Dette er også grunnen til at vi er blant 
verdens beste landmenn, sa Merrild.
Han så et stort potensiale i dansk land-
bruk i tida framover, og pekte på at 
landbruket var den eneste nærings-
klyngen som satte eksportrekord i fjor. 
– Den danske regjeringen sier også at 
det bør være mulig å øke eksporten 
med 20-30 prosent framover. Det er 
positivt, men det krever også at vi får 

Tredje NutriFair satte ny rekord
Den danske husdyrmessen 
NutriFair satte ny rekord med 
over 200 utstillere og en fjer-
dedel større areal da den ble 
arrangert 22. og 23. januar. 
Men fortsatt er den lillebror i 
forhold til Agromek. 

de samme konkurranse- og rammevil-
kår som de vi skal konkurrere med, 
understreket Merrild.

ANGREP 
SMÅGRISDØDELIGHETEN
Og det er det saktens en del danske 
landmenn som tviler på, ikke minst 
svineprodusenter. For landets nye 
matvareminister, sosialdemokraten 
Dan Jørgensen, har gått til voldsomt 
angrep på den høye smågrisdødelig-
heten i dansk svineproduksjon. Dette 
har vært et hett tema i danske medier 
lenge, og ikke minst de første ukene 
av det nye året.

I 2012 var dødeligheten i dansk små-
grisproduksjon 22,4 prosent. Men den 
har gått nedover, for i 2009 var den 
danske smågrisdødeligheten 24,2 pro-
sent. Danske produsenter peker også 
på at danske svineprodusenter samti-
dig har flest avvente grisunger per 
purke.

TAPER VERDISKAPNING
Et annet tema som opptar både svine-
produsenter, politikere og vanlige bor-
gere sterkt er at en stadig større del 
av verdiskapningen i dansk svinepro-
duksjon skjer utenfor landets grenser. 
Mens den danske samvirkegiganten 
Danish Crown sparker slakteriarbeide-

re i hjemlandet, har medlemmer av 
Danish Farmers Abroad økt produk-
sjonen sin med 40 prosent i 2013. 
Mye av dette er svineproduksjon. 
Fra før vet vi at en betydelig del av 
den danske smågrisproduksjonen ek-
sporteres til Tyskland, Polen og andre 
europeiske markeder, anslagsvis 10 
millioner smågriser av landets samlete 
produksjon på 29 millioner.
Svin kommer tilbake til denne proble-
matikken i neste nummer. Vi har be-
søkt en dansk smågrisprodusent som 
lever av å eksportere hele produksjo-
nen sin til utlandet, først og fremst til 
Tyskland. 

TOrE MæLuMSæTEr
federicia, jylland

VIL MER: - Vi kan produsere og eksportere 
20-30 prosent mer landbruksprodukter enn i 
dag. Men det krever at vi får de samme kon-
kurranse- og rammevilkår som de vi konkurre-
rer med, sa den danske bondelederen Martin 
Merrild i Landbrug & Fødevarer. 

VOKSER: Stadig flere strømmer til den 
nye husdyrmessen Nutrifair i Fredericia, 
sør på Jylland.

I USA er Norsvin nå det  
raskest voksende avlsselskapet 
på svin. Norsvins omsetning er 
i dag vesentlig større uten-
lands enn innenlands. Norsk 
genetikk leveres nå til 10 av de 
25 største amerikanske  
svineprodusentene.  

– Det er også i USA at Norsvin har sat-
set mest det siste tiåret, forteller Nor-
svins administrerende direktør, Olav 
Eik-Nes. Med 280 MEUR som definert 
tilgjengelig markedspotensiale for svi-
negenetikk er USA verdens nest stør-
ste svinekjøttprodusent etter Kina. 

SOLID MARKEDSANDEL I USA
Norsvin USA ble etablert i 2002, og er 
i dag 100 prosent eid av Norsvin Inter-
national AS. Norsvin har i dag leveran-
dørforhold til 10 av de 25 største ame-
rikanske svineprodusentene. Disse 25 
største produsentene eier halvparten 
av USAs 5,8 millioner purker. Norsvin 
har en markedsandel på cirka 15 pro-
sent, og god posisjon for videre vekst i 
USA. – I 2014 skal Norsvin øke mar-
kedsandelen til 18 prosent, sier Eik-
Nes. Det som kjennetegner den delen 
av markedet Norsvin jobber mot i USA 
er kundenes industrialiserte tilnærming 
til svineproduksjon, tilstedeværelsen i 
store deler av verdikjeden fra binge til 
bord, og høyt internt kunnskapsnivå 
når det gjelder avl og genetikk. 

Vokser raskest på svineavl i USA
TRIOAK FOODS SIST UT 
Den siste av de store kundene skrev 
avtale om bruk av Norsvingenetikk 
like før jul. Det var det familieeide sel-
skapet TriOak Foods, som har cirka 50 
000 purker i systemet sitt i dag. Men 
selskapet har vekstambisjoner. Det Io-
wa-baserte selskapet opererer i hele 
Midt-Vesten. TriOaks har blant annet 
kjøpt AgFeeds, et selskap som har 
vært kunde av NUSA. Leveransene av 
landsvinråner inn i TriOaks-systemet er 
allerede i gang. Rånene skal brukes til 
å produsere hybridpurker. Selskapet 
har prøvd ut Norsvins materiale også 
tidligere, og det er særlig slaktegrise-
nes fôrforbruk og tilvekst som gjør 
Norsvingenetikken interessant for 
dem. 

HØy MERVERDI 
MED NORSVINGENETIKK 
– Norske svineprodusenter har inves-
tert tungt i det amerikanske markedet 
de siste ti årene. En slaktegris med 
norsvingener har en dokumentert 
merverdi i USA på 10 – 20 prosent per 
dyr. Det siste året har bevisstheten 
rundt Norsvins verdibidrag blitt så 
anerkjent i markedet at Norsvin USA 
ble forsøkt kjøpt opp sist sommer, 
men dette førte ikke fram. Norsvins 
eiere ønsker å utvikle USA-selskapet 
og andre internasjonale markeder vi-
dere, eventuelt i partnerskap med en 
etablert global aktør, forteller Eik-Nes. 
Norsvins hjemmemarked er Norge, 
Sverige og Finland. I Sverige eier Nor-
svin International AS 50 prosent av et 

distribusjonsselskap med en markeds-
andel på ca. 40 prosent. Det finske 
markedet dekkes igjennom en distri-
busjonsavtale med en lokal aktør, og i 
Finland har Norsvins materiale cirka 
50 prosent av markedet. Norsvin inn-
gikk i 2011 en samarbeidsavtale med 
en distributør i Tyskland og Benelux-
landene. De første produkttestene på-
går nå i Nederland. Foreløpige resul-
tater viser det samme som i USA, en 
lønnsomhetsøkning på cirka 20 pro-
sent i slaktegrisproduksjon ved bruk 
av norsvingenetikk. 

HVA GJØR
GENETIKKEN ATTRAKTIV? 
Svaret er først og fremst forskning, ut-
vikling og implementeringsevne i 
toppklassen. Norsvins direktør er glad 
for at eierne har villet satse for å utvi-
kle fremtidens dyremateriale. Og med 
bakgrunn i et høyt nasjonalt kostnads-
nivå har produktutvikling på effektivi-
tet alltid vært i fokus. Eik-Nes takker 
også Norges Forskningsråd og Inno-
vasjon Norge for støtten som har gjort 
det mulig å ta risiko i FoU-satsning og 
prosjektportefølje. I midten av desem-
ber fikk Norsvin støtte til et nytt 4-årig 
prosjekt, hvor Norsvin og Forsknings-
rådet hver bidrar med 8 MNOK (totalt 
16 MNOK). Prosjektet har som mål å 
øke vår globale konkurransekraft 
igjennom et ytterligere forbedret pro-
dukt. Norsvin har 11 ansatte med dok-
torgrad, og produktutviklingen står 
for en årlig effektivitetsøkning i svine-
produksjonen på ca. 3,5 prosent.

UTVIKLING: - Forskning, utvikling og imple-
mentering over lang tid gir nå internasjonale 
resultater som blir lagt merke til, konstaterer 
Norsvins direktør Olav Eik-Nes.
[foto: Flemming Støldahl] 

SISTE: Sist ut på kundelista er det Iowa-baserte familieselskapet TriOak Foods, her representert 
ved produksjonsansvarlig Tom Marker (t.v.) og FOU-sjef Dr. Tom Gall. [foto: Tore Mælumsæter] 

D I V E R S EU S A
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Agro Business Park i Foulum. I fjor ble 
eHeat ferdig utviklet, og Nielsen pre-
senterte det for Grene Agro, som inn-
gikk en avtale om eneforhandling hvor 
de står for lager, salg og logistikk. 

TRÅDLØST NETTVERK
– Framover tror jeg at også moderne 
grisehus dekkes av trådløse nettverk, 
så neste generasjon av eHeat vil være 
klar for å binde det hele sammen, helt 
ned på bingenivå. Da vil det også åp-
nes nye muligheter for datainnsamling, 
mener Per Nielsen.

En av de som har testet eHeat i pro-
duksjonen sin, Pernille Jensen, sier i re-
klamemateriellet som følger med pro-
duktet at de har fått markant mindre 
strømforbruk i forhold til de røde lam-
pene. Hun sier at smågrisene ligger 
lenger i hjørnet, og at de får stabil til-
vekst på grunn av at de ikke får knekk i 
utviklingen som følge av svingende 
varmeforhold.

Her presenterer Svin også andre glimt 
av ting som ble vist på grisesiden på 
NutriFair.

Tre på NutriFair
– Jeg ser etter nyheter. Det er 
artig å følge med på det som 
skjer i næringa, og det gir 
motivasjon å snakke med  
andre om det en er opptatt av. 
Jeg var her i fjor også, og da 
hadde jeg blant annet interes-
sante samtaler med Veng-folk 
om klima- og ventilasjons- 
løsninger. I år er det kanskje 
den nye varmelampa i små-
grishjørnet som er den mest 
interessante nyheten, sier  
Ole Bjarne Enger. 

Han driver formeringsbesetning hjem-
me i Stange med 105 purker i ut-
gangspunktet. Men siden de driver 
avlsbesetning og selger drektige pur-
ker vil purketallet kunne svinge litt. 
Anders Lang Ree er enig med sin rei-
sekamerat i at det er artig å følge 

TOrE MæLuMSæTEr
federicia, jylland

Den heteste grisenyheten
Det nye varmearmaturet 
eHeat til smågrishjørnet var 
uten tvil den heteste nyheten 
på grisesiden på NutriFair. Ny 
teknologi gir jevn varme i hele 
smågrishjørnet, og har bety-
delig lavere energiforbruk enn 
tradisjonelle varmelamper.

– Hverdagen i de fleste fødeavdelinger 
er glødende røde lamper på full guffe 
hele tida. Lamper som drar 1250 W 
står på døgnet rundt mange steder. 

Dette reagerte jeg kraftig på da jeg så 
det, forteller elektriker og oppfinner 
av de nye varmeelementene, Per Niel-
sen, til Svin. 
Han har tidligere jobbet med energi- 
optimering og software-tavler 
i industrien. 

JEVNERE VARME
– Jeg så også at det var noen grisun-
ger som hadde det for varmt rett un-
der lampa, mens andre fikk for lite 
varme. Dette ga meg støtet til å utvi-

OVENFRA: eHeat skal tåle vanlig vask 
og rengjøring, men en bør ikke rette 
vannstråler direkte mot de keramiske 
elementene. 

kle et annet mikroklima i smågrishjør-
nene uten trekk. Det trengs jevn og 
god varme. Det vil gi bedre tilvekst, 
og ikke minst lavere energikostnader. 
Jeg har erstattet de røde varmelam-
pene med  holdbare keramiske varme-
legemer med innebygd temperatur-
styring, sier Nielsen til Svin.

Så gikk han i gang med ideen sin og 
etablerte et eget selskap til formålet. 
Flere fattet interesse for det, og Niel-
sen fikk støtte fra Innovation Midt og 

ØKOLOGISK: Flere utstillere presenterte 
økologiske løsninger i svineproduksjonen.  
CN Agro viste hytteløsninger og purkehotell 
til frilandspurker.

WALK IN: Egebjerg presenterte en fødebin-
ge med dør i siden, en såkalt «walk in-bin-
ge».

ERSTATNING: For de med svært mange pur-
ker og fødebinger kan det være interessant å 
se på mjølketilskuddsløsninger som dekker 
mange titalls binger samtidig, som denne fra 
3S AS.  Legg merke til de rosa drikkekarene 
for smågrisene i bakgrunnen av bildet. Den-
ne tanken tar 250 liter.  

OPPFINNEREN: - Slik ser taklet i smågrishjør-
net ut fra undersiden med eHeat, sier oppfin-
ner og utvikler Per Nielsen. Det er Grene Agro 
som forhandler de nye varmeelementene.

BRUNSTSTIMULERING: Stimulus fra Unitron 
AS har vært på markedet siden 2005, og er 
vel særlig et tilbud til større besetninger som 
vil spare tid og arbeid.

EU-FORHOLD: Ett av eksemplene på mange 
fødebinger som ble presentert. Som vi ser er 
dette løsninger som ikke er særlig interessan-
te for norske forhold.

med. Også han kommer fra Stange, 
og sjøl om han ikke har gris, så er han 
levende opptatt av det som rører seg 
både teknisk og praktisk i næringa. 
– Jeg hadde ingen planer om å se et-
ter noe spesielt, men jeg er rett og 
slett nysgjerrig, sier Lang Ree.
Også den tredje stangesokningen vi 
traff på NutriFair, Olav Vold, har vært 
på NutriFair en gang før. Vold legger 
mer og mer over til ren smågrispro-
duksjon, og går kanskje på den måten 
litt motstrøms hjemme i Norge. 

– Men jeg blir veldig inspirert av å be-
søke utstillinger som dette. Blant an-
net kikker jeg etter ei litt mer energi-
vennlig mølle. Jeg lager fôr sjøl og har 
ei mølle, men det går an å skifte ut 
innmaten og spare energikostnader. 
Da benytter jeg sjansen til å knytte 
kontakter og snakke med fagfolk. El-
lers så jeg lenge på mjølkekoppene til 
smågrisene i et anlegg som kunne ser-
vere mjølkeerstatninger til et stort an-
tall fødebinger samtidig, sier Olav 
Vold.

FORNØyD: Tre blide nordmenn fra Stange i 
Hedmark på NutriFair 2014. Fra venstre Olav 
Vold, Anders Lang Ree og Ole Bjarne Enger. 
(Foto: Tore Mælumsæter)



a v l  O G  S e m i na v l  O G  S e m i n

S v i n  1 / 2 0 1 4S v i n  1 / 2 0 1 4 3938

ca. 15 til 35 prosent, forklarer Eli 
Grindflek, avlsforsker i Norsvin. 
I dette tilfellet er rånen fra Lundsaunet 
hele 30 prosent i slekt med den fra Val-
skrå, men bare 16 prosent i slekt med 
den fra Bø. Det betyr at Valskrårånens 
prestasjoner i større grad vil påvirke 
avlsverdien til rånen fra Lundsaunet, 
mens prestasjonene fra Bø sin råne i 
mindre grad vil påvirke avlsverdien til 
rånen fra Lundsaunet. 

På Norsvin Delta er alle tre rånene 
målt for tidlig tilvekst, og rånen fra Val-
skrå har vokst raskere enn Bø rånen. I 
dette tilfellet får rånen fra Lundsaunet 
en delavlsverdi for tidlig tilvekst som er 
16 prosent bedre enn om en hadde 
brukt de gamle forutsetningene med 
slektskap. Om rånen fra Lundsaunet el-
ler en av de andre to blir ny seminråne 
vet vi ikke når dette skrives, men fasi-
ten kan bli annerledes enn før med nye 
genomiske avlsverdier.  

ØREPRØVER TIL BIOBANKEN
Hvert år blir ca. 3000 landsvin- og du-
rocråner plukket ut fra avlsbesetninge-
ne og testet på Norsvin Delta på Ha-

28. januar 2014 tok Norsvin i 
bruk genomisk seleksjon i svi-
neavlen. Det øker sikkerheten 
i avlsarbeidet, og avlsframgan-
gen vil trolig øke med ca. 10 
prosent årlig. Hele måten å 
tenke svineavl på fornyes.
  
Flere og flere av oss tobente kommer 
trolig også til å teste egne gener i stør-
re grad i tida framover. 
 
Hver dag fødes nesten fem tusen gris-
unger i norske svinefjøs. Den 11. au-
gust i fjor ble en av disse, en råne, født 
hos Jan Lundsaunet i Verdal. Denne rå-
nen er halvbror til to andre smågrisrå-
ner født hos henholdsvis Sigve Bø på 
Jæren og Arne Elias og Marit Valskrå i 
Grong. I svineavl og svineproduksjon 
er griser ofte halvsøsken da en og 
samme råne blir brukt på mange pur-
ker. Faren i dette tilfellet er seminrånen 
Hamkam fra Raymond Himberg i San-
defjord. Alle de nevnte besetningene 
er foredlingsbesetninger i Norsvin på 
landsvin. 

De tre halvsøsknene ble i høst sendt til 
Norsvin Delta på Hamar. Grisungene 
kom gjennom det første nåløyet for 
kanskje å bli framtidige seminråner. Før 
de kom så langt ble prøver fra ørene til 
ungenes mødre sendt til Norsvin. Øre-
prøveresultatene blir brukt til å bereg-
ne eksakt slektskap mellom dyrene. 
Dette, og målte fenotypiske testresul-
tater, legger grunnlaget for å se om 
nettopp en eller kanskje flere av disse 
tre grisungene kan bli framtidens se-
minråner. 

HALVSØSKEN IKKE LENGER 
25 PROSENT I SLEKT
Fram til nå har en forutsatt at halvsøs-
ken alltid er 25 prosent i slekt. Slik blir 
det ikke lenger. 

– Med genomisk avlsverdi finner vi 
slektskapet mer eksakt. Slektskapet 
mellom halvsøsken vil i teorien variere 
fra 0 til 50 prosent, men i praksis fra 

Genomisk seleksjon:

Svineavl blir ikke som før
mar. Konkurransen er knallhard, og 
bare rundt 60 råner per rase ender 
opp som eliteråner i Norsvinsystemet. 
Sæd fra disse spres til store deler av 
både Europa og Amerika. 

Alle testa dyr er avkom fra eliteråner 
der en har kartlagt gener pluss målt 
verdier på tilvekst, fôrforbruk, kjøtt-
prosent, slaktekvalitet, moregenska-
per m.m. 

Men også grisemødre (landsvin) får 
bestemt genetisk potensiale gjennom 
prestasjoner til slektninger, pluss at 
eksakt slektskap bestemmes via øre-
prøver. Slike prøver kan også gi pur-
kene en egen genomavlsverdi. Øre-
prøvene tas ute i avlsbesetningene og 
sendes til Biobanken på Hamar. Her 
blir DNA isolert og sendt videre til Ci-
gene (Centre for Integrative Genetics) 
på Ås.

384 PRØVER PÅ TRE DAGER
Vi er i et laboratorium på husdyrfag på 
Ås. Overingeniør Hanne Hamland tar 
på seg de lilla hanskene. Så løfter hun 
forsiktig et brett på størrelse med en 

Arvemateriale og slektskap: Alle 
dyr har genetisk informasjon i 
form av et dobbelt kromosomsett 
(DNA), et sett fra far og et sett fra 
mor. Resultatet er at hver genvari-
ant fra et dyr kan ha tre kombina-
sjoner avhengig av hvilken variant 
de får fra far og mor. Avkommene 
(helsøsken) kan motta mange eller 
få av de samme genvariantene fra 
far eller mor og vil dermed ikke 
være eksakt 50% i slekt med hver-
andre. Men normalt vil slektskapet 
ligge et sted mellom 40-60 pro-
sent.

Genotype: Det genetiske poten-
sialet vi har gjennom våre gener. 
Dette kan nå måles gjennom 
genomisk seleksjon. Både blod, 
sæd, hud eller spytt kan brukes i 
en test. I dag testes grisene for 60 
000 genmarkører fordelt over hele 
arvematerialet, men det finnes fle-
re millioner DNA variasjoner som 
man bare delvis får tatt hensyn til 
med de 60 000 som genotypes 
idag. Det finnes dessuten et sam-
spill mellom gener. En egenskap 
er ofte styrt av flere gener, og et 
gen kan være med å styre flere uli-
ke egenskaper. Derfor er det vik-
tig at fenotypene registreres kon-
tinuerlig og i et minst like stort 
omfang som tidligere. 

Fenotype: Fenotype er summen 
av genotype pluss virkningen av 
miljøet dyret lever i. Det vil si 
egenskaper vi kan se og/eller 
måle. Alle våre seminråner testes 
fenotypisk for flere egenskaper på 
Norsvin Delta. På mødrene gjøres 
det registreringer i den enkelte 
besetning. Ulikt miljø i hver beset-
ning forstyrrer resultatene, men 
dette er det mulig å korrigere for.  

Fenotype/ 
genotype

notisbok. Det inneholder hele 384 
DNA-prøver som hver skal fordeles 
over små flater på ca. 3x8 millimeter. 
Alt må gjøres riktig og varsomt. Brettet 
ferdig analysert har en faktureringsver-
di for Cigene på 180 000 kr. 

Hanne har fulgt en slags kakeoppskrift 
på 38 A4 sider. Det er tilsatt væsker 
med mer eller mindre hemmelig inn-
hold, prøvene er varmet opp, for så å 
bli kjølt ned og varmet opp igjen. Men 
i dag, på den tredje dagen, er prøvene 
klare til test. Hanne fører brettet inn i 
scanneren. Denne ikke spesielt store 
boksen koster over en million og kom-
mer fra selskapet Illumina i California. 

Det tar fem-seks timer, så har scanne-
ren resultatene klare. Vi har testet 384 
griser for 60000 genmarkører.

AMERIKA MOT AMERIKA
Det er to selskaper i California, USA, 
som i dag lager genscannere og kap-
pes om kundene. Dette er millionin-
dustri der både dyr og mennesker tes-
tes. Det er Kina som kjøper flest 
scannere og utstyr til gentesting. Men 
også Norge er med. På Ås brukes i 
dag scanneren fra Illumina i San Diego.

Dette koster Norsvin svindyrt med da-
gens antall tester. Men hvis en kunne 
brukt genscanner fra konkurrenten Af-
fymetrix i Santa Clara ville testprisen 

nesten halveres. Cigene har en slik 
scanner også. 

Med den kunne Norsvin testet nesten 
dobbelt så mange dyr til samme pris. 
Men scanneren fra Affymetix er i dag 
ikke kalibrert eller tilpasset for gris, og 
Norsvin må eventuelt gjøre en utvi-
klingsjobb. Det planlegger de nå å 
gjøre.   

28 JANUAR 2014
Vi er tre etasjer over laboratoriet til Ci-
gene på Ås. Norsvins Eli Grindflek sit-
ter lett framoverbøyd foran sine to 
store dataskjermer. Det er travelt, om 
ei uke skal genomavlsverdier imple-
menteres i svineavlen. I Norsvin er det 
Eli som har jobbet lengst med dette. 

– Vi startet utviklingsarbeidet allerede 
i 2008. I hele tatt har det vært en ri-
vende utvikling i husdyravlen og hva 
som er mulig å lese ut av arvemateria-
let, synes Eli. For 17 år siden, da hun 
kom ny inn i forskningsmiljøet, trodde 
ingen det var mulig å teste 384 dyr for 
60 000 gener på tre dager. 

– Vi får nå en annerledes og mer mål-
rettet svineavl, forklarer jenta fra Ren-
dalen i Østerdalen. Med genomisk se-
leksjon kan en ta noen snarveier, og 
en kan vektlegge egenskapene på en 
annen måte enn tidligere. Det fordi en 
nå får en klart bedre sikkerhet for det 

KOSTER FLESK: Hanne Hamland i Nor-
svin på Ås scanner DNA fra 384 lands-
vinpurker for Norsvin. En jobb som kos-
ter 180 000 kr. [foto: Erling  Mysen] 

NyE MULIGHETER: Eli Grindflek er forskningssjef i 
Norsvin. – Genomisk seleksjon gir nye muligheter i 
svineavlen.  Også i den enkelte svinebesetning kan 
DNA-testing bli vanlig. Snart vil man trolig få tilbud 
om rimelige gentester til bruk på purker en ønsker 
å satse på, tror Grindflek. [foto: Erling Mysen] 

A V L  O G  S E M I NA V L  O G  S E M I N
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GENO-direktør med spanske gener 

ØREPRØVE: I foredlingsbesetninger 
på landsvin tas det i dag øreprøver 
fra purkene det satses på i avl. På 
grunnlag av DNA-informasjon fra 
prøvene lages genomiske avlsverdier.

LOT SEG TESTE: Sverre Bjørnstad er 
administrerende direktør i GENO. 
Selskapet startet med genomisk se-
leksjon i storfeavlen i fjor. Bjørnstad 
har også testet egne gener hos 
et amerikansk firma og med uventet 
resultat. [foto: Jan Arve Kristiansen] 

genetiske potensialet til dyret. En fjer-
ner samtidig noen av begrensningene 
for hvilke egenskaper det er hensikts-
messig å registrere. 

- Genomisk seleksjon betyr også at en 
kan få større framgang på «vanskeli-
ge» egenskaper som registreres sent i 
dyrets liv, er knyttet til kun et av kjøn-
nene eller har lav arvbarhet. Dette 
gjelder for eksempel moregenskaper 
og kjøttkvalitet, forklarer Grindflek. 
Hun tror også at det snart er rimelige 
DNA-analyser å få kjøpt. 

– Slike analyser kan bli brukt i den en-

kelte besetning som sikkerhet for at 
du setter grisunger på de riktige pur-
kene, sier Grindflek. Også økonomisk 
blir forhåpentligvis 28. januar en mer-
kedag for Norsvin. 
Med en generell avlsframgang på 10 
prosent vil det gi en årlig gevinst for 
norsk svinenæring på over 20 millio-
ner. Eller sagt på en annen måte, det-
te er trolig et must for at Norsvin fort-
satt skal kunne være et avlsselskap i 
verdensklasse.
ALLE SATSER GENOMISK
Det er ikke bare Norsvin, men alle de 
store svineavlsselskapene som PIC, 
Topigs og Danavl som nå satser på 

genomisk selsksjon (GS). 

– Alle tre har implementert gradvis de 
siste ett til to årene, med genomisk 
seleksjon for noen egenskaper og der-
etter for enkelte linjer i avlskjernen. 
Få, om noen, har implementert GS i 
hele avlskjernen. 

Det gjør Norsvin, og det skiller oss fra 
de andre, sier Grindflek. For å kunne 
utnytte genomisk seleksjon best mulig 
er det en forutsetning å ha hatt et sys-
tematisk avlsarbeid med vektlegging 
av mange egenskaper over lang tid. 
Også her har Norsvin et fortrinn. 

GENO, Norsvins søster organisasjon på Hamar innfør-
te genomisk seleksjon i fjor. Det blir nå tatt prøver av 
alle innkjøpte oksekalver med nesesvaber. Geno tester 
for 54.000 genmarkører. Basert på markøropplysninge-
ne blir GS avlsverdi og slektskap beregnet. - Dette gir 
både økt avlsframgang og større sikkerhet i storfeav-
len, forteller Sverre Bjørnstad, direktør i GEN0 til SVIN. 
GENO har beregnet   en økt avlsmessig kvalitet på 
ungoksene med 10 – 15 %. 

Bjørnstad har også nylig testet egne gener i et ameri-
kansk firma som tilbyr slike tjenester for en 1000-lapp 
(www.23andme.com). Det du trenger å gjøre er å sen-
de inn en spyttprøve til selskapet pluss å fylle ut en 
rekke opplysninger. – Slike tester har blitt svært popu-
lære i USA. Testen forteller om både fysiske forutset-
ninger for idrett, risiko for å få ulike sykdommer og 
hvis du lar testen være åpen finner den fram til slekt-
ninger som har tatt samme type test. 

– Jeg har fått email fra 16 – 17 fjerne slektninger i USA 
pluss et par i Norge. For den ene norske som har tatt 
kontakt fant vi ikke noe slektskap, men vi har begge 
oldeforeldre oppvokst på samme sted og tid, slik at 
det kan være noe her, forteller Bjørnstad. Ellers fikk 
Bjørnstad overraskende vite at han kun har
52 % skandinaviske gener.

– Det var uventet. Jeg visste jeg hadde noen stamfe-
dre i England (Isle of Man), men ikke også i Spania slik 
testen viser, sier Bjørnstad. 

– Å ta en slik test er egentlig lærerikt for en som job-
ber i et avlsselskap, ikke minst i hvordan slike firma
presenterer resultatene sine, mener Bjørnstad.  
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Dersom vi svineprodusenter 
ikke hadde redusert slakte-
vekta i 2013, ville vi sittet med 
ytterligere 5000 tonn svine-
kjøtt på lager. Dette ville vært 
katastrofe og kollaps for  
svinenæringa.

Det blir nå avgjørende viktig at vi føl-
ger opp ordningen med premiering for 
reduserte slaktevekter også for 2014. 
Det siste året har vi i svinenæringa hatt 
en svært krevende markedssituasjon 
med betydelig tap av markedsinntek-
ter samt store kostnader knyttet til re-
gulering. I november måned ble det 
klart at det ikke blir noe av utkjøpsord-
ningen for smågrisprodusenter. Land-
bruks- og matdepartementet sa som 
kjent et definitivt nei til forslaget som 
hadde tilslutning fra både markedsre-
gulator, Norges Bondelag og Norsvin. 
At det ikke ble noe av, er noe vi svine-
bønder har beklaget, men nå er det si-
tuasjonen framover som gjelder. 

VERST FØRST PÅ ÅRET 
Markedsprognosen for 2014 viser et 
overskudd på 4700 tonn hvor over-
skuddet først og fremst ser ut til å 
komme i første tertial. Det blir derfor 

Markedssituasjonen for svinekjøtt
viktig at vi nå gjør vårt ytterste for å 
dempe produksjonen slik at vi ser en 
forbedret markedsballanse framover 
mot jordbruksoppgjøret. Jeg vil derfor 
sterkt oppfordre alle å delta i ordnin-
gen rundt vektkompensasjon. Nivået 
på slaktevektene blir svært viktig også 
dette året. I prognosen forventes det 
at ca. 1600 tonn vil bli borte som en 
følge av vektkompensasjon. Denne 
ordningen vil vare frem til påske. Der-
som vi nå klarer å dempe produksjo-
nen frem mot sommeren, har jeg stor 
tro på at vi kan få tatt ut høyere priser 
videre utover i året. 

SæDSALGET SVAKT NED 
Norsvins salg av sæd går nå svakt 
nedover. Siste tre måneders gjennom-
snitt, der siste måned er november, vi-
ser nå 1,1 prosent nedgang i forhold 
til tilsvarende periode for ett år siden. 
Svinekjøttmarkedet utvikler seg også 
positivt for tiden. En god drive rundt 
salget den siste tiden førte til at salgs-
nedgangen i 2013, året sett under ett, 
ble redusert fra to til én prosent. Pro-
duksjonen gikk ned med fire prosent. 
Dersom svineprodusentene ikke had-
de redusert slaktevekta i fjor, ville vi 
sittet med ytterligere 5000 tonn svine-
kjøtt på lager. Dette ville vært katas-
trofe og kollaps for svinenæringa. Ca. 
3000 tonn ble tatt ut i form av premie-
ring for lettere slakt i løpet av første 
halvår. De siste 2000 tonnene har 
kommet i siste halvår etter at vi svine-
bønder har holdt vektene nede på 
eget initiativ. Norsvin har vært klinken-
de klar på viktigheten av dette, og vi 
er svært takknemlig for at produsente-

ne og flere slakterier har fulgt opp vår 
anmodning. Mye kan også tyde på at 
mange bønder har funnet ut at beset-
ningens optimale slaktevekt er noe la-
vere enn tidligere antatt. Statistikk fra 
Animalia viser at middelvekta til og 
med uke 48 i fjor var hele 3,15 kg la-
vere enn året før. 

SALGSUTVIKLING 
Svinenæringa framover vil få en vekst i 
effektivitetsutviklingen. Dette skyldes 
m.a. innfasingen av ny yorkshire som 
forventes å ha i seg en samlet produk-
sjonsfremgang, derav et høyere antall 
slaktegris per mordyr. Norsvin har der-
for en klar ambisjon om å øke salget 
av svinekjøtt. Derfor er det avgjøren-
de viktig at våre samarbeidspartnere i 
kjøttindustrien med tilhørende salgs-
kanaler ut mot sluttmarkedet gjør sitt 
ytterste for å bidra til nettopp det! Vi 
har gjennom våre avlsmål for de en-
kelte raser en klar strategi for kontinu-
erlig forbedring av svinekjøttkvalite-
ten. Slike prioriteringer vil alltid gå på 
bekostning av viktige produksjonse-
genskaper for bonden, men hensikten 
med dette er at det skal kunne tas ut 
en merverdi i hele verdikjeden. Når vi 
i avlsarbeidet vektlegger egenskaper 
som har i seg en gevinst for både in-
dustrileddet og for forbrukerne, har 
dette i seg en stor kostnad. Men vi 
gjør det fordi vi har en klar ambisjon 
om å produsere svinekjøtt av høy kva-
litet og til stor glede for forbrukeren. 

Geir Heggheim
styreleder Norsvin SA

Geir Heggheim [foto: Tore Mælumsæter] 

Fokus på
spedgrisdødelighet
og rotemateriale
Dyrevelferden på svin i Norge 
er god, men kan bli enda
bedre. Sverige har omtrent 
samme regelverk som Norge, 
men god dyrevelferd gir trolig 
konkurranseulemper.Svensk 
kjøtt taper mot import. 

ErLING MySEN
frilansjournalist 

Animalia presenterte 
nylig den årlige rappor-
ten om «Kjøttets Til-
stand» I et eget inn-
legg ved spesial-
veterinær Bente Fred-
riksen ble det satt fo-
kus på om dagens dy-
revelferd var god nok. 
Svaret var ja, iallfall hvis 
vi sammenligner oss 
med EU generelt. Fred-
riksen gjorde også en 
sammenligning mot na-
bolandet Sverige som 
har strengest regler i 
EU. Med unntak av re-
gler for kastrering og 
spalteareal har Norge 
og Sverige nesten 
identisk regelverk på 
arealkrav, fiksering og 
dyrevelferd. 
– Men svenskene er 
presset. Nasjonale re-
gler på dyrevelferd an-
ses som en konkurran-
seulempe. Siden 1995 
er også svineproduk-
sjon i landet redusert 
med ca. 40 prosent. 
Det er et paradoks hvis 
god dyrevelferd betyr 
mer import av kjøtt, sa 
Fredriksen. Samtidig 
skjer en stadig utvikling 

LITT Å GÅ PÅ: Spesialveterinær Bente Fred-
riksen er generelt godt fornøyd med dyrevel-
ferden i Norge, og de beste produsentene er 
svært flinke. Men når det gjelder rotemateria-
le og spedgrisdødelighet kan vi bli bedre. 

både i Norge og EU. Det som blir an-
sett som gode forhold i dag, kan bli 
kritisert i morgen. Fredriksen refererte 
til § 3 i dyrevelferdslove: «Håndtering 
av dyr skal skje med omsorg og re-
spekt for dyrenes egenart. Dette inne-
bærer utstrakt hensyn til dyrs naturlige 
behov og aktivt forebygge sjukdom, 
skader og smerte.»

STUDIEHEFTE  
OM SPEDGRISDØDELIGHET
I tillegg til at norske dyrevelfredskrav 
generelt er gode, har det også skjedd 
en positiv utvikling i fôrindustrien.  
Bedre fôr betyr at mangelsykdommer 
er svært sjelden. På veterinærsiden 
har nye vaksiner gitt oss mer kontroll 
på sykdommer som for eksempel små-
grisdiaré. Men Fredriksen er ikke for-
nøyd med alt. Hun vil ha ned sped-
grisdødeligheten. Dette har dels med 
avl å gjøre, men også tiltak i den en-
kelte besetning. 

– Siste året har Animalia hatt spesielt 
fokus på spedgris og spedgrisdødelig-
het.  Satsingen spisses kommende vin-
ter med studietilbud til svineprodu-
senter. Vinterens studiehefte heter 
nettopp «Redd en spedgris.»

ROTEMATERIALE OG STRØ 
Et annet viktig forbedringsområde 
er å få til økt bruk av grovfôr, strø og 
rotemateriale. Mange er flinke her, 
men vi vet også at enkelte ikke følger 
kravene som vi har i dyrevelferdsloven 
til dette, sier Fredriksen. Hun mener 
samtidig at innredningsfirma som 
selger gjødselløsninger har et særlig 
ansvar. 

– Det kan ikke være slik at de selger 
løsninger som ikke tåler strø- og rote-
materialer, sier Fredriksen. Nå blir tro-
lig dokumentasjon av helse og dyre-
velferd på den enkelte gård neste 
fokusområde for Animalia. Bruk av ro-
temateriale vil være en del av dette. 

 
 

KAN BLI BEDRE: Bruk av rotemateriale,
strø og grovför kan bli bedre hos en del pro-
dusenter.

Optima til gris
Optima pH gel er produktet 
du bør bruka til glidemiddel ved 
fødselshjelp, til bogsår og andre 
overflatesår.
Med dette og andre Optimaprodukt 
kan du unngå mange problem.

Gjer som Sissel og Trond Mehus!

Optima prODUKtEr as 
Tlf. 56 56 46 10, Norheimsund 
www.optima-ph.no
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minst halvannen million kroner på syk-
domsutbruddet, opplyser Brian. Og i 
tillegg kommer en voldsom psykisk be-
lastning. Men nå er de tilbake. Så langt 
i 2013 har de 11 avvente smågriser.

10000 KR PR PURKEPLASS
Milbrand har en liten besetning i ame-
rikansk målestokk. Når en sykdom som 
PRRS rammer er de også glad for ikke 
å være enda større. Likevel vurderer de 
å øke. 

– Det koster ca. 10000 kr per purke-
plass å bygge til smågris, eller ca. en 
million NOK for 100 nye purker, fortel-
ler Brian. Da er bingene det halve av 
vår størrelse. Det er også fiksering og 
fullspaltegulv. 

– Et problem med dagens fødebinger 
er at de har blitt i minste laget fordi vi 
får flere grisunger med norsvingris, for-
teller Brian.

VISNINGSBESETNING 
NORSVINGENER
Gården til Brian og Traci er på 1700 
dekar. De dyrker mais og soya, men 
det er ei lokal mølle som lager fôret. 
Nylig har de også blitt visningsbeset-
ning for norsvingener i USA. De har i 
dag full pakke med norsk landsvin, 
norsk duroc og svensk yorkshire. 

– Men nå må alle som besøker oss du-
sje seg inn i grisehuset, opplyser Brian. 
Han og kona Traci er generelt meget 
godt fornøyd med norsvingener i gri-
sehuset. 

– Vi kan klare 14 grisunger, det var vi 
ikke vant til, forteller Brian. Men samti-
dig er purkene annerledes enn ameri-
kanske og må for eksempel fôres etter 
en annen mal for å ta ut potensialet, 
forklarer Brian. Brian synes også det 
har vært svært spennende å besøke 
Norge og få se norsk svineproduksjon 
og avlsarbeid. 

– Men dere må bli enda flinkere til be-
skytte dere mot smitte og sykdommer, 
mener Brian.  

Brian og Traci Milbrand
tapte 1,5 millioner på PRRS-
utbrudd i 2012. Utbruddet 
påførte dem også store
psykiske belastninger. 
Men i dag har svinebøndene 
i Minnesota visningsbesetning 
for norsvingener i USA. 

ErLING MySEN
frilansjournalist 

En time fra storbyen Minneapolis i 
Minnesota bor svineprodusentene 
Milbrands. I november holdt Brian 
foredrag under Norsvins avlsbeset-
ningmøte på Hamar. Han fortalte om 
livet som svinebonde i USA, erfaring 
med norsvingener og sykdomsut-
brudd med PRRS. Gården i Minnesota 
har 300 purker, kombinert produksjon 
og drives av Brian, kona Traci pluss en 
fast ansatt. Svin har tidligere hatt re-
portasje fra gården (nr 2 2012), men 
det har skjedd mye de to årene som 
har gått.  Men kontakten med Norsvin 
startet i 2009 da de kjøpte 50 purker 
med norsk landsvin. Resultatene i be-
setningen begynte å løfte seg. 

– 2011 ble et kjempeår for oss. Vi har 
aldri noensinne hatt så gode resultater 
i grisehuset. Vi fikk 12,1 avvente små-
gris dette året, forteller Brian. En øk-
ning med to avvente på et par år. Og 
norsvingenetikken var årsak til det 
meste av framgangen.  

KATASTROFE 2012
Men i 2012 fikk de PRRS. 
– Det er en fryktelig sykdom. 47 av 
purkene døde, smågrisen døde i ho-
petall og vi produserte 1500 færre gri-
ser enn året før. Ta alle de forholdsre-
glene dere kan slik at dere unngår å få 
denne sykdommen i Norge, oppfor-
drer Brian og viste noen forferdelige 
bilder fra egen besetning.  

– Det tok 42 uker fra utbrudd til vi var 
tilbake i normal drift. Totalt tapte vi 

Tapte 1,5
millioner på PRRS

SMILER IGJEN: Brian og Traci Milbrands 
svinefarm fungerer nå som visningsgård 
for norsvingener i Minnesota, USA. Gården 
har 300 purker i kombinert produksjon.
[foto: Tore Mælumsæter] 

PRRS står for Porcine Reproductive 
and Respiratory Syndrome.
Det er en virussykdom hos gris ka-
rakterisert ved aborter, mumifiserte, 
dødfødte og svakfødte griser som 
dør etter kort tid. I en del besetnin-
ger forløper infeksjonen symptom-
fritt. Viruset finnes i to ulike varian-
ter, et amerikansk og et europeisk. 
Viruset kommer inn via luftveiene, 
gjennom munnen eller sår i huden. 
Smitten kan spres først og fremst 
med levende dyr, men også via luft 
(2 til 4 km), personer, transporter, 
utstyr og sæd. Sykdommen ble opp-
daget første gang i USA 1987, til 
Europa kom den i 1990 (Tyskland). 
Siden har den etablert seg i et stort 
antall land i Amerika, Europa og 

Asia. I Europa er det bare Sverige, 
Finland og Norge som er fri for syk-
dommen. I Sverige var det et ut-
brudd i Skåne og Halland i 2007, 
men sykdommen ble bekjempet. 
PRRS regnes som en av de mest 
tapsbringende i svineproduksjon. Vi-
ruset smitter ikke til andre arter enn 
svin.

Afrikansk svinepest er en virussyk-
dom hos gris med svært høy døde-
lighet. De vanligste sykdomstegne-
ne er høy feber (over 40 oC), 
opphørt matlyst, rødflammet hud 
med blødninger, respirasjonsproble-
mer og flytning fra nese og øyne. 
Drektige purker aborterer ofte. De 
fleste griser dør i løpet av 2 – 10  

dager. Viruset spres først og fremst 
via Infisert matavfall og levende gri-
ser. Opprinnelig er dette en sykdom 
som var begrenset til Afrika, med 
spredte utbrudd av sykdommen i 
Sør-Europa (Italia, Portugal, Spania). 
De siste årene har sykdommen 
spredt seg til noen Østeuropeiske 
land, hvorav de fleste tilfellene har 
vært i Russland. I Russland har syk-
dommen spredt seg ukontrollert og 
etablert seg i villsvinpopulasjonen. 
Russland regnes nå som permanent 
smittet av dette viruset. Det finnes 
ingen vaksine mot Afrikansk svine-
pest.

PED står for Porcine
Epidemic Diarrhea. PED er en virus-

sykdom som angriper smågris og gir 
kraftig diare. I enkelte tilfeller kan 
dødeligheten være opp mot 80-100 
prosent. Sykdommen var utbredt og 
skapte en del problemer i Europa 
for 10-15 år siden, men de siste åre-
ne har betydningen av denne syk-
dommen i Europa avtatt. Imidlertid 
har det i 2013 vært et omfattende 
sykdomsutbrudd i USA, med spred-
ning til en rekke delstater, og med 
stor dødelighet hos smågrisene. En-
kelte karakteriserer dette syk-
domsutbruddet som så alvorlig at 
det kan føre til mangel på svinekjøtt. 
Utbruddet i USA skyldes en virusva-
riant som trolig har kommet fra 
Kina. Det finnes ingen vaksine for 
denne sykdommen.

3 farlige sykdommer      

U S A  /  H E L S EU S A  /  H E L S E



www.spenmax.no / www.spenmax.dk
Wenbau@gmail.com
tlf. 370 44 944 / 930 50 175

– de foredlede dråper for dyr og mennesker  
fra naturens eget spisskammer.

www.bruvik.no
jlbruvik@bruvik.no
tlf. 55 53 51 50

vi leverer komplette systemer for  
landbruksventilasjon til gris, storfe,  
småfe, fjørfe og hest.

www.agro.no
ost@agro.no tlf. 33 07 19 80
vest@agro.no tlf. 70 07 66 67

leverandør av administrativ programvare for  
landbruk og småbedrifter. regnskap, faktura, lønn. 
skifteplan, miljøplan og ksl. http://medlem.nortura.no

tlf. 03070
ditt eget selskap!

www.montasje.net
post@montasje.net
tlf. 905 71 192

montering og reparasjon av fôringssystemer,  
ventilasjon, vannopplegg, innredning, brannvarslings-
anlegg, kjerneborring og sveisearbeider. 

Montør Bjønness

www.prima.as
post@prima.as
tlf. 51 79 86 00

Prima Jæren er opptatt av jærsk og norsk landbruk 
og har vært pådriver for å maksimere inntekten til 
bonden i norges matfat.

www.norgesfor.no
post@norgesfor.no
tlf. 22 40 07 00

kraftfôr til alle dyreslag, såvarer, korn, gjødsel,  
plantevern og butikkvarer.
Faglig kompetanse.

www.furuseth.no
furuseth@furuseth.no
tlf. 63 97 70 10

vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

L A N D B R U K S L E V E R A N D Ø R E NL A N D B R U K S L E V E R A N D Ø R E N

S V I N E J O U R N A L E N

S V I N  1 / 2 0 1 4S V I N  1 / 2 0 1 4 4746

Har du tips om møter, kurs, seminarer, utstillinger eller annet som har bredere interesse for svine-
 produsenter og andre i svinekjøttets verdikjede, send en e-post eller gi oss et vink ! svin@norsvin.no

NESTE NuMMEr Av SviN, NuMMEr 2,  
KOMMEr uT DEN 8. MArS 2014
 

// manusfrist: 17. februar

// frist for bestilling av annonser: 17. feb.

// frist for levering av annonsemateriell:  

 21. februar.

lANdBruksleVerANdøreNe:

 3 liNJer 5 liNJer

enkeltinnrykk 1.800,- 2.300,-

5 innrykk 1.440,- 1.840,-

9 innrykk 1.260,- 1.610,-

ANNoNsePriser:

FormAt 4-FArger 2./3. omslAg

1/1 15.200,- 16.500

1/2 9.400,- 10.300

1/3 7.300,- 

1/4 6.300,- 6.900

1/8 3.900,-

Baksiden 17.700,-

slAktegris og smÅgris Norsvinskolen arrangerte slaktegriskurs på Hamar 28. – 30.
 januar, eierinseminørkurs på Hamar 28. – 29. januar, og
 arrangerer smågriskurs på Hamar den 11. – 13. februar. 
dYreVelFerdskurs Holdes på øksnevad vGS, rogaland, den 12. februar og på
 Norsvinsenteret, Hamar, den 18. februar. Helsetjenesten for 
 svin i samarbeid med slakteriene og Norsvin.
smÅgrisProduksJoN
i sAtellitt Norsvinskolen arrangerer et to dagers fordypningskurs på 
 Hamar den 4. – 5. mars. Fokus på perioden fra grising 
 til 30 kg. Kurset er åpent, men er spesielt tiltenkt satellitter. 
HoldBArHets-
koNFerANse Svenske djurhälsovårdens vårkonferanse har holdbarhet 
 som tema, og arrangeres 11. – 12. mars. www.svdhv.org
sViNeForskNiNg journées de la recherche porcine (swine research days) 
 arrangeres den 2. mai i Paris, Frankrike.

utgiVelsesPlAN sViN 2014:

Nr. mANusFrist mAtr.Frist utgiVelse temANummer

1 20. januar 24. januar 07. februar fôr og fôring

2 17. februar 21. februar 08. mars 

3 24. mars 28. mars 11. april gjødsel

4 28. april 05. mai 16. mai

5 02. juni 06. juni 20. juni kjøttindustri

6 18. august 22. august 05. september

7 22. september 26. september 10. oktober Økonomi og driftsledelse

8 20. oktober 24. oktober 07. november

9 24. november 28. november 12. desember inventar, utstyr, hjelpemidler

www.normin.no
firmapost@normin.no
tlf. 32 14 01 00

total leverandør av alle typer jerntilskudd til spe-/
smågris og purker, samt avvenningstorv, elektrolytt 
og tilskuddsfôr til gris. leverer og produserer alle 
typer tilskuddsfôr til gris, storfe, sau og hest.

www.fjosteknikk.no
roald.kverme@fjosteknikk.no
tlf. 901 05 132

bedre for dyra – bedre for bonden!
Fjøsteknikk har gode løsninger i innen dørsmekanikk. 
Forhandler det restløse fôrings systemet fra Weda.

www.dieseltank.no
tank@procut.no
tlf. 71 22 60 90

vi produserer dieseltanker, rekkverk,  
balkonger og kaiutstyr.www.dieseltank.no

Tel 71 22 60 90  E-post: tank@procut.no

www.reime.no
postagri@reime.no
tlf. 51 79 19 00

landets største produsent av innredninger og  
rekvisita til husdyrrom. tilbyr også utstyr for gjødsel-
behandling.

www.a-k.no
tlf. 51 79 85 00

spesialister på planlegging, prosjektering, levering, 
installering og service av utstyr for husdyrhold.

www.husdyrsystemer.no
info@husdyrsystemer.no
tlf. 38 11 81 00

mambo grisemor og automix.
melkeerstattning og startfôr.
innredning, utgjødsling og ventilasjon.

www.fk-landbruk.no
Felleskjøpet agri tlf. 03520
www.fkra.no
Fk rogaland agder tlf. 51 88 70 00
www.fk.no
Fk nordmøre/romsdal tlf. 71 24 56 00

Felleskjøpet er hovedleverandør av drifts - 
midler til norsk landbruk.  
våre viktigste produktområder er korn, kraftfôr,  
plantekultur, maskin, butikkvarer, innendørsmekani-
sering og faglig kompetanse.

linkfog@telia.com
bengt lindqvist
tlf. +46 70 626 39 44

løsemiddelfri spesial-epoxybelegg for fjøs.
ved bruk av link-Fog epoxy kan du senke bygge-
kostnadene med en rimeligere betongkvalitet.

LINK-FOG AS

www.fatland.no
husveg@fatland.no
Fatland Ølen tlf. 97 98 55 22
Fatland oslo tlf. 97 69 26 51
Fatland Jæren tlf. 97 97 21 20 

Fatland har plass til smågrisen din.  
vi betaler godt, 
så velg Fatland du også !

www.fjossystemer.no
Øst, Fåvang tlf. 61 28 35 00
sør, revetal tlf. 33 30 69 61
vest, nærbø tlf. 51 43 39 60
midt-norge, Heimdal tlf. 72 89 41 00

totallevrandØren av komplette løsninger  
for landbruket. 
våre fagkonsulenter skreddersyr løsninger  
tilpasset ditt behov ! 
– ta kontakt for prosjektering og tilbud.

www.nessemaskin.no
nessemaskin@nessemaskin.no
tlf. 57 69 48 00

landets største utvalg av redskap for  
stell av alle slags husdyr !

www.ocem.no/
ocem@ocem.no
tlf. 74 28 06 00

våre betongprodukter gir tilnærmet vedlikeholdsfri 
fasade, og vil i et langsiktig perspektiv gi bedre øko-
nomi og et penere eksteriør.
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www.optima-ph.no
optimaph@kvamnet.no
tlf. 918 17 432 / 908 47 448

optima pH til folk og dyr. Hudvask og hudpleie 
(spenepleie) etter økologiske prinsipp. oppnå god 
normalflora og unngå mange problem.

www.bergerud-gaard.no
ole@bergerud-gaard.no
tlf. 91 84 50 04

Plastplater til alle formål. 

www.norsk-slakt.no
ragnar.hogstad@norsk-slakt.no
tlf. 74 08 37 00

www.norsvin.no
norsvin@norsvin.no
tlf. 625 10 100

www.mobilslakt.no
torill@mobilslakt.no
mobil: 926 57 987

Ønsker mer gris !
vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

dette er dyrevern i praksis – vi i mobilslakt as  
tar dyrenes behov på alvor!

MIDT-NORGE SLAKTERI AS

Mobilslakt
AS

wwwwwwwwwwwwwww.nessemaskin.no.nessemaskin.no.nessemaskin.no.nessemaskin.no.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00, Fax 57 69 48 01

Drivplate

Solid og lett.
Leveres i to str.

 Fôrautomat

Skulderkappe

Hindrer skuldersår og
gir trykkavlastning.
Enkel i bruk.  Kr 55,00

Infrarød varmepære
150 W, kr 43,00.

Varmelampe

Med kort skjerm.  Kr 150,00

Alle priser uten mva.
Fraktfritt ved ordrer
over 1800,00 + mva

(med få unntak)

Tannsliper Drikkenipler og kar.

Akku-tannsliper PRO
Pig i prakstisk plast-
koffert med diamant-
slipestift.  Kr 2680,00.

Stort utvalg av drikkenippler, drikkekar og alt
du trenger til vann i fjøsen.

Blå rør

Tørrfôrautomat for smågris.  Helstøpt automat
i polyethylen-plast.  Leveres i flere størrelser.



returadresse: norsvinsenteret, Postboks 504, no 2304 Hamar

Komplette klimaløsninger
Et godt klima skapes ved et regulert samspill 
mellom ventilasjon og varmetilførsel. 

Ribberør for vannbåren varme og en 
klimacomputer for styring av temperatur, 
luftfuktighet og CO2 vil bedre produktiviteten 
i fjøset og dermed ditt økonomiske resultat. 

Ta kontakt med en av våre spesialister på 
svin, tlf. 03520. 

For mer informasjon se www.felleskjopet.no

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no

Climate for Growth


