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www.a-k.no

A-K MASKINER LEVERER DET 

DU TRENGER FOR EN EFFEKTIV 

GRISEPRODUKSJON

Datamix DM 6000
 » Styrer både tørrfôr, våtfôr, mølle og 

blanderi i samme program
 » Mulighet for Restløs fôring som gir bedre 

fôrhygiene og økt fôropptak
 » Mulighet for styrt fôring med vekt også 

på tørrfôr
 » Enkel i bruk med mulighet for håndholdt 

terminal

Skiold skivemøller og utstyr 
for hjemmemaling
 » Optimal struktur på fôret til alle dyregrupper
 » Kan styres automatisk fra fôringsanlegg, også mht valg 

av struktur på kornet (grovt til purker, fint til slaktegris)
 » Leverer komplette systemer med mølle, renseri og 

skruer – alt styres av ditt Datamixanlegg Transpork 
DM6000Multifase 
tørrfôring

Kvalitetsinnredning 
for norske forhold
 » Ny, kraftigere plastplank
 » GP-innredning kan også leveres med rustfrie stolper

MED FOKUS PÅ GRIS

Thor Morten Lindsø
Salgsdistrikt 
Gudbrandsdalen
Tlf.  905 86 397
thor.morten.lindso@a-k.no

Lars Didrik Didriksen
Salgsdistrikt
 søndre Østlandet
Tlf.  920 86 142
lars.didrik.didriksen@a-k.no

Per Egil Undersåker
Salgsdistrikt
Nord Trøndelag
Tlf. 400 36 389
per.egil.undersaker@a-k.no

VÅRE NYE I-MEK SELGERE

Varmeanlegg
 » Golv- og romvarme til all husdyrproduksjon
 » Beregnes ved hjelp av Staldvent basert på lokal klima-

historikk, bygningsforhold, dyrenes varmeproduksjon 
og det aktuelle ventilasjonsanlegget

 » Sammen med ventilasjon og evt høyttrykkskjøling en 
integrert del av Skiolds fjøsklimasystem
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 33 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

Auksjon 

 

Nett-

på www.fjossystemer.no

Årets mulighet!  
Kun 1 uke

w
w

w
.dialecta.no

Se vår nettside: www.fjossystemer.no

Gjør en kjempehandel!
Auksjonen starter mandag 27. februar kl. 08.00  
og er åpen til og med fredag 2. mars kl. 12.00. 

Gå inn allerede i dag på www.fjossystemer.no  
og se på auksjonsobjektene!
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Fôring	av	gris	er	et	kjempestort	tema.	 
Vi	har	hatt	temasider	om	fôr	og	fôring	i	
Svin	tidligere,	vi	har	det	denne	gangen,	
og	vi	kommer	til	å	ha	det	senere.	Temaet	
er	så	viktig	for	kvalitet,	økonomi	og	 
dyrevelferd at det slår de fleste andre. 
Men	det	er	vanskelig.	den	enkelte	pro-
dusent	må	ta	mange	valg	når	det	gjelder	
fôringssystemer,	fôringsregimer	og	valg	
av	fôrslag.

1. mai 2011 kom det nye forskrifter for 
deklarering	av	fôrvarer	og	fôrblandinger.	
Hensikten	skulle	være	å	sikre	god	infor-
masjon	om	næringsinnhold	og	bruks-
områder	til	kraftfôrkjøperne,	men	den	
nye	forskriften	skulle	også	beskytte	fôr-
industriens interesser.

Resultatet	har	blitt	at	en	fôrenhet	ikke	
lenger	er	en	fôrenhet.	norge	står	nå,	i	
motsetning	til	for	eksempel	danmark,	
uten	en	nasjonal	metode	for	å	beregne	
fôrenheter	både	for	gris	og	storfe.

Fôrbransjen	i	norge	har	ikke	greid	å	
bli	enige	om	en	felles	vurderingsmåte.	
Heller ikke Mattilsynet ser det som sin 
oppgave	å	lage	en	nasjonal	fôrvarefor-
skrift for svin. 

da	melder	det	seg	et	par	spørsmål.	 
Er	det	viktig	at	noen	tar	tak	i	denne	bal-
len	?	Hvis	svaret	er	ja,	hvem	er	akslet	for	
å	ta	på	seg	oppgaven	?

l E d E R
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Å treffe med fôringa

«Salget stagnerer. 

Målprisøkningen fra i 

fjor er foreløpig en 

uoppnåelig drøm for 

produsentene» 

Over en lengre periode har salget av svinekjøtt stagnert. Det må tas 
et nytt krafttak for å utvikle nye produkter av svinekjøtt.
Det er seks måneder siden vi skrev dette på denne plassen, men det 
er på høy tid å gjenta budskapet. Dårlig vær i fjor sommer ga natur
lig nok noe dårligere salg enn ventet. Men salgssvikten startet før 
dette. Vi fikk et hopp i salget fra 2006 til 2007, men etter dette har 
engrossalget ligget på omtrent samme nivå eller litt lavere. Salget av 
svinekjøtt per innbygger står på stedet hvil.

Vi må legge større trykk på utvikling av nye svineprodukter, og vi 
må legge større trykk på å selge og markedsføre de vi allerede har. 
Svinekjøtt brukes som lokkemat i butikkene av kjedene, og prisene 
er i utgangspunktet ikke avskrekkende. Det er neppe der vi finner 
grunnen til at salget stagnerer.  

For produsentene får salgsstagnasjonen store konsekvenser.  
Omsetningsavgiften som de betaler for hvert  kilo kjøtt som leveres 
øker i takt med kjøttlagrene. De kan se langt 
etter å oppnå målprisene, i år som i fjor. 
Målprisøkningen på kr. 1,20 fra 1. juli i fjor 
er foreløpig en uoppnåelig drøm for bønde
ne. Så langt er det bare tatt ut cirka 70 øre av 
den mulige økningen, altså gjennomsnittlig 
55 kroner per gris i andre halvår av 2011. 

Det er gledelig at økonomien bedret seg noe 
gjennom fjoråret, særlig i forhold til 2010. 
Men poenget er at det fortsatt er mye å gå 
på. Det ligger altså et betydelig inntekts
potensiale i svineproduksjonen som ikke er 
tatt ut.

Den eneste svaret på dette er å få mer fart i salget. Selv forholdsvis 
små forbruksøkninger per innbygger betyr mye både for markeds
situasjonen og økonomien. Et rykk i salget vil også dempe behovet 
for midler til omsetningstiltak, noe som også går rett på bunnlinja til 
produsentene.

Økt salgstrykk og 
nye produkter
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styrelederens  sak

Willy Finnbakk
styreleder norsvin

Nyttårsbetraktninger
Egentlig	er	det	mange	nyttår	rundt	omkring	i	verden.	Etter	at	vi	overtok	gården	i	2006,	har	jeg	fått	enda	et	
«nyttår»	å	forholde	meg	til.	16.	mai	markerer	en	form	for	nyttår.	dette	er	sluttdato	for	jordbruksforhandlinge-
ne.	da	begynner	et	nytt	år	med	nye	betingelser,	nye	priser	på	mye	av	det	som	produseres,	og	nye	satser	i	et	
konglomerat	av	støtte-	og	tilpasningsordninger.

Mange	vil	nok	også	mene	at	med	nytt	jordbruksoppgjør	følger	også	nye	muligheter;	som	vi	ofte	sier	ved	
nyttår	–	«nytt	år,	nye	muligheter».	I	de	seks	årene	jeg	har	drevet	gård,	er	ikke	forandringene	veldig	store	i	det	
som	kommer	ut	av	forhandlingene	med	politikerne.

Utbetalingsprisen	på	kjøttet	jeg	leverte	i	2011,	var	50	øre	høyere	enn	i	2008.	de	fleste	av	dere	som	leser	
dette,	vet	at	dette	er	langt	fra	nok	til	å	holde	tritt	med	kostnadsutviklingen	på	innsatsvarene	på	gården	i	sam-
me	periode,	enn	si	nok	til	å	kunne	forsvare	større	investeringer.	det	blir	spennende	å	se	hva	årets	jordbruks-
oppgjør	vil	gi	for	å	korrigere	dette.	den	nye	landbruksmeldingen	bærer	vel	bud	om	nye	muligheter	?

Vet	landbruks-	og	matminister	lars	Peder	Brekk	egentlig	hva	han	snakker	om	når	han	bruser	seg	opp	og	
ber	oss	matprodusenter	slutte	å	svartmale	?

To	av	våre	fire	barn	er	ferdige	med	universitetsutdanning	og	jobber	i	næringer	der	de	tjener	mer	enn	 
dobbelt	så	mye	som	den	gjennomsnittlige	årslønnen	til	en	bonde,	en	årslønn	der	det	visstnok	er	innebygd	
en	avkastning	på	egenkapital,	noe	som	forteller	meg	at	enten	er	det	ingen	egenkapital	i	norsk	landbruk,	 
ellers	så	er	den	verdiløs	i	den	forstand	at	den	har	ingen	avkastning.

Hvorfor	er	det	landbruket	jeg	opplever,	så	forskjellige	fra	den	virkeligheten	lars	Peder	Brekk	snakker	om	?
Om	jeg	skulle	ha	et	nytttårsønske,	så	er	det	at	lars	Peder	Brekk	skal	komme	meg	til	unnsetning	når	jeg	

skal	overbevise	ungdommen	om	at	det	å	produsere	mat	i	norge	kan	konkurrere	med	et	hvilket	som	helst	 
annet	yrke	i	samfunnet,	ikke	bare	i	frihet,	selvstendighet,	livskvalitet	og	trivsel,	men	også	økonomisk.

Strålende Sørlandssamling
Sørlandssamlinga, som svine-
produsentene på Sørlandet star-
tet for 33 år siden, har vokst seg 
stor og sterk og blitt hele lands-
delens store landbrukssamling.

– Dette er moro,	sier	Jon	leif	Eikaas,	 
Søgne.	Sammen	med	kollega	Knut	 
Helmer	Feltstykket,	Tvedestrand	og	 
norturarådgiver	Arild	Grødum	legger	de	
siste	hånd	på	verket.	nærmere	280	del-
takere	fra	hele	sørlandsregionen	deltok	
under	årets	samling	på	Quality	Hotel	i	
Sørlandsparken	ved	Kristiansand.	det	
som	opprinnelig	var	en	samling	for	svine-
produsenter,	og	det	var	det	de	første	27	
årene,	har	vokst	til	å	omfatte	alle	slags	
husdyrproduksjoner.	

Årets	samling	hadde	et	stort	felles-
møte	fredag	den	13.	januar,	hvor	blant	
andre	norturas	styreleder	Sveinung	 
Svebestad	og	norges	Bondelags	leder	
nils	T.	Bjørke	holdt	innlegg.	Også	Einar	
Stensnæs,	mannen	som	ledet	utvalget	
som	utredet	maktforholdene	i	daglig-
varebransjen,	holdt	et	engasjert	innlegg	
om	utredningens	innhold	og	videre	
skjebne.

dagen	etter	var	det	egne	fagseksjoner	
for	respektive	husdyrproduksjoner,	og	i	
mellom	var	det	en	hyggelig	fellesmiddag	
med	sosialt	samvær.	det	er	30	norsvin-
medlemmer	i	de	to	Agderfylkene,	og	hele	
21	av	dem	var	representert.	det	hadde	

nok	vært	flere	også,	om	ikke	tre	av	dem	
hadde	vært	midt	i	grisinga	da	samlinga	
ble avviklet.

HUMØR: Ei kvikk vise fra den av og til 
regntunge «kyststriba» framført av Jon 
Leif Eikaas satte stemningen.

STARTKLARE: Svineprodusentene Knut Helmer Feltstykket 
(t.v.) og Jon Leif Eikaas (t.h.) gjør klar til møtestart sammen 
med Norturarådgiver Arild Grødum.
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WEDA fôringssystemer er kjent for kvalitet

• Driftssikkerhet og meget lang levetid
• Hurtig transport av store fôrmengder over lange avstander
• Anlegget vasker seg selv med såpe og desinfeksjonsvæske

Både dyr og arbeidsfolk trives langt bedre med et fôringssystem 
som holder hva det lover. Og det lønner seg fra første dag. 

Vi har referanser som har brukt WEDA-anlegg 
i 20 år med non-stop fôring.

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 hygieneløsning 

i anlegget sikrer at næringsstoffene i fôret ikke brytes ned.
• WEDA gir økt trivsel og lønnsomhet.

BYGG & MONTASJE AS

ROALD KVERME
Daglig leder

P.B 285 - 4349 Bryne
Tlf: 901 05 132
Epost: roald@rkbygg.no      www.rkbygg.no

Prøv et fôringssystem 
fra WEDA du også!

Daglig leder

P.B 285  – 4349 Bryne
Tlf: 901 05 132
Epost: roald@rkbygg.no

Ventilasjon
Innredning
Weda fôringsanlegg

To nye cand. pig’ere

TO NYE: Ingvill Myking 
og Torstein Myking,  
Ål i Hallingdal, Buske-
rud, har fått tildelt 
cand. pig-diplomer av 
Norsvinskolens Dyre 
Johan Haug.
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Gode eksportmarkeder utenfor 
EU bidrar til å løfte prisene og 
skape litt optimisme i dansk 
svineproduksjon.

litt	lavere	fôrpriser	hjelper	også,	men	i	
gjennomsnitt	har	danske	svineprodusen-
ter	en	selvforsyningsgrad	av	korn	på	60	
prosent. 

de	siste	anslag	viser	at	rentabiliteten	
i	dansk	svineproduksjon	for	en	gjennom-
snittlig	kombinert	besetning	blir	minus	
83	kroner	per	gris.	landsbladet	Svin	skri-
ver at dette resultatet ventes å forbedres 
til	minus	en	krone	i	2012.	Usikkerhetene	
tatt	i	betraktning	venter	en	at	resultatet	
for 2012 lander på fra minus 60 kroner til 
pluss	60	kroner	per	gris,	avhengig	av	
den	enkeltes	resultater	i	produksjonen.	

Siste	prisprognose	fra	landbrug	og	
Fødevarer	viser	at	gjennomsnittlig	avreg-
ningspris	for	2011	ventes	å	bli	dKK	10,71	
ved	en	etterbetaling	på	95	øre.

100 millioner hamburgere
litt	dansk	 
optimisme

Nortura blir totalleverandør på 
rødt og hvitt kjøtt til McDonald’s 
de neste tre årene. Ny storkon-
trakt betyr 100 millioner ham-
burgere til norske forbrukere.

– En kontrakt	med	verdi	på	flere	hundre	
millioner	kroner	er	ikke	hverdagskost,	
og	er	et	resultat	av	at	nortura	leverer	
høy	og	stabil	kvalitet	i	store	volum.	Vi	er	
storfornøyd	med	at	Mcdonald’s	for	før-
ste	gang	i	historien	har	inngått	en	avtale	
med	oss	på	tre	år,	sier	fabrikksjef	Trond	
Andersen	ved	nortura	lillehammer.

–	Mcdonald’s	har	samarbeidet	med	
norske	bønder	i	nesten	30	år	og	vi	er	
meget	godt	fornøyd	med	at	samarbeidet	
nå	blir	forlenget.	det	norske	landbruket	
er	viktig	for	oss,	sier	Ole	Røttereng	i	
Mcdonald’s	norge	AS.	

Kjøttråvaren	til	Mcdonald’s	blir	slak-
tet	og	skåret	i	Malvik,	Rendalen,	Eger-
sund,	Førde,	Rudshøgda,	Rakkestad	og	
Hærland.	deretter	produseres	hoved-
tyngden	av	de	100	millioner	ferdige	
hamburgerne	ved	Mjøsas	bredder.

Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Grisemor
For mange unger i kullet? Mambo blander 
frisk melkeerstatning med en eller to timers 
mellomrom. Arbeidsbesparende fôring av  
 inntil 14 grisunger. Utviklet for 
 Sprayfo spegrismelk. Ta 
 vare på flere grisunger bruk 
 Mambo grisemor og Sprayfo 
 spegrismelk.

Spegrismelk 
Den optimale melkeerstatning.
Bedrer fôropptaket og  
øker fravenningsvekt.

•  Sprayfo har mikro fettpartikler 
 kapslet i protein.
•  Sprayfo er lettoppløselig.
•  Spegrismelk inneholder 
 50% skummetmelkpulver

Gi Nuklospray Yoghurt fra dag 1.
Små mengder gir store resultater.
Start med 2 dl. pr. kull/dag og øk etter hvert. 
Etter 3 uker blandes spegrisfôr i yoghurten. 

Praktiske resultater hos norske svine
produsenter har gitt flere fravente og 
0,51 kg. økt fravenningsvekt.

Smågriskrybbe glidebeslag. 
Rustfritt stål. Enkel betjening.

Alle unger hos purka

Purka kan ik
ke til

fre
dsstill

e 

ungenes ve
kstpotensial

Basert på 
melkeråstoff 

levert av 

foto: opplysningskontoret for kjøtt
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Flere brystoperasjoner avløses 
av en enkelt operasjon i forbin-
delse med brystkreft.

En ny operasjonsform	hvor	man		bruker	
grisehud	betyr	at	kvinner	kan	nøye	seg	
med	å	bli	lagt	én	gang	under	kniven	når	
de skal rekonstruere brystene sine i for-
bindelse	med	brystkreft.	det	skriver	land-
brugsavisen	som	siterer	dR	nordjylland.	
Ved	tradisjonell	metode	blir	rekonstruk-
sjonen	fordelt	på	flere	operasjoner,	fordi	
en	først	skal	ha	utvidet	brystmuskelen	
med	en	midlertidig	protese.	nå	bruker	
man	et	stykke	grisehud	når	brystmuske-
len	skal	utvides,	og	på	den	måten	kan	en	
både	fjerne	brystet	og	gjenoppbygge	det	
samtidig.	I	følge	plastikkirurg	Tine	dams-
gaard	ved	Århus	Universitetshospital	er	
det en stor fordel for pasientene å få alt 
unnagjort	i	en	operasjon.	den	nye	typen	
rekonstruksjon	tilbys	kvinner	som	gjen-
nomgår	en	brystkreftoperasjon	eller	en	
forebyggende	operasjon	i	forbindelse	
med	arvelig	betinget	risiko	for	brystkreft.

Grisehud	hjelper	
kreftrammede

Gjennom Stortingsmelding  
nr. 39 er målet at 30 prosent av 
husdyrgjødsla skal gjennom 
biogassreaktorer for å redusere 
utslippene av klimagassene  
metan og lystgass. 

I dag er fem anlegg	i	drift,	mens	nær-
mere	30	er	i	gang	med	konkrete	forpro-
sjekter.

Offentlige anlegg
Ut	fra	dagens	forhold	ser	det	ut	som	bio-
gass	er	mest	aktuelt	på	gårder	som	har	
bruk	for	egen	varme,	for	eksempel	til	
smågrisproduksjon,	eller	som	får	til	gode	
lokale	avtaler	for	levering	av	varme.	 
de	fleste	etablerte	anlegg	er	på	videregå-
ende	skoler	eller	andre	større	anlegg.

lav energipris 
Bioforsk	og	Innovasjon	norge	har	nylig	
arrangert	en	studiesamling	med	god	del-
takelse,	og	det	er	flere	prosjekter	for	å	
prøve	ut	ny	teknologi	og	bedre	lønnsom-
heten.

–	norge	har	en	lav	energipris,	og	det	
er	vanskeligere	å	få	lønnsomhet	i	bio-
gass	enn	ved	bruk	av	flis	som	energi.	
derfor	har	vi	sammen	med	både	Bioforsk	
og	UMB	satt	i	gang	prosjekter	for	å	se	om	
vi	kan	forbedre	lønnsomheten	i	eksiste-
rende	anlegg,	sier	Øyvind	Halvorsen	som	
leder	Bioenergiprogrammet	i	Innovasjon	
norge.	

Økt	produksjon	og	bruk	av	bioenergi	
er	et	høyt	prioritert	område	for	land-
bruks-	og	matdepartementet.

Biogass av 30 prosent av gjødsla

100 gule kort til svineprodusenter
Det sendes nå ut over 100 gule 
kort til danske svineprodusenter 
som har brukt for mye  
antibiotika. 

Det danske Mattilsynet	er	i	gang	med	å	
avhøre	svinebedrifter	som	de	mener	har	
brukt	for	mye	antibiotika,	melder	land-
brugsavisen.	Et	sted	mellom	100	og	200	
påbud om å redusere antibiotikaforbru-
ket	kan	i	slutten	av	januar	være	på	
vei ut til danske produsenter, opp-
lyser	veterinærdirektør	Per	Henriksen	
i Fødevare styrelsen. 

det	danske	tilsynet	har	sammenlik-
net	data	fra	det	sentrale	husdyrregisteret	
og	apotekenes	register	over	medisinsal-
get.	Resultatet	av	datakontrollen	er	at	
bedrifter	som	ligger	over	grenseverdiene	
har	fått	en	mulighet	til	å	forklare	seg.	Ut	
fra svarene vil så Mattilsynet vurdere om 
det	er	grunnlag	for	å	utstede	påbud,	eller	
utdele	gule	kort	til	besetningen.	 
Han	forventer	at	et	sted	mellom	100	og	
200	besetninger	får	gult	kort.	

Men	det	er	også	åpnet	for	å	dele	ut	
røde	kort.	dansk	lov	åpner	nå	for	at	en	

kan	påby	færre	dyr	i	besetningene,	men	
røde kort kan først deles ut i 2014. Kravet 
til	å	få	rødt	kort	er	at	en	skal	ha	et	gult	
kort	på	forhånd	i	ni	måneder,	og	deretter	
være	under	skjerpet	tilsyn	i	fem	måneder	
uten	at	dette	har	resultert	i	nedsatt	
medisinforbruk. 

Inngrepet	med	å	kreve	færre	dyr	i	stal-
len skal redusere	smittetrykket	og	

stressnivået blant dyre-
ne,	og	slik	dempe	be-
hovet	for	antibiotika	i	
besetningen.

SMÅSKALA: Noen satser på små-
skala biogassanlegg, mens  

andre sverger til større anlegg.  
Ut fra dagens forhold ser det ut 
som biogass er mest aktuelt på 

gårder som har bruk for egen 
varme, for eksempel til smågris-

produksjon, eller som får til gode 
lokale avtaler for levering av  
varme. [Foto: Mochael Zettel]
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På vei inn i framtida

Vi	skriver	januar	2012	og	norsvin	er	absolutt	på	vei	inn	i	
framtida.	Året	2012	blir	nok	et	spennende	år	for	norsvin	 
og	norsvins	eiere.	norsvins	styre	har	løftet	opp	«økt	kon-
kurransekraft	for	norsk	svineproduksjon»	som	et	av	sine	
fokus-	og	satsingsområder.	Videre	har	norsvins	styre	satt	
økt	fokus	på	internasjonal	satsing	for	å	sikre	norsvins	
framtid som avlsselskap. 

For	å	sikre	økt	konkurransekraft	for	norsk	svineproduksjon	
er	det	viktig	å	sørge	for	økt	markedstilgang	av	norskprodu-
sert	svinekjøtt.	Utviklingen	de	siste	fem	årene	viser	ingen	
vekst	i	forbruk	per	capita.	Her	har	vi	alle	muligheter	til	å	
snu	en	manglende	utvikling	ved	å	arbeide	sammen	med	
markedsaktørene	i	verdikjeden.	Videre	må	vi	arbeide	for	å	
holde	kostnadene	nede	for	alle	innsatsfaktorer	som	påvir-
ker	kostnadsnivået	i	svineproduksjonen.	de	store	driverne	
her	er	kraftfôr,	slakteri-	og	arbeidskostnader.	det	blir	der-
for	viktig	at	en	klarer	å	balansere	korn-	og	kraftfôrpolitik-
ken	i	jordbruksforhandlingene	på	en	måte	som	bidrar	til	
null	vekst	i	fôrkostnadene.	Slakteri-	og	foredlingsindustri-
en	har	gjort	flere	strukturelle	grep	de	siste	årene	for	å	 
effektivisere	og	derigjennom	redusere	sine	kostnader.	 
dette	er	bra,	men	en	utvikling	som	bør	videreføres.	 
Samtidig	er	det	viktig	at	norsvin	går	i	seg	selv	og	ser	på	
sine	kostnader	for	å	kunne	levere	konkurransedyktig	avls-
materiale	og	seminprodukter	til	en	lavere	pris.	

norsvin	tar	mål	av	seg	å	posisjonere	seg	som	et	ledende	 
internasjonalt	avlsselskap.	Å	lykkes	internasjonalt	er	en	
forutsetning	for	å	kunne	finansiere	og	videreutvikle	et	 
konkurransedyktig	nasjonalt	avlsarbeid	på	gris	i	regi	av	
norsvin.	dette	har	hele	tiden	vært	målet	med	den	inter-
nasjonale	satsingen	de	siste	15	årene.	Resultatet	av	dette	
arbeidet	viser	at	vi	i	dag	har	nær	like	stor	årlig	omsetning	
internasjonalt	som	nasjonalt.	Samtidig	med	at	den	inter-
nasjonale	virksomheten	i	samme	periode	har	tilført	nær-
mere	kr	100	millioner	i	royalty	tilbake	til	norsvins	avls-
arbeid.	For	å	sikre	en	nødvendig	vekst	og	utvikling	kreves	
det	ytterligere	utviklingskapital.	norsvins	styre	har	vedtatt	
å	etablere	et	eget	investeringsselskap,	norsvin	Invest,	for	

å	hente	inn	mer	utviklingskapital	til	satsing	i	USA.	Som	du	
vil	se	av	artikkelen	i	dette	nummeret	av	Svin	vil	eiere	og	
ansatte	i	norsvin	SA	inviteres	til	å	investere	i	selskapet.	
dette	initiativet	er	blitt	møtt	med	stor	entusiasme	hos	 
norsvins	eiere	i	de	regionale	møtene	som	ble	avholdt	i	 
fjor	høst.	

I	sitt	avlsarbeid	har	norsvin	valgt	å	fokusere	sine	utvi-
klingsressurser	på	å	sikre	konkurransedyktig	landsvin	
morlinje	og	en	duroc	farlinje	i	nært	samarbeid	med	våre	
innenlandske partnere. For å kunne tilby markedet en best 
mulig	lY	hybridpurke	er	norsvin	avhengig	av	å	inngå	 
allianse	med	et	ledende	internasjonalt	avlsselskap,	som	
besitter	og	utvikler	en	konkurransedyktig	yorkshire	mor-
linje.	Etter	en	grundig	analyse	av	potensielle	samarbeids-
partnere	har	norsvin	inngått	intensjonsavtale	med	det	
nederlandske	avlsselskapet	Topigs	om	tilgang	på	deres	
yorkshire	og	et	langsiktig	avlssamarbeid.	
Topigs	er	Europas	ledende	avlsselskap	og	nest	størst	 
globalt	sett.	denne	avtalen	vil	i	tillegg	gi	norsvin	helt	nye	
markedsmuligheter	for	vår	genetikk	i	markeder	vi	så	langt	
ikke	har	fokusert	på.	Strategiske	allianser	og	samarbeids-
partnere	er	og	vil	bli	enda	viktigere	for	avlsselskaper	som	
har	som	ambisjon	om	å	utvikle	seg	som	konkurranse-
dyktige	internasjonale	selskaper.

direktøren  d i rekte

Olav Eik-Nes
adm. direktør i norsvin
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Vårt	mål	er	å	tilby	yorkshire	til	det	skan-
dinaviske	markedet,	og	vi	får	en	eksklu-
siv	rett	til	å	tilby	Topigs	yorkshire	til	 
Sverige	og	Finland.	I	neste	omgang	vil	vi	
forhandle	om	dette	også	for	andre	mar-
keder,	sier	Olav	Eik-nes	og	Bjarne	Holm.	
det	var	Topigs	som	første	gang	kontaktet	
norsvin	i	2009.	Og	hvorfor	skulle	et	av	
verdens	største	avlsselskaper	på	gris	
gjøre	det	?	Trolig	fordi	norsvin	driver	fors-
knings	og	utviklingsarbeid	blant	annet	
på	landsvin	som	har	vist	seg	å	være	in-
ternasjonalt	konkurransedyktig.	Så	hva	
vil	nå	skje	framover	?	

–	Vi	bygger	nå	infrastrukturen	for	å	 
få	Topigs	avlsmateriale	inn	i	norske	 
hybridpurker	så	sikkert	som	mulig.	 
Håpet er at en stor andel råner står på 
semin	i	norge	ved	utgangen	av	2012.	 
de	første	hybridpurkene	vil	dermed	først	
grise	i	2013,	sier	Holm.	

frykter å tape fart 
– Dere har altså ikke vært fornøyd med 
den svenske yorkshiregenetikken? 

–	norsvins	aktivitet	skal	sikre	eierne	
økt konkurransekraft ved å skaffe dem et 
internasjonalt	konkurransekraftig	mate-
riale.	Over	flere	år	har	vi	sett	at	den	sven-
ske	yorkshiresatsingen	ikke	har	gitt	de	
samme resultatene som andre selskaper 
oppnår	for	sin	yorkshire.	Avlsbesetninge-
ne	i	Sverige	med	Yorkshire	har	gjort	en	
god	jobb,	men	det	hjelper	ikke	når	eier-
ne	ikke	har	villet	bruke	de	ressurser	som	
er	nødvendige	og	som	var	beskrevet	i	
samarbeidsavtalen.	Vi	har	påpekt	den	
manglende	utviklingen,	men	ikke	fått	
den	nødvendige	responsen.	det	betyr	at	
norske	hybridpurker	kan	tape	fart	i	utvik-
lingen,	selv	om	vi	aldri	har	hatt	et	bedre	
mordyr	enn	det	vi	har	akkurat	nå.	Vi	må	
se	på	utviklingsfarten	også	framover,	og	
da	trenger	vi	større	bevegelse	i	effek-
tiviteten. 

tilbys i skandinavia 
– Men det er fortsatt et mål å beholde 
markedet i Sverige og Finland ? 

–	Ja,	men	vi	trenger	en	partner	som	
jobber	etter	samme	strategi	som	oss,	og	
som	driver	forsknings-	og	utviklingsar-
beid	ut	fra	et	internasjonalt	perspektiv.	

– Dette er en milepæl for  
Norsvin, sier administrerende 
direktør Olav Eik-Nes. 
Selskapet har inngått en inten-
sjonsavtale med avlsselskapet 
Topigs om nederlandsk 
yorkshire. 

Tore Mælumsæter

– Vi trenger en yorkshire	med	god	avls-
messig	kvalitet	og	et	avlsopplegg	som	
sikter	mot	fortsatt	framgang.	I	Topigs	har	
vi	funnet	en	samarbeidspartner	som	har	
mange	av	de	langsiktige	internasjonale	
mål	og	strategier	som	oss	selv.	
Selskapet	er	samvirkeeid,	og	er	derfor	
tuftet	på	mange	av	de	samme	verdiene	
som	våre.	Men	først	og	fremst	trenger	
norsvin	som	et	internasjonalt	avlssel-
skap	større	effektivitet	også	i	avlsarbei-
det	med	yorkshire,	sier	Eik-nes.	Topigs	er	
det	største	avlsselskapet	på	gris	

i	Europa,	og	det	nest	største	i	verden.	
Akkurat	som	i	fjørfeavlen,	preges	den	 
internasjonale	svineavlen	av	konsentra-
sjon	om	færre	og	større	selskaper.	 
det	er	derfor	et	viktig	og	langsiktig	strate-
gisk	veivalg	norsvin	nå	har	gjort.	 
En	uavhengig	veterinærmedisinsk	vurde-
ring	av	smittesikringen	gjort	av	Veteri-
nærinstituttet	åpner	for	den	løsningen	
som	er	valgt	(se egen sak om smitte-
beskyttelsen). 

skifter partner 
–	Vi	har	allerede	et	forskningssamarbeid	
med	Topigs,	og	denne	intensjonsavtalen	
vil	kunne	åpne	markeder	for	begge	sel-
skaper,	også	for	vårt	landsvin,	sier	avls-
sjef	Bjarne	Holm	i	norsvin.	

– Norsvin har i flere år hatt avlsmessig 
samarbeid med Sverige om yorkshire. 
Hvorfor har selskapet nå skiftet strategi ? 

–	Vi	bytter	ikke	strategi	i	norsvin,	men	
vi skifter samarbeidspartner for york-
shire.	Grunnen	til	det	er	at	vi	ikke	er	helt	
fornøyd	med	den	løsningen	vi	har,	og	
særlig	ikke	i	et	mer	langsiktig	perspektiv.	
Avtalen	med	nordic	Genetics	ble	sagt	
opp	i	2010,	og	den	gikk	ut	i	2011.	

I	mars	i	fjor	ba	styret	i	norsvin	admi-
nistrasjonen	jobbe	med	en	ny	avtale	i	
forhold	til	Finland	og	Sverige,	samt	eva-
luere	en	mulig	ny	yorkshire-partner.	det	
har	vi	gjort,	og	styret	har	tatt	dette	valget,	
sier	administrerende	direktør	Eik-nes.	

Satser	på	nederlandsk	yorkshire	

– En milepæl for Norsvin

VIKTIG: – Dette er et viktig strategisk veivalg som legger føringer for mye utviklingsarbeid i tida framover, 
sier Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes (t.v.) og avlssjef Bjarne Holm.



12 svin – 1/2012

H E l S E

SLIK: Dette er en yorkshireråne  
fra den Topigs-linjen Norsvin  
planlegger å importere fra.  
 [Foto: Topigs]

Import av genetisk materiale 
innebærer alltid en dyrehelse-
messig risiko. Kanskje kan  
Nederland være et av de mest 
risikobelagte landene. Men, det 
er systemet bak og opplegget for 
import som avgjør risikoen. 

Peer Ola Hofmo

overveterinær Norsvin

Norsvins planer	for	import	av	dyr	og	sæd	
fra	nederland	er	blitt	vurdert	av	Veteri-
nærinstituttet.	Konklusjonen	er	at	risiko-
en	er	lav.	For	norsvin	har	det	viktigste	
vært	å	få	et	moderne	avlsmateriale	sam-
tidig	som	vi	skal	bevare	den	gode	norske	
svinehelsen.	

det	er	kjent	at	helsesituasjonen	i	norge, 
Sverige	og	Finland	på	mange	områder	er	
bedre enn i de resterende landene i Eu-
ropa.	derfor	kreves	det	enda	større	for-
siktighet	ved	import	av	genetisk	materia-
le	fra	nederland	enn	fra	Sverige/Finland.	
Vi	mener	at	de	forholdsreglene	som	er	
tatt skal ivareta 
dette.

impOrt av drektige purker
For	raskest	å	komme	i	gang	med	en	ny	
«rase» vil det bli importert ca. 20 drekti-
ge	ungpurker.	disse	ungpurkene	vil	bli	
satt	i	en	importkarantene	i	god	avstand	
fra	andre	svinebesetninger.	På	dette	om-
rådet	finnes	det	et	eget	offentlig	regel-
verk	som	regulerer	krav	til	en	slik	import-
karantene.	Purkene	vil	grise	ca.	tre	uker	
etter	ankomst,	og	avkommet	vil	bli	over-
ført	til	en	ny	karantene	4	–	5	dager	gamle.

Under	forutsetning	av	at	det	ikke	er	
noen	sykdomstegn	i	importisolatet	vil	
det	bli	gjort	helseundersøkelser	av	grise-
ne	når	de	er	ca.	12	uker	gamle.	dette	vil	
bli	gjentatt	når	grisene	er	ca.	5	måneder	
gamle,	før	40	–	50	purker	blir	overført	til	
importbesetningen	for	å	danne	stammen	
i	norsvins	nye	yorkshirekjerne.	

Et	utvalg	av	rånene	vil	bli	overført	til	
norsvins	seminstasjon	slik	at	vi	kan	leve-
re	100	prosent		topigssæd	ca.	8	–	9	 
måneder	etter	at	importen	ble	gjennom-
ført. Før rånene kommer inn på semin-
stasjonen	vil	de	gjennomgå	en	ny	isola-
sjonsperiode	og	bli	undersøkt	helse	-
messig	enda	en	gang.		

Besetningen	det	skal	importeres	dyr	
fra	er	en	Topigs	kjernebesetning	med	

SPF-status.	Topigs	har	et	

svært	grundig	og	omfattende	system	for	
helseovervåkning	i	sine	SPF-besetninger,	
og	besetningens	helsestatus	er	adskillig	
bedre dokumentert enn norske beset-
ninger.	det	gjelder	både	tidsmessig	og	
med	hensyn	til	hvilke	smittestoffer	be-
setningen	er	fri	for,	eventuelt	hvilke	som	
er	til	stede.	At	denne	besetningen	har	
holdt	seg	fri	i	mange	år	for	flere	smitte-
stoffer	som	er	svært	utbredt	i	nederland	
gir	en	trygghet	for	å	kunne	gjennomføre	
en import. 

impOrt av sæd
Genetisk	vedlikehold	og	videreutvikling	
av	importbesetningen	til	å	bestå	av	kun	
topigspurker	vil	skje	ved	hjelp	av	regel-
messig	import	av	sæd.	Hver	gang	det	blir	
importert	sæd	vil	det	bli	tatt	blodprøver	
av	ca.	halvparten	av	de	inseminerte	 
purkene. Her vil en undersøke for blant 
annet	for	PRRS.

Råner	som	skal	videre	fra	importbe-
setningen	til	norsvins	seminstasjon	vil	
gjennomgå	to	isolasjonsperioder,	hver	
på seks uker før de kommer inn på sta-
sjonen.	I	det	første	isolatet	vil	det	bare	
være	yorkshireråner	fra	importbesetnin-
gen,	og	her	vil	rånene	bli	undersøkt	for	
flere ulike sykdommer/smitte-

stoffer.	når	denne	isola-

Avlssamarbeid med Topigs

Hva er den helsemessige risikoen ?
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sjonsperioden	er	over	vil	de	bli	overført	
til	norsvins	ordinære	seminrånekaran-
tene	som	også	er	på	seks	uker	og	hvor	
dyrene	også	gjennomgår	ulike	helsemes-
sige	undersøkelser	før	de	kommer	inn	på	
seminstasjonen.	

Seminstasjonen	det	skal	importeres	
sæd	fra	er	en	av	Topigs	seminstasjoner	
med	SPF-status.	Råner	som	står	på	den-
ne	stasjonen	kommer	kun	fra	Topigs	
egne	SPF-besetninger.	det	viktigste	for	
norsvin	i	denne	sammenhengen	er	at	se-
minstasjonen	og	alle	SPF-avlsbesetnin-
gene	som	leverer	råner	til	stasjonen	er	
PRRS-fri.	Stasjonen	har	et	omfattende	
system	for	å	dokumentere	PRRS-frihet	og	
for	å	kunne	oppdage	en	eventuell	smitte	
på	et	svært	tidlig	stadium.	Stasjonens	
smittebeskyttelse er omfattende. 

svært lav risikO
norsvin	har	bedt	Veterinærinstituttet	om	
en	risikovurdering	av	dette	opplegget.	 
Vi	har	bedt	om	en	vurdering	av	følgende	
sykdommer/smittestoffer:
–	 PRRS	
–	 TGE	(smittsom	mage-	og	tarm- 

betennelse	hos	gris)
– Svineinfluensa
–	 PRCV	(virus	som	gir	mild	form	 

for	lungebetennelse)
– Salmonella
–	 MRSA	ST398	(dyrevarianten	av	 

multiresistente	gule	stafylokokker)

denne	risikovurderingen	
konkluderer at ved det 
skisserte	opplegget	for	
import av dyr vurderes 

risikoen for smitte med 
disse smittestoffene til 

den norske svinepopula-
sjonen	som	«neglisjerbar».	det	

anslås	en	noe	høyere	risiko	relatert	
til	sædimporten.	det	skyldes	først	og	
fremst	at	sædimport	vil	skje	ca.	17	gan-
ger	per	år,	og	det	er	bedt	om	at	man	skal	
se	dette	over	et	10-års	perspektiv.	Import	
av	dyr	vil	kun	skje	én	gang.		

kjernen i 
sikkerhetsOpplegget
Sentralt	i	opplegget	er	det	man	kan	kalle	
to-trinns	karantineringen,	både	ved	im-
port	av	dyr	og	for	seminråner.	Ved	dyre-
importen blir først de importerte purkene 
testet	for	alvorlige,	smittsomme	sykdom-
mer.	deretter	blir	avkommene	testet	i	to	
omganger	med	ca.	tre	måneders	mellom-
rom før de overføres til en eksisterende 

norsk	besetning.	I	løpet	av	denne	perio-
den	vil	dyrene	bli	observert	nøye	og	alle	
sykdomstegn	vil	bli	undersøkt.

noe	av	det	samme	gjelder	ved	den	
planlagte	sædimporten.	Antall	sykdom-
mer	som	kan	smitte	gjennom	sæd	er	ve-
sentlig		færre	enn	gjennom	levende	dyr.	
derfor	blir	sykdoms-	og	testspekteret	
mindre.	Importbesetningen	skal	kun	 
levere	råner	til	semintjeneste.	Alle	andre	
dyr	som	forlater	besetningen	transporte-
res direkte til slakteri. Ved å innføre en 
ekstra 6-ukers karantene for semin-
rånene	oppnår	man	flere	ting:
– Man får observert dyrene i enkelt-

binger	over	en	lang	tid.
–	 Man	kan	teste	hvert	enkelt	dyr	for	 

ulike sykdommer uten å risikere at de 
blir	smittet	etter	at	testen	er	gjort.

–	 Man	får	en	sikkerhetsperiode	på	seks	
uker	dersom	det	skulle	skje	en	endring	
i	helsesituasjonen	i	nederland,	samt	
at man får resultat av to runder med 
prøvetaking	av	inseminerte	purker	i	
importbesetningen.

denne	pre-karantenen	er	derfor	et	av	de	
viktigste	sikkerhetstiltakene	i	dette	opp-
legget.

det kjente ukjente
Utfordringen	på	lengre	sikt	er	å	ta	høyde	
for	«det	kjente	ukjente».	All	erfaring	til-
sier at det vil dukke opp nye smittestof-
fer	eller	sykdommer.	PRRS	og	PMWS	er	
eksempler på to slike sykdommer de sis-
te	25	årene.	Konstant	årvåkenhet,	et	høyt	
kunnskapsnivå	og	et	godt	faglig	nettverk	
er	viktig	for	å	fange	opp	slike	situasjoner.	
derfor	er	også	doble	karantener	for	se-
minrånene	et	av	de	viktigste	sikkerhets-
tiltakene. Fra rånene tas ut av import-
besetningen	til	de	overføres	til	semin-
	stasjonen	vil	det	gå	ca.	12	uker,	og	det	
har	vært	gjennomført	fire	sædimporter	
og	fire	helseundersøkelser	av	purker	
som	er	inseminert	med	importert	sæd.	
dette	gir	en	lang	observasjonsperiode	
med	hensyn	til	endringer	i	helsesituasjo-
nen	både	i	nederland	og	i	sædimport-
besetningen.

Avlssamarbeid med Topigs

Hva er den helsemessige risikoen ?

AGROdata ØstAGROdata Vest

Kopstadveien 3
3180 Nykirke

Tlf.: 33 07 19 80
Fax: 33 07 80 03

e-post: 
ost@agro.no

Hamna 20
6100 Volda
Tlf.: 70 05 96 60
Fax: 70 07 85 67
e-post: 
vest@agro.no

www.AGRO.no

   

AGRO Økonomi

øårsoppgj r, selvangiv
og elektronisk levering

Komplett system med
regnskap, faktura, lønn,

else

til ALTINN

NYHETER: 
Effektivt verktøy for 
avstemming.
Årsoppgjør for AS integrert
med regnskapet.

 

PRIS:    

  

   - vi reduserer dine
           kostnader !

Enkelt, kostnadseffektivt og
fleksibelt.

Full reskontro,
99 avdelinger og
99999 prosjekter i
standardversjonen.

Derfor har 375 regnskaps-
kontor og over 4000 enkelt-  
bedrifter valgt oss som
leverandør !

Se våre nettsider for
komplett oversikt
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V E R d E n

Norsvin etablerer et eget inves-
teringsselskap, Norsvin Invest 
AS, for å hente inn 15 millioner 
kroner til den videre satsingen i 
USA. Kun eiere og ansatte i 
Norsvin SA inviteres til å inves-
tere i selskapet. 

Tegningsperioden	for	det	nye	investerings-
selskapet	som	norsvins	styre	vil	etablere	
blir	fra	1.	til	30.	mars	2012.	Tegnings-
kursen	er	nOK	100	per	aksje,	med	for-
pliktet	lånebeløp	per	aksje	på	nOK	
2000.	Alle	eiere	og	ansatte	vil	motta	et	
prospekt	på	norsvin	Invest	AS	i	februar.

–	Pengene	skal	blant	annet	brukes	til	
å sikre	og	øke	produksjonskapasitet	for	
levering	av	livdyr	og	semin.	Videre	skal	
en	styrke	markeds-	og	salgsarbeidet	mot	
eksisterende	og	potensielle	nye	kunder,	
sier	adm.dir.	i	norsvin	Olav	Eik-nes.	 
15	mill.	i	utviklingskapital	blir	en	kombina-
sjon	av	aksjekapital	og	innlån	fra	de	som	
tegner	aksjer	i	det	nye	investeringssel-
skapet.	lånekapitalen	blir	bundet	i	fem	
år	til	en	fast	rente.	Rentenivået	vil	ligge	
over for eksempel normalt rentenivå på 
driftskreditt,	og	skal	utbetales	årlig.

nOrsvin usa llC
norsvin	USA	(nUSA)	ble	etablert	i	2002	
(se egen sak).	nUSA	er	i	dag	100	prosent	

eid	av	norsvin	International	AS	(nI),	som	
er	et	datterselskap	av	norsvin,	som	skal	
selge	og	markedsføre	norsvingenetikk	i	
utlandet.	nI	er	eid	av	norsvin,	nortura	og	
Felleskjøpet	Agri.	

Forretningsideen	til	nUSA	er	å	oppfor-
mere	og	markedsføre	norsvins	produkter	
hovedsakelig	i	USA,	men	Canada	og	Me-
xico	er	også	inkludert	i	nUSAs	territorier.	

Svineproduksjonen	i	USA	består	av	
ca.	5,8	millioner	purker,	og	det	slaktes	
ca.	116	millioner	slaktegriser	per	år.	Til	
sammenligning	produseres	det	i	norge	
ca.	1,5	millioner	slaktegriser	og	vi	har	 
ca.	60.000	purker	her	til	lands.	

Økte markedsandeler 
norsvins	avlsmateriale	er	særdeles	kon-
kurransedyktig	sammenlignet	med	avls-
materialet	fra	andre	ledende	internasjo-
nale avlsselskaper, spesielt i evnen til å 
levere	effektivitet	og	produktivitet	til	
slaktegriser	gjennom	mordyret.	dette	har	
resultert	i	økt	markedsandel	hvert	år	 
siden	etableringen	i	2002.	norsvin	USAs	
omsetning	var	i	2011	på	nOK	40	millio-
ner,	og	forventes	å	være,	med	dagens	ut-
viklingstakt,	på	ca.	nOK	70	millioner	i	
2014, med et resultatkrav på minimum 
tre	prosent	av	omsetningen.

entusiastiske 
svineprOdusenter
På	norsvins	styre-	og	fylkesledersamling	
i	januar	var	troen	stor	på	at	svineprodu-

sentene	vil	være	interessert	i	å	bidra	
med	utviklingskapital	i	det	nye	selskapet	
norsvin	Invest	AS.	

I	månedene	framover	vil	administra-
sjonen	og	styremedlemmene	i	norsvin	
stille	på	årsmøtene	til	fylkes-	og	lokal-
lagene	rundt	om	i	landet.	Organisasjons-
sjef		Asbjørn	Schjerve	i	norsvin	kan	kon-
taktes om du ønsker deltakelse på ditt 
årsmøte.

trOr på dette 
Fylkesleder	i	norsvin	Telemark,	Knut	
Haugland	er	en	av	de	som	ønsker	å	 
investere i det nye selskapet. Han under-
streker	viktigheten	av	at	svineprodusen-
tene	ser	verdien	i	den	internasjonale	
satsingen	og	at	de	blir	med	og	investerer	
i	norsvin	Invest	AS.

	–	dette	er	en	investering	i	egen	fram-
tid,	og	jeg	håper	at	svineprodusentene	
ser	betydningen	av	å	lykkes	internasjo-
nalt.	Uten	suksess	i	USA	har	vi	ikke	 
mulighet	til	å	opprettholde	det	gode	
avlsarbeidet	på	gris	i	norge	på	dagens	
nivå.	Jeg	har	stor	tro	på	norsvin	Invest	
som	verktøy	for	å	tilføre	utviklingskapital	
til	norsvins	internasjonale	satsing.	Pro-
duktene	våre	etterspørres,	og	nå	har	vi	
muligheten	til	å	være	med	på	å	sikre	vi-
dere	framgang	for	norsk	gris	i	verdens-
sammenheng,	sier	Knut		Haugland.	

det	vil	også	bli	lagt	ut	informasjon	på	
www.norsvin.no

15 mill. til økt internasjonal satsing

VIL INVESTERE: Her ser 
du et knippe av tillits-

valgte i Norsvin som 
vil satse mer ute. Fra 

venstre Jens Gaute 
Aarbø, Hordaland, Aud 
Jorunn Landrø, Trønde-

lag, Anne A. Andvik, 
Vestfold, Knut Haug-
land, Telemark, Willy 

Finnbakk, Rogaland og 
Knut Helmer Felt-

stykket, Aust-Agder.
[Foto: Tore Mælumsæter]

Wenche Helseth

Informasjonssjef Norsvin
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Ønsker du 
struktur på sakene?
- bruk FORMAT kraftfôr for diende purker
Vi kjenner utfordringene i smågrisproduksjonen, og tilbyr nå et mer 
strukturrikt Die-fôr enn tidligere. Økt struktur i kraftfôret endrer 
 konsistensen på m ageinnholdet og purkemagen får mer å jobbe med. 

Kraftfôr Bruksområde
FORMAT Die Diende purker på tørrfôr

FORMAT Die Super Diende purker på tørrfôr

FORMAT Die Balanse Diende purker med mistanke om magesår

FORMAT Die Soft Diende purker på våtfôr

For optimalt valg av kraftfôr og fôringsopplegg, ta kontakt med din     fag- 
eller salgskonsulent. Besøk oss på www.fkra.no, www.felleskjopet.no og 
www.fknr.no.
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I 2012 er det ti år siden Norsvin 
fløy 600 griser til USA, for  
etablering av en egen fored-
lingsbesetning, Cheyenne, i  
Sør-Dakota. Her kan du lese 
mer om opp- og nedturer for 
norsvingenetikkens framferd  
i USA. 

Bjarne Holm

avlssjef Norsvin
Marte Heieraas Evju

Informasjonsrådgiver Norsvin

Darwin Tilstra	er	avlssjef	i	norsvin	USA.	
Her	er	noen	av	hans	betraktninger	rundt	
norsvins	posisjon	i	det	amerikanske	
markedet.	Charterflyet	til	USA	i	2002	
inneholdt	purker	og	råner	av	ulike	 
norsvinraser	og	krysninger.	I	dag	tilbyr	
norsvin	sin	genetikk	i	USA	gjennom	 
rasene	landsvin,	yorkshire	og	duroc,	 
lY	krysningspurker	og	farrasene	ld,	 
ldd	og	duroc.	ldd	er	3/4	duroc	og	1/4	
landsvin. 

hjertet på prærien 
langt	ute	på	prærien	i	midt-vesten	ligger	
foredlingsbesetningen	Cheyenne,	hjertet	
i	norsvins	amerikanske	populasjon.	
Cheyenne	produserer	renrasete	purker	
for	egen	kjerne	og	videresalg,	og	råner	av	

alle	tre	raser	til	Sage	Creek	seminstasjon,	
samt	til	en	rekke	andre	seminstasjoner	i	
hele	midt-vesten.	På	Cheyenne	står	det	
totalt	ca.	600	purker;	330	landsvin,	170	
yorkshire	og	100	duroc.	Hver	fjerde	uke	
griser	det	80	purker	på	Cheyenne.	nes-
ten	all	sæd	som	brukes	i	besetningen	
flys	inn	fra	norge.	Etter	avvenning	overfø-
res	smågrisen	til	oppfôringsbesetningen	
Cedar	Ridge,	hvor	det	unggrismåles	etter	
norsvinmodell, med spekk/muskelmå-
ling	og	eksteriørbedømming.	

tilbakeslag med birChdale 
I	2009	etablerte	norsvin	USA	oppforme-
ringsbesetningen	Birchdale.	Kun	et	år	se-
nere	slo	det	ut	PRRS	i	besetningen,	noe	
som	satte	norsvins	utvikling	i	det	ameri-
kanske markedet tilbake med nesten to 
år.	Fra	Birchdale	skulle	norsvin	videre-
selge	hybridpurker	og	renavlsdyr	til	nye	
formeringsbesetninger.	Utbruddet	med	
PRRS	kom	akkurat	når	produktiviteten	i	
besetningen	hadde	kommet	skikkelig	i	
gang	og	norsvin	skulle	begynne	å	distri-

Dette er Norsvin USA nå

FØLGER USA: Darwin Tilstra, Norsvin USA (t.v.) og Magnus Haandlykken, Norsvins 
avlsleder utland, her på avlsbesetningsmøtet på Hamar i november 2011.

LITEN LANDSBY: Driftsbygningene til  
CC Morgan ligger som en liten landsby 
utenfor Alexandria i Minnesota, USA. 
[Foto: Albert Paszek]
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buere	livdyr.	Ingen	vet	sikkert	hvordan	 
viruset	kom	inn	i	besetningen,	men	 
mistanken	rettes	mot	håndverkere	og	
dårlig	desinfisert	verktøy.	

Øvrige markedsandeler 
Ca.	18	prosent	av	all	grisen	i	USA	har	nå	
norsvingenetikk	i	seg.	norsvin	er	tungt	
inne	blant	mange	av	de	aller	største	
amerikanske	svineprodusentene.	noen	
av	dem	begynner	å	få	en	lang	fartstid	
med	norsvingenetikk:	Christensens	
Farms	(CF)	var	norsvin	USAs	første	store	
kunde,	og	signerte	avtale	i	2005.	CF	har	
egen	foredlingsbesetning	med	landsvin	
og	produserer	purker	til	bruk	i	egen	avls-
pyramide.	Totalt	har	CF	ca.	163	000	pur-
ker,	og	utvider	nå	omfanget	av	norsvin-
genetikk	i	sitt	system.	CMS	er	en	annen	
foredlingsbesetning	tilknyttet	norsvins	
avlssystem.	Totalt	1200	purker	inngår	i	
besetningen,	og	hver	fjerde	uke	griser	
220	purker.	Craig	Salmela	eier	og	driver	
besetningen	i	tett	samarbeid	med	nor-
svin	USA.	På	sikt	vil	CMS	inneha	samme	
funksjon	og	rolle	som	norsvins	egen	be-
setning	Cheyenne.	Ved	å	ha	to	fored-
lingsbesetninger	reduseres	omfanget	av	
et eventuelt sykdomsutbrudd i en av be-
setningene.	

nOrsvins materiale 
I	følge	darwin	Tilstra	er	norsvin	landsvin	
det beste landsvinet på det amerikanske 
markedet.	norsvin	landsvin	har	histori-
en,	forskningsarbeidet	i	bunn,	og	resul-
tater	å	vise	til.	darwin	mener	det	også	er	
av	stor	betydning	at	norsvins	«Pure	 
norwegian	landrace»	virkelig	er	det;	et	
renraset	dyr	uten	innslag	av	andre	linjer.	
dette	gir	stor	genetisk	gjennomslags-
kraft;	og	en	oppnår	full	heterosiseffekt	
på	avkommet	ved	å	krysse	inn	norsvin	
landsvin.	det	er	også	stor	interesse	for	
hybridpurkene.	lY	purkene	gir	blant	an-
net større kull enn rene landsvinpurker. 
darwin	trekker	også	fram	eksteriør,	spe-
nerekka,	og	avvenningsresultater	som	
fordeler	ved	lY-purka.	dagens	yorkshire-
materiale	får	gode	skussmål,	men	vi	er	
avhengige	av	å	ha	en	god	yorkshire	også	
om	fem	og	ti	år,	bedyrer	darwin.	

OppfØlging 
darwin	Tilstra	vektlegger	betydningen	av	
oppfølging	i	amerikansk	svineproduk-
sjon.	Fôring	gir	enormt	store	utslag	i	pro-
duksjonen,	og	norsvins	materiale	skal	
fôres	noe	annerledes	enn	mye	annet	 
materiale på det amerikanske markedet. 
norsvin	USA	er	ikke	interessert	i	å	selge	
dyr inn i et driftssystem som ikke er i 
stand	til	å	håndtere	materialet.	Videre	
mener	darwin	at	norsvin	skal	fortsette	å	
bedre	fôreffektiviteten	ytterligere.	Tilstra	
er	jevnlig	i	norge,	og	er	etter	seks	år	i	
norsvin	USA	også	blitt	godt	kjent	med	

mange	av	de	norske	avlsbesetningene.	
Han	har	et	helhjertet	engasjement	for	
norsvin	og	norske	svineprodusenter.	 
I	USA	er	han	er	ansvarlig	for	seleksjon	av	
purker	og	råner	og	er	også	viktig	når	det	
gjelder	salg	og	kundeoppfølging.	Med	
sin	lange	fartstid	i	nUSA-sammenheng	
representerer	han	kontinuiteten	i	sel-
skapet,	og	han	vet	hva	som	skal	til	for	å	
lykkes	med	norsvins	genetikk.	

CC mOrgan 
I	midten	av	desember	var	første	grising	i	
norsvins	nye	amerikanske	formerings-
besetning	CC	Morgan.	Med	3000	norsvin	
landsvinpurker er dette den største en-
keltbesetningen	som	noensinne	er	knyt-
tet	til	norsvins	avlssystem.	

det	nybygde	anlegget	til	CC	Morgan	 
er lokalisert utenfor Alexandria i Minne-
sota,	og	eies	av	til	sammen	fem	produ-
senter.	de	første	purkene	ble	flyttet	inn	
28.	november,	og	det	vil	grise	120	purker	
hver	uke	i	besetningen.	Besetningen	er	
egenrekrutterende,	og	skal	produsere	
norsvin	lY-purker	for	livdyrsalg.	 
I	alt	3000	purker	inngår	i	CC	Morgan	sitt	
system, der 90 prosent benyttes til pro-
duksjon	av	lY-kull,	mens	ca.	10	prosent	
blir	rene	landsvinkull	for	opprettholdelse	
av	landsvinkjernen.	Omsetning	av	ung-
purker	fra	CC	Morgan	vil	ligge	på	over	 
30.000	purker/år.	Bakgrunnen	for	sam-
arbeidet	med	CC	Morgan	var	PRRS-ut-
bruddet	i	norsvins	tidligere	formerings-
besetning	Birchdale	i	2010.	det	tas	enda	

kraftigere	forhåndsregler	med	smittebe-
skyttelse	og	sikkerhetstiltak	enn	det	som	
ble	gjort	ved	Birchdale.	landsvinpurkene	
i	besetningen	skal	gjennom	felttest	til-
svarende purkene i norske avlsbesetnin-
ger.	Med	unntak	av	muskel	og	spekk-
måling,	skjer	unggrismåling	etter	norsk	
modell	med	veiing	og	eksteriørbedøm-
ming.	det	store	datamaterialet	norsvin	
framover	vil	få	fra	CC	Morgan	har	stor	 
verdi i avlsarbeidet.

NUSA-ANSATTE: Norsvin USA-ansatte Damon Galloway (t.v.) og Lance Peterson. Damon 
er med å lede CC-Morgan prosjektet, mens Lance er involvert i felttesting og seleksjon i 
Norsvins amerikanske besetninger.  [Foto: Albert Paszek]

All	time	high	
på amerikanske 
seminstasjoner
Ved	inngangen	til	2012	har	norsvin	 
USA	råner	i	23	seminstasjoner	i	USA,	 
Canada	og	Mexico.	
Totalt	står	517	råner	og	leverer	varene.
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– Jeg har en fôrkostnad på 2,50 
per fôrenhet med miljøfôr og 
innkjøpt kraftfôr slik jeg fôrer 
nå. Men jeg regner med å spare 
litt fôrkostnader når jeg tar i 
bruk eget fôrkorn. 

Tore Mælumsæter

Ringsaker, Hedmark

Det sier slaktegrisprodusent	Ole	dobloug 
på	dobloug	vestre	i	Furnes,	Ringsaker.	
Han	følger	nøye	med	på	faglige	og	øko-
nomiske	resultater	i	grisehuset.	I	dag	
bruker	han	80	prosent	miljøfôr	og	20	
prosent	innkjøpt	kraftfôr	til	dyra	sine.	
Men	i	slutten	av	januar	kjørte	han	i	gang	

den	nye	mølla	på	garden,	så	nå	er	pla-
nen	å	erstatte	det	innkjøpte	kraftfôret	
med	egen	avling	av	bygg	og	hvete,	for-
trinnsvis	høsthvete,	hvis	alt	går	etter	pla-
nen.	Kanskje	legger	han	om	til	mer	delt	
gjødsling	av	bygget	for	å	øke	protein-
innholdet.	

tØrt fôr i Overgangsfasen
dobloug	vurderer	også	å	legge	om	fôrin-
ga	litt	slik	at	han	fôrer	litt	sterkere	i	star-
ten	når	grisene	er	små.	Målet	er	å	justere	
innholdet	i	fôret	slik	at	både	smågrisene	
og	slaktegrisene	får	det	de	trenger.

–	Jeg	gir	gjerne	tørrfôr	i	troa	de	tre-fire	
første	dagene	sammen	med	litt	våtfôr.	På	
den	måten	føler	jeg	at	effekten	av	sture-
perioden	de	fem-seks	første	dagene	etter	
innsett	blir	redusert.	det	kan	bli	i	tøffeste	
laget	å	kjøre	på	med	rent	våtfôr	etter	at	
de	har	blitt	flyttet	og	blandet	og	havnet	i	
et	nytt	miljø,	sier	dobloug.	Han	kjønns-
sorterer	slaktegrisene	også.	doblougs	er-
faring	er	at	blanding	av	kastrater	og	pur-
ker	kan	øke	tendensen	til	halebiting	noe.	
Kastratene	kaster	seg	gjerne	først	over	
maten,	og	mindre	hunndyr	som	ikke	får	
nok	fôr	kan	ha	en	tendens	til	å	knuppe	
haler	på	andre,	synes	Ole.

–	Men	jeg	har	ikke	gjort	justeringer	i	
fôringa	sjøl	om	jeg	nå	skiller	kastrater	og	
purker. Purkene eter like stramt som  
kastratene,	men	jeg	synes	som	sagt	at	
jeg	ser	mindre	halebiting	ved	å	skille	
dem,	sier	han.	

alt inn Og alt ut
Slaktegrishuset	ble	bygd	i	2004	for	2100	
dyreenheter	i	året.	den	gangen	kostet	
det	4,3	millioner	å	føre	opp	huset.	Huset,	

som	har	elementer	fra	Borgen	Bygg	og	
takkonstruksjoner	fra	Ringsaker	Almen-
ning,	har	to	langsgående	like	rom	med	
plass	til	350	dyr	i	hver	seksjon.	Han	har	
11	dyr	i	hver	binge,	men	de	er	egentlig	
bygd	for	å	tåle	12.	Han	plukkslakter	ikke,	
men	leverer	hele	puljer	etter	alt	inn	og	alt	
ut-prinsippet.	dødeligheten	ligger	på	 
fire-fem	griser	per	innsett,	som	altså	be-
står	av	705	–	710	griser.	dobloug	leverer	
til	Fatland,	og	har	SPF-besetning	med	
hampshire,	sjøl	om	han	akkurat	nå	har	
landsvin	i	grisehuset.	det	er	bare	for	å	
teste	dem	opp	mot	hverandre.	Små-
grisene	kommer	fra	Harald	Gropens	be-
setning.	

la Om fôringa
–	Jeg	følte	at	jeg	fikk	for	dårlig	kjøttpro-
sent,	så	jeg	brukte	noen	innsett	på	å	jus-
tere	inn	fôringa.	Jeg	kan	ikke	fôre	hamps-
hire	like	hardt	som	landsvin	i	starten.	På	
det	siste	innsettet	mitt	før	jul	hadde	jeg	
et	fôrforbruk	på	2,85	når	jeg	fôret	som	
hardest,	og	det	ble	en	kjøttprosent	på	
62,5	i	dette	innsettet.	det	er	jeg	godt	for-
nøyd	med.	Men	på	det	verste	da	jeg	star-
tet	med	hampshire	var	jeg	nede	i	60,5,	
og	det	er	altfor	dårlig.	da	forsvinner	det	
fort	60	–	70	kroner	grisen,	og	dette	er	
penger	som	jeg	ikke	tar	igjen	på	tilvek-
sten.	Ved	ei	fôringstid	på	95	–	97	dager	
gikk	det	252	fôrenheter,	og	det	skulle	gi	
et	fôrforbruk	på	cirka	2,6.	Tilveksten	lå	
på	985	–	990	gram.	

tilsetter e-vitamin
Hver	torsdag,	samtidig	som	blandetan-
ken	vaskes,	tilsetter	han	E-vitamin	i	våt-
fôrtanken.	Han	bruker	10	kilo	E-vitamin	

Satser på miljøfôr og eget korn

I LUFTA: Fôrskruen går i lufta fra gardsmølla og inn til grisehuset gjennom 
gavlen. På tverrsida er det også klargjort en silo til soya.

FÔRSENTRALEN: Bak 
våtfôrblandetanken til 

venstre sees de nye 
tilførselsrøra fra 

gardsmølla. Miljøfôr-
tanken sees såvidt til 

høyre.
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til	700	griser.	dette	koster	forholdsvis	
lite,	og	doblougs	erfaring	er	at	det	redu-
serer	problemer	med	blant	annet	mage-
sår.	Som	stråfôr	bruker	han	rundballe-
ensilasje	(det	er	ammekuproduksjon	på	
gården	også),	og	det	spares	ikke	på	flis	i	
bingene.	

– Hva vet du om kvaliteten og stabili-
teten på miljøfôret ?

–	Vi	får	en	fôrresept	med	hvert	lass	
som	viser	næringsinnholdet	i	miljøfôret,	
og	nå	synes	jeg	det	er	ganske	bra.	For	et	
par	år	siden	var	miljøfôret	mer	ustabilt.	
Jeg	hadde	inntrykk	av	at	de	blandet	inn	
alt	mulig	av	rester,	for	eksempel	store	
mengder	slakteblod,	og	det	skapte	en	
del problemer. Men nå virker det mer 
gjennomtenkt	og	stabilt.	Vi	som	kjøper	
miljøfôr	har	jo	også	litt	fortjeneste	på	det	
i	forhold	til	å	bruke	innkjøpt	kraftfôr,	så	
da	må	vi	vel	tåle	litt	større	variasjon.

Øker fleksibiliteten
– Hva var bakgrunnen for at du investerte 
i egen fôrmølle, og hva kostet det ?

–	Jeg	regner	med	at	det	kommer	til	å	
koste i underkant av en million kroner in-
kludert	mølle,	ombygging	og	installering,	
og	det	synes	jeg	ikke	er	avskrekkende.	

da	er	det	i	prinsippet	mulig	å	fôre	alle	
grisene	på	eget	korn.	Jeg	regner	ikke	med	
at	kraftfôrprisene	kommer	til	å	gå	ned	i	
tida	framover,	og	mølla	gir	mulighet	til	å	
utnytte	egen	kornproduksjon	på	en	flek-
sibel	måte.	Forhåpentligvis	er	det	noen	
kroner	å	hente	på	bunnlinja	ved	å	gjøre	
dette	også.	Egen	fôrproduksjon	gir	dess-
uten	sikkerhet	og	valgmuligheter	om	det	
skulle	bli	problemer	med	levering	av	for	
eksempel	miljøfôr,	sier	Ole	dobloug.	

TO SILOER: Det er to siloer til 
gardsmølla, hver med plass til 
10 tonn. Dette gir mulighet til 
å bruke både bygg og hvete. 

SPF-SLAKTEGRIS: – Etter at jeg la om fôringa av 
hampshiregrisen fikk jeg økt kjøttprosenten, 
forteller Ole Dobloug. Nå vil han teste den mot 
landsvin, så dette landsvininnsettet fra  
8. desember får smake bygg og hvete fra egen 
gardsmølle i siste perioden før slakting. 

IKKE FULLT KJØR: Det er 11 
griser i hver binge, sjøl om 
de er bygd for å tåle en til.

[ t e m a4f ô r ]



20 svin – 1/2012

F ô R 	 O G  F ô R i N G

– Jeg tror dekningsbidraget har 
gått opp med 100 kroner etter at 
jeg fikk fast leverandør av små-
griser, sier Sigbjørn Grøtterød i 
Tønsberg.

Tore Mælumsæter

Det har blitt mindre	sjukdom	og	bedre	
gris	med	den	nye	faste	leverandøren.	
Han	har	kjørt	to	innsett	etter	omleggin-
gen,	og	går	nå	løs	på	det	tredje.	Tidligere	
fikk	Grøtterød	smågriser	fra	seks-sju	le-
verandører.	Fordelen	med	det	var	at	han	
fikk	flere	griser	i	hver	pulje,	men	ulempe-

ne	var	mer	ujevn	gris	og	større	plager	
med	sjukdom.	I	Vestfold	er	det	flere	som	
har	plundret	en	del	med	mer	eller	mindre	
diffuse	lungesjukdommer	blant	annet.	

Grøtterød	produserer	1900	–	2000	
slaktegriser	i	året.	Han	driver	også	med	
ammekuproduksjon.	For	tre	år	siden	 
bygde	han	om	det	gamle	kufjøset	til	tre	
separate	avdelinger	for	slaktegris,	to	på	
vel	190	dyr	og	en	på	170.	det	tas	i	mot	
cirka	550	griser	i	innsettet.	Slaktegrisene	
får	våtfôring	som	er	helt	basert	på	inn-
kjøpt	kraftfôr	fra	Felleskjøpet,	og	syre	
brukes	ved	behov.	Grøtterød	har	også	
drevet	med	leiemaling,	men	føler	at	ge-
vinsten	ved	dette	ikke	lenger	er	bra	nok	
til at det er interessant. 

stramt tidsskjema
–	da	jeg	fikk	smågriser	fra	mange	leve-
randører	kom	det	550	på	en	gang.	nå	har	
jeg	fast	avtale	med	en	smågrisleveran-
dør,	men	da	kommer	smågrisene	i	puljer.	
det	betyr	at	slaktegrisene	må	ut	etter	tre	
måneder	hvis	jeg	skal	rekke	vask	og	tørk	
til	det	kommer	inn	nye	dyr.	Smågrisene	
veier	litt	over	30	kilo	ved	innsett,	og	de	
veide 32 kilo ved de to siste innsettene. 
da	går	alle	ut	igjen	etter	90	dagers	fôr-
ing.	Jeg	kunne	nok	økt	dekningsbidraget	
ytterligere	ved	å	veie	en	runde	og	slakta	
ut	de	tyngste	først.	I	dag	gjør	jeg	det	
sånn	at	jeg	veier	grisene	i	to	binger	i	hver	
avdeling	et	par	ganger	i	måneden.	 
leveringsvekta	var	cirka	80	kilo	ved	siste	
levering,	og	kjøttprosenten	var	61,5,	sier	
han.	

vil ned på fôrfOrbruket
– Du er fornøyd med det?

–	det	er	jeg,	men	jeg	synes	fôrforbru-
ket	er	for	høyt.	det	går	2,7	fôrenheter	per	
kilo	tilvekst.	Innimellom	har	jeg	også	
hatt	litt	halebiting,	og	jeg	har	spurt	både	
rådgivere	og	veterinær	uten	å	finne	noen	
årsak.	Grisene	får	god	gammeldags	silo	
med	cirka	40	prosent	tørrstoff.	Jeg	bruker	
to	store	trillebårer	om	dagen	på	550	gri-
ser,	og	dette	er	nok	dagens	høydepunkt	
for	dem.	Jeg	gir	slik	at	de	eter	opp	siloen	
uten	å	leke	og	grise	for	mye	med	graset,	
sier	Sigbjørn	Grøtterød.

Han opplever det som en stor fordel  
å	få	griser	fra	fast	leverandør.	Ulempen	
med	puljevis		levering	er	at	det	blir	knap-
pere	med	tid	til	vask	og	tørk,	men	etter	 
å	ha	kjørt	to	innsett	med	fast	leverandør	
har	dekningsbidraget	gått	opp	med	 
100	kroner	grisen.	da	tåles	det	noen	 
ulemper.  

salgsavtale
– Er du en av dem som etterlyser mer for-
pliktende salgsavtaler i livdyrhandelen 
med smågriser ?

–	Ja,	absolutt.	Jeg	selger	jo	kalver	i	
storfeproduksjonen,	og	jeg	er	litt	sjok-
kert over at så store verdier skifter eiere 
mellom	smågrisprodusenter	og	slakte-
grisprodusenter	uten	ryddigere	avtalefor-
hold	enn	i	dag.	På	storfe	får	jeg	ikke	
solgt	kalvene	hvis	de	ikke	er	bra	nok.	 
da	må	jeg	enten	fôre	fram	dem	sjøl,	eller	
selge	dem	til	kraftig	redusert	pris,	sier	
Grøtterød.

Ny hverdag med fast leverandør

FORNØYD: – Jeg er 
veldig fornøyd med å 

ha fått fast leverandør 
av smågriser, sier  

Sigbjørn Grøtterød i 
Tønsberg. 

- Nytt komposittgulv til landbruket !
Gris, sau, geit  og  smakalv

Over 30 års brukserfaring fra USA

• Høy styrke og lav vekt (1/3 av stål)
• Enkel installasjon (tilpasses på stedet)
• Lang levetid
• Termisk og elektrisk isolerende
• God dyrevelvære
• «Varmt» gulv
• Sklisikkert i alle retninger
• Skånsomt for klauv og knær

Kontakt: Stig-Helge Lilleholt 950 73 481 / 75 07 00 50
e-post: stig.lilleholt@nordkomp.no

Helgeland Næringspark, 8800 Sandnessjøen
NORDKOMP AS
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Det har blitt for mange tunge 
griser. For å få til ei gjennom-
snittsvekt på 83-84 kilo må jeg 
begynne å plukkslakte igjen, 
sier Erik Ravndal.

Tore Mælumsæter

Slaktegrisprodusenten	på	Ålgård	helt	sør	
i	Rogaland	har	ligget	på	et	fôrforbruk	helt	
på	gjennomsnittet.	det	har	svingt	mel-
lom	2,65	og	2,75	fôrenheter,	men	Ingris-
resultatene	fra	siste	innsettet	før	jul	viste	
et	fôrforbruk	på	2,87.

Jeg	tror	det	skyldes	at	jeg	har	for	man-
ge	tunge	griser.	Jeg	tror	at	vel	200	av	de	
700	grisene	i	siste	innsettet	før	jul	burde	
ha	vært	slaktet	ut	to-tre	uker	tidligere,	
sier	Ravndal	til	Svin.

Han	driver	slaktegrisproduksjon	på	
2100	enheter,	og	har	kjørt	«alt	inn	og	alt	
ut»-prinsippet.	Smågrisene	kommer	fra	
Jæren	purkering,	og	det	kommer	cirka	
720	griser	i	innsettet	cirka	hver	16.	uke.	

Produksjonen	er	fordelt	på	to	hus	
med	plass	til	420	i	det	ene	og	300	i	det	
andre.	Begge	husene	har	tørrfôring,	så	
menyen	er	kraftfôr	og	vann.	

Jeg	har	ikke	vært	helt	fornøyd	med	
dekningsbidraget	det	siste	to	og	et	halvt	
årene.	det	tror	jeg	skyldes	at	vi	hadde	for	
mye	dOn	i	kraftfôret	i	et	par	innsett,	noe	
jeg	også	har	fått	erstatning	for.	I	tillegg	
har	det	vært	litt	varierende	kvalitet	på	

smågrisen	i	oppstartsfasen	til	Jæren	pur-
kering.	Men	det	siste	året	har	grisen	vært	
fin.	Siste	året	har	jeg	kjørt	etter	«alt	ut	og	
alt inn»-prinsippet. Vi prøver å få inn 
smågris	på	rundt	30	kilo,	og	etter	90	–	95	
dager	slaktes	hele	huset	ut	uansett.	Tid-
ligere	pleide	jeg	å	plukke	ut	de	tyngste	
først. Men resultatet da vi slakta ut etter 
97-98	dager	før	jul	var	at	vektene	ble	for	
høye.	Godt	og	vel	200	av	disse	grisene	
burde	ha	vært	slakta	to-tre	uker	tidligere	
om	vi	skulle	hatt	ei	gjennomsnittsvekt	på	
83-84	kilo.	Jeg	tror	de	tyngste	stagnerer	i	
tilveksten.	Skal	jeg	få	bedre	resultater	 
føler	jeg	at	jeg	må	plukkslakte	igjen,	sier	
Ravndal.

nå	skal	han	ha	slaktet	ut	den	 
26.	januar	i	et	av	husene	etter	79	dagers	
fôring.	Grisene	veide	38	kilo	da	han	fikk	
dem,	så	nå	vil	han	se	hvordan	dette	slår	
ut.	Håpet	er	at	de	skal	ligge	på	75	–	76	
kilo	i	gjennomsnitt.	Men	ved	neste	inn-
sett		vurderer	han	å	plukkslakte	tre	uker	
før	levering	igjen.	

det	er	klart	at	jo	jevnere	smågrisene	
er	ved	levering,	jo	lettere	er	det	å	lykkes	
med	«alt	inn	og	alt	ut»-levering.	Men	i	
praksis	vil	det	være	variasjon	i	smågris-
vektene,	sier	han.

erteprotein	ligger	ganske	nær	opptil	i	
sammensetning.	det	kunne	altså	bli	en	
erstatning	for	animalsk	protein.	 
Men	råvareprisene	har	steget,	og	inn-
tektene sviktet. 

Kjernevirksomheten	 
til	FKRA	går	imidler- 
tid	svært	bra.	 
likevel	må	nok	 
selskapet vente  
kritikk	og	diskusjon	om	 
sidesatsinga	i	tida	framover	 
mot årsmøtet.

Felleskjøpet Rogaland Agder 
(FKRA) må ta store ned-
skrivninger og store tap på  
side virksomhetene i Agrimarin 
og Marinpet. 

Dette er sidevirksomheter som ble  
startet	på	90-tallet,	og	hensikten	var	å	
utnytte	FKRAs	kapital	best	mulig	for	 
medlemmene.	nå	må	konsernet	i	stedet	
bokføre store tap. 

da	satsingen	på	prosessering	av	erter	
startet	hadde	FKRA	ledig	plass	i	fabrikk-
anlegget	sitt,	og	regnet	med	at	de	kunne	
ta	ut	samspilleffekter	i	kraftfôrproduksjo-
nen	sin.	Prognosene	tilsa	at	det	ville	bli	
mangel	på	animalsk	protein	fra	fisk,	og	

Får for mange tunge griser

Taper	på	erteprosessering

TILBAKE: –Jeg vurderer å gå tilbake til 
plukkslakting igjen, sier slaktegrisprodu-
sent Erik Ravndal i sør-Rogaland.

[ t e m a4f ô r ]
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Skal man i en travel hverdag 
sette av tid og veie gris for 
plukkslakt? Eller skal man styre 
mot en fornuftig gjennomsnitts-
vekt og levere hele innsett sam-
let? Valg av utslaktingsstrategi 
har vært et tema både i Svin og 
Slaktegrisforum den siste tida.

Anders Øfsti

Fag- og markedskonsulent Norsvin 

For å belyse dette	hentet	vi	inn	slakte-
data	for	et	innsett	fra	en	nortura-produ-
sent	som	kjørte	bokstavelig	talt	alt	inn	/	
alt ut i 2011. Han satte inn litt over 700 
gris	og	slaktet	alle	i	løpet	av	tre	dager	et-
ter	en	framfôringstid	på	snaut	14	uker.		
Tilvekst	totalt	var	på	moderate	913	gram/
dag,	fôrforbruk	på	2,9	FEn/kg	tilvekst,	og	
kjøttprosenten	havnet	på	60,1.	nedgan-
gen	i	kjøttprosent	med	økende	slakte-
vekt	var	forholdsvis	bratt	og	ble	beregnet	
til	-0,22	prosentpoeng	per	kg	slaktevekt	
ut	over	79	kg.	Spredningen	i	slaktevekt	
var	svært	stor;	fra	57	kg	til	111	kg.	det	ble	
levert	hele	123	slaktegris	over	90	kg	 
slaktevekt.   

sCenariO med plukkslakt
Ut	fra	slaktedata	for	det	samme	innsettet	
lagde	vi	et	scenario	med	plukkslakt	over	
totalt	fire	uker.	Vi	satte	som	forutsetning	
at	man	fortsatt	skulle	ha	fullt	puljetillegg,	
det	vil	si	90	griser	per	pulje.	Følgende	
forutsetninger	ut	over	dette	ble	brukt:
•	 Avregningspriser	fra	nortura	per	

02.01.2012
•	 Gjennomsnittlig	daglig	tilvekst	på	 

900	gram
•	 nedgang	i	kjøttprosent	på	0,22	pro-

sentpoeng	per	kg	økt	slaktevekt	over	
79	kg

•	 Korrigert	avregningspris	for	hvert	 
enkelt	slakt	ut	fra	beregnet	vekt	og	
klassifisering.

Med	disse	forutsetningene,	og	utslakting	
over	fire	uker,	gikk	gjennomsnittlig	slak-
tevekt	ned	fra	81,9	kg	til	78,6	kg	sam-
menlignet	med	de	faktiske	dataene	fra	
alt	inn/alt	ut-slaktingen,	se	tabell	1.	
Kjøttprosent	gikk	opp	fra	60,1	til	60,9.	
Ved	plukkslakt	gikk	samlet	kjøttverdi	ned	
med	ca	kr	10	000,-	på	grunn	av	lavere	
gjennomsnittlig	slaktevekt.	Økning	i	
kjøttprosent	og	flere	slakt	med	optimale	
vekter	ved	plukkslakting	var	dermed	ikke	
nok	til	å	kompensere	for	færre	slaktede	
kilo	kjøtt, se tabell 1.

sparer fôr ved plukkslakt
derimot	oppnår	man	en	betydelig	inn-
sparing	i	fôrkostnad	ved	plukkslakt.	det-
te	vil	være	avhengig	av	fôrkostnad	og	
marginalt	fôrforbruk	for	de	siste	kiloene	
med	tilvekst.	Vi	beregnet	økningen	i	dek-
ningsbidrag	per	gris	ved	plukkslakt	ved	
varierende	fôrkostnad	og	marginalt	fôr-
forbruk,	se	tabell	2.	der	har	vi	regnet	på	
effekten	av	større	kjøttinntekt	ved	alt	
inn/alt	ut	og	korrigert	for	sparte	fôrkost-
nader	ved	plukkslakting.	Plukkslakt	ga	
økt	dekningsbidrag	i	intervallet	28	–	51	kr	
per	gris,	sammenlignet	med	alt	inn/alt	
ut.	For	hele	innsettet	utgjorde	dette	økt	
dekningsbidrag	på	19.000	–	35.000	kr.	
Man	ser	altså	en	betydelig	økt	inntjening	
ved	plukkslakt	sammenlignet	med	slak-
ting	alt	inn/alt	ut	i	dette	tilfellet.	Akkurat	
dette	med	marginalt	fôrforbruk	vil	variere	
fra	besetning	til	besetning.	det	er	rimelig	
å	tro	at	besetninger	med	appetittfôring	
og	høyt	fôropptak	vil	ha	høyere	marginalt	
fôrforbruk	enn	besetninger	som	fôrer	
mer	restriktivt.	nyere	tall	fra	forsøkene	til	
Felleskjøpet	Fôrutvikling	på	Stamsæd-
gården	i	perioden	2009	–	2011,	viser	at	
gris	fôret	med	tørrfôr	etter	appetitt	har	et	
marginalt	fôrforbruk	på	ca	3,5	FEn	per	kg	
tilvekst	ved	120	kg	levende	vekt	(Anne	
Stine	Ekker,	FKF,	pers.	medd.).	Om	lag	

Utslaktingsstrategi: 

Plukkslakt, eller alt inn og alt ut ?
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samme	marginale	fôrforbruk	ved	120	kg	
levendevekt	rapporterte	Hallgeir	Sterten	
under	«Gris	i	2007»,	også	basert	på	for-
søk	på	Stamsædgården	(Forsøk	Sl53,	
FKF,	2007).	I	disse	forsøkene	er	det	tynt	
med	observasjoner	på	vekter	høyere	enn	
120	kg.	Man	bør	sannsynligvis	ta	høyde	
for	et	noe	høyere	marginalt	fôrforbruk	
dersom	gjennomsnittlig	slaktevekt	er	 
vesentlig	høyere	enn	80	kg.	

hva med de gjenværende ?
det	diskuteres	stadig	vekk	hva	effekten	
av	plukkslakt	er	på	de	gjenværende	gri-
senes	produktivitet,	adferd	og	rang-
orden.	En	enkel	litteraturgjennomgang	
viser	at	plukkslakt	har	ingen	eller	mini-
mal effekt på produktivitet målt som 
daglig	tilvekst,	fôropptak	og	fôrforbruk.	
Enkelte undersøkelser peker på at plukk-
slakting	gir	økt	aggresjon	blant	de	gjen-
værende	grisene,	men	det	er	i	overveien-
de	grad	ved	bruk	av	intakte	råner.	Purker	
og	kastrater	viser	ingen	eller	kun	mode-
rat	økning	i	aggresjon.	Flere	av	under-
søkelsene	viser	lavere	spredning	i	slak-
tevekter	innen	bingen	ved	plukkslakt.	
dette	er	en	naturlig	konsekvens	av	
plukkslakt,	men	som	er	viktig	under	nor-
ske	forhold.	Kort	oppsummert	er	det	ikke	
rapportert	om	negative	effekter	på	pro-
duktivitet	ved	plukkslakt	i	den	gjennom-

gåtte	litteraturen.	Så	lenge	tung	gris	i	ut-
gangspunktet	har	nødvendig	fritt	areal	
tilgjengelig,	dvs	>	1	m2,	kan	man	heller	
ikke forvente positive effekter av plukk-
slakt	på	tilvekst	eller	fôrforbruk	på	de	
gjenværende	grisene	i	bingen.	Referan-
ser	oppgis	på	forespørsel.

bedre lØmnnsOmhet
Konklusjonen	på	denne	gjennomgangen	
er	at	plukkslakt	har	vesentlig	bedre	lønn-
somhet	enn	alt	inn/alt	ut.	den	største	
lønnsomheten	i	dette	eksempelet	ligger	 
i	sparte	fôrkostnader	ved	plukkslakt.	 
Ei	god	plattformvekt	er	spart	inn	allerede	
på første innsettet.

Tabell 14Effekt av utslaktingsstrategi på slaktevekt og kjøttprosent.

Tabell 24Økt dekningsbidrag per gris 
ved plukkslakt vs alt inn/alt ut og sensi-
tivitet i DB ved endrede forutsetninger 
for marginalt fôrforbruk og fôrpris. 

FEn/kg

kr/FEn

2,50 2,75 3,00

3,5 +28 kr +32 kr +36 kr

4,0 +34 kr +39 kr +44 kr

4,5 +40 kr +45 kr +51 kr

antall

Faktisk slaktet, alt inn/alt ut
Teoretisk plukkslakt(*,  

samme innsett

Vekt slaktevekt kjøtt% Uke slaktevekt kjøtt%

90 92,3 – 111,5 kg 97,2	kg 56,6 % -3 84,4	kg 59,6 %

90 87,7 – 92,2 kg 89,8	kg 58,0 % -2 81,2	kg 60,0 %

90 84,6 – 87,6 kg 86,2	kg 59,1 % -1 82,0	kg 60,1 %

427 57,5 – 84,6 kg 76,1	kg 61,5 %   0 76,1	kg 61,5 %

697 Gj.snitt 81,9	kg 60,1 % 78,6	kg 60,9 %

Slakt, kg 57	088	kg 54	774	kg

Kjøttverdi 1 212 617 kr 1 202 206 kr

*) forutsetter	900	gram	daglig	tilvekst	og	-	0,22	kjøtt%	per	kg	økt	slaktevekt	>	79	kg.

[ t e m a4f ô r ]
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Dan Slovakia Agrar er en 
danskeid kjempegård i Slova-
kia. Her finnes korn, mjølk og 
svineproduksjon. Området har 
store utfordringer med myko-
toksiner, men har kommet langt 
i å løse utfordringene.   

Erling Mysen

Velky Meder, Slovakia

 
Vi er ved Velky Meder	helt	sør-vest	i	 
Slovakia.	I	sør	flyter	donau	stille	forbi.	
Gården	har	grense	helt	hit	og	på	andre	
siden	ligger	Ungarn.	dette	er	et	flatt	og	
fruktbart	område	av	et	ellers	kupert	og	
skogkledd	Slovakia.	Et	land	med	5,4	 
millioner	innbyggere	eller	litt	flere	enn	i	 
norge.	landet	ble	skilt	fra	Tsjekkia	i	
1993,	men	har	siden	gjort	det	ganske	
bra.	Slovakia	er	trolig	mest	kjent	for	stor	
bilindustri.	Her	produseres	både	VW,	
Skoda,	Peugeot	og	Kia.		

landets	svineproduksjon	derimot	er	
kun	halvparten	av	norsk	nivå.	Og	hver	 
tiende	gris	stammer	fra	selskapet	dan	
Slovakia	Agrar	ved	Velky	Meder.	I	tillegg	
finnes andre danske selskaper med  

svineproduksjon	slik	at	det	står	dansker	
bak	omtrent	annenhver	slovakisk	gris.				

Ved	dan	Slovakia	Agrar	startet	det	
hele	for	10	år	siden.	Mogens	Hansen,	
selv	fra	svinegård	ved	Thy	på	Jylland,	ble	
ansatt	til	å	lede	bedriften.	I	2005	ble	han	
også	deleier.	Med	seg	har	han	tre	andre	
dansker	hvorav	to	er	svineprodusenter.	
Selskapet	har	satset	på	ku,	gris	og	egen	
fôrproduksjon	på	et	tidligere	statsbruk.	
Produksjonen	har	økt	nesten	hvert	år.	de	
leier	mer	og	mer	jord	fra	private.	dette	er	
folk	som	har	fått	igjen	sin	jord	etter	kom-
munismens	oppløsning.	

–	Jeg	tror	vi	har	over	2000	leiekon-
trakter	og	de	fleste	har	bare	noen	dekar	
jord.	Vi	har	ansatte	som	jobber	nesten	
utelukkende med leiekontrakter, forteller 
Hansen.	Han	er	selv	slovakisk	gift	og	eta-
blert med familie i Velky Meder.     

 
4800 i dOn-verdi
Svineproduksjonen	på	dan	Slovakian	
Agrar	er	i	øyeblikket	mer	lønnsom	enn	
mjølk.	En	viktig	årsak	er	de	gode	resulta-
tene.	de	får	mer	enn	30	avvente	smågris,	
og	det	er	bra	tilvekst	på	slaktegrisen.	
Kjøttprisen	er	ca	13	nOK,	eller	cirka	en	
krone over dansk nivå. 

–	det	er	alltid	mest	lønnsomt	å	produ-
sere	for	hjemmemarkedet.	I	danmark	sli-
ter	de	med	lavest	priser	i	hele	EU,	sier	
Hansen.	Kostnader	til	fôr	og	bygninger	er	
nesten	de	samme	i	Slovakia	som	dan-
mark.	lønnskostnadene	derimot	er	lave-
re.	Og	med	en	krone	høyere	kjøttpris	blir	
det	hele	lønnsomt.	

–	Planen	er	å	doble	svineproduksjo-
nen	til	6000	purker.	I	første	omgang	
smågrisproduksjon,	men	hvis	vi	kan	leie	
nok	jord,	satser	vi	også	på	slaktegris,	
sier Hansen. 

Men	selskapet	har	hatt	noen	skjær	 
i	sjøen	underveis	og	da	særlig	på	fôr-
siden.	Vi	snakker	om	dOn,	Zearelon	T2	
HT2	og	andre	mykotoksiner.	

–	Vi	visste	ingenting	om	dette	da	vi	
kom, men vi forstod snart at noe ikke var 
optimalt.		Vi	hadde	et	problemår	i	2004,	
og	det	var	enda	værre	i	2005.	Omtrent	
alle	grisene	sluttet	plutselig		å	spise.	Vi	
målte	dOn-verdier	på	4800	i	maisen	vi	
dyrket.	Og	mais	er	en	viktig	del	av	svine-
fôret,	forteller	Hansen.	Resultatene	i	gri-
sehuset	var	den	gang	langt	unna	dagens	
nivåer.	Men	fra	2005	gikk	de	systematisk	
til	verks	og	innførte	ulike	tiltak.		

 

30 avvente
Seks års fokus på mykotoksiner

NYE GRISEHUS: Hvite 
nye grisehus ligger 
på rekke og rad. De er 
sammenbygd i ene 
enden med gang og 
fôrsentral. Bredden 
på husene er fra 16 til 
24 meter, avhengig av 
type grisehus.
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sOrtsvalg etter dOn
dan	Slovakia	Agrar	dyrker	eget	fôr,	bort-
sett	fra	soya,	mineraler	og	industriavfall	
blant	annet	fra	bioetanolproduksjon	(til	
kyr).	Grisen	får	en	blanding	av	hvete,	
bygg	og	mais	i	tillegg	til	soya.	det	er	sær-
lig	maisen,	men	dels	også	hveten	som	
kan	ha	høye	verdier	mykotoksiner.	

–	det	viser	seg	å	være	stor	variasjon	
mellom	sorter	når	det	gjelder	mykotoksi-
ner.	For	mais	satser	vi	nå	generelt	på	tid-
ligere	sorter,	pluss	at	vi	er	veldig	opptatt	
av	å	få	sådd	tidlig	om	våren.	det	vanlige	i	
området	her	har	vært	å	høste	mais	fram	
til	midten	av	november.	Vi	ønsker	å	være	
ferdig	med	innhøsting	senest	20.	okto-
ber.	Vi	har	sett	at	verdien	av	mykotoksi-
ner øker dramatisk når nattetemperatur 
kryper	ned	mot	null	(grensen	går	ved	ca	
3	grader),	forteller	Ole	Hjelm.	Hjelm	er	
sjef	for	planteproduksjon	på	dan	Slova-
kian	Agrar.	

Og	de	har	funnet	fram	til	noen	tidlige,	
yterike sorter med lave mykotoksin-
verdier. 

–	Også	på	hvete	har	vi	funnet	sorter	
som	synes	å	være	mindre	utsatt	for	my-
kotoksiner	samtidig	som	avlingene	er	 
rimelig	gode.	Vi	har	nå	tre	hovedsorter.	
dette	er	høsthvetesorter	fra	henholdsvis	
Tyskland,	Østerrike	og	Ungarn,	forteller	
Hjelm.	Å	finne	de	rette	sortene	har	
skjedd	gjennom	egne	forsøk	og	samar-
beid med såvarefirmaet Pioneer. 

– Vi er nok den landbruksbedriften 
som	har	aller	mest	fokus	på	mykotoksiner 
i	dette	området.	Vi	har	plukket	opp	alt	vi	
har	funnet	av	kunnskap	om	dette	(blant	
annet	fra	Tyskland	og	Østerrrike).	Men	
flere	og	flere	har	fått	øynene	opp	for	disse 
soppgiftene.	I	dag	har	flere	kornkjøpere	
krav	om	lave	dOn-verdier.	det	hadde	de	
ikke	for	noen	år	siden.	Men	likevel	langt	
fra	alle	korndyrkere	har	fokus	på	dette,	
og	det	omsettes	fortsatt	mye	hvete/mais	
med	høye	dOn-verdier,	opplyser	Hjelm.		

 
sprØyter 10000 dekar  
på tre dager
–	Spesielt	for	hveten	er	at	vi	sprøyter	
hele	avlingen	ved	blomstring	for	å	unngå	
mykotoksiner.	det	betyr	ofte	i	praksis	at	
vi	kun	har	tre	dager	på	oss	til	sprøyting,	
og	vi	er	nøye	med	å	treffe	tidspunktet.	
det	er	en	utfordring	i	seg	selv,	og	spesi-
elt	når	en	har	10	000	dekar	høsthvete,	
forteller	Hjelm.	det	er	soppmiddelet	
Prosaro som brukes, et middel som per i 
dag	ikke	er	tillatt	i	norge	(se	ramme).	

I	bygg	har	mykotoksiner	ikke	vært	et	
problem, bortsett fra i 2010, et år med 
ekstreme	værforhold	og	mye	nedbør.

	–	Også	her	fant	vi	forskjeller	i	dOn-
verdi	mellom	sorter.	Men	generelt	synes	
bygg	å	være	lite	utsatt	for	mykotoksiner.	
Vi	har	ikke	satt	inn	noen	særskilte	tiltak	
og	sprøyter	for	eksempel	ikke	med	dette	
for	øye.	Innhøsting	kan	også	ofte	starte	i	
juni	da	været	er	som	tørrest,	forteller	
Hjelm.	

I	masidyrkingen	har	de	også	fokus	på	
sprøyting	som	tiltak	mot	mykotoskiner.	
Men	her	er	det	insektangrep	som	er	ut-
fordringen.	

–	I	denne	delen	av	Europa	kan	i	ver-
ste	fall	insektangrep	ødelegge	hele	avlin-
gen	på	kort	tid.	Men	også	mindre	angrep	
er	en	utfordring.	Vi	tror	insektene		lager	
inngang	i	plantene	for	sopp.	Vi	er	derfor	
raske med å sprøyte når insektene kom-
mer,	forklarer	Hjelm.	Samtidig	er	et	godt	
vekstskifte	samt	pløying	forebyggende	
mot	insektangrep.	

Forts. neste side
 

Dan-Slovakia Agrar
danskeid	aksjeselskap	–	4	eiere
Velky Meder, Slovakia
55 000 dekar (35 000 dekar leid)
Pris	jordleie	ca	150	nOK/daa
1600 kyr – 10-11 tonn i avdrått
3000 purker (økes til 6000)
Ca	30	avvente	smågris
75	000	slaktegris
Egen	mølle	og	fôrproduksjon
dyrker	mais,	hvete,	bygg,	lucerne,	raps
Snittavlinger	per	daa	ca:	

mais	1000	kg,	hvete	700	kg,	
bygg	600	kg,	raps	350	kg

150 ansatte
(se:	www.dsa.sk)

FIRE UKER: Fødebing-
ene måler 2,6 x 1,6 m. 
Avvenning skjer ved 
ved fire uker.  
[Foto: Dan Slovakia 

Agrar]

[ t e m a4f ô r ]
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I	tillegg	tester	de	også	ferdig	fôr.	Sel-
skapet	har	eget	laboratorium	og	to	an-
satte	som	har	full	opplæring	på	å	analy-
sere	korn-	og	kraftfôrråvarer.	det	er	en	
ElISA-test	som	brukes.		Av	og	til	sender	
de	også	inn	korn	og	fôrprøver	til	større	
laboratorier	for	å	kalibrere	egen	måling.				

 
under 100 i dOn
I	år	er	dOn-innholdet	i	svinefôret	lavere	
enn	noen	gang.	

–	Vi	hadde	et	dOn-nivå	på	under	200	
i	maisen	vi	høstet.	I	ferdig	svinefôr	betyr	
det	dOn-verdier	godt	under	100	(i	norge	
er	grensen	500).	Resultatene	i	grisehuset	
er	også	bedre	enn	noen	gang,	med	svært	
lite	omløp	og	god	appetitt	hos	grisene.	
Siste	fire	måneder	har	vi	hatt	et	snitt	på	
30,8	smågris,	opplyser	Hansen.	

dan	Slovakia	Agrar	har	SPF-beset-
ning.	den	gir	ekstra	god	tilvekst,	men	
også	strenge	rutiner	for	besøk	i	grisehu-
set.	de	kjøper	råner	fra	danmark	til	egen	
sædproduksjon.	Men	også	ungpurker	re-

prØvetresking Og eget 
labOratOrium
Innhøsting,	sortering	og	registrering	av	
korn etter nivå på mykotoksiner er satt i 
system	hos	dan	Slovakia	Agrar.	

–	dette	er	en	svært	viktig	del	av	tila-
kene	som	er	gjort.	Vi	har	en	liten	tresker	
som	prøvetresker	både	hvete	og	maisav-
lingene	på	ulike	jorder	før	vi	starter	ordi-
nær	innhøsting.	dette	blir	fulgt	opp	med	
prøvetaking	ved	tresking.	Korn	blir	styrt	
til	siloer	ut	fra	nivå	på	dOn	og	andre	my-
kotoksiner.	Er	mykotoksinnivået	for	høyt	
selger	vi	kornet	eller	bruker	det	til	kyrne.	
Men	også	i	melkestallen	har	vi	fokus	på	
at	nivået	ikke	skal	være	høyt.	

–	Vi	ser	at	både	generell	helsetilstand	
og	også	ytelse	er	bedre	når	don-nivået	er	
lavt,	opplyser	Mogens	Hansen.	

Gården	tester	både	for	don,	Zearelon,	
T2/HT2 pluss andre mykotoksiner. T2/
HT2	er	generelt	ikke	noe	problem	her,	og	
stort	sett	er	det	en	sammenheng	mellom	
dOn	og	de	andre	mykotoksinene.	

–	derfor	blir	dOn-verdien	det	vi	som	
regel	snakker	om,	forklarer	Hansen.	

mer plØying Og harving
Fra	2006	la	dan	Slovakia	Agrar	om	både	
vekstskifte	og	jordarbeiding.	Tidligere	
var	det	mer	ensidig	maisdyrking	og	redu-
sert	jordarbeiding.	

–	Men	da	kommer	mykotoksinene	og	
det smitter fra mais til andre vekster, sier 
Hjelm.	det	tror	han	flere	og	flere	land	med 
økt	maisdyrking	vil	oppleve,	trolig	også	
danmark	der	mais	til	storfe	brer	om	seg.		

nå	dyrker	de	mindre	mais	enn	før,	og	
de	pløyer	mer.	Samtidig	harves	det	før	
pløying.	I	dag	er	vanlig	femårig	vekstskif-
te;	Høstraps	–	Høsthvete	–	Mais	–	Mais	
–	Vinterbygg.	I	tillegg	har	de	også	lucer-
ne	(ca	5000	daa	til	kyrne)	pluss	noe	høy-
produksjon	i	omløpet.	

Pløying	skjer	systematisk	etter	
hvete	og	mais.	Mais	dyrkes	

både	som	kornvekst	og	
forvekst.	det	er	viktig	å	

pløye	etter	begge,	
men som kornvekst 

er	det	særlig	vik-
tig	at	det	også	
harves	før	pløy-
ing.	dette	skjer	
i november/
desember. Et-
ter vekstene 
raps	og	bygg	

praktiseres fort-
satt redusert 

jordarbeiding.			

BETONG/STÅLBUER: Selve husene har betong i den nederste delen (1,20 cm) og over 
er stålbuer og skumplast. Luftinntak skjer gjennom veggventiler og det er skråtak 
inne i huset. Det gir god luft selv på varme sommerdager. Ofte går temperaturen opp 
mot  40 grader sommerstid.

SORTER/ JORDARBEIDING: – Vi 
har lagt om korn og planteproduk-

sjon. Sortene er valgt ut fra lav DON. Vi 
har mer vekstskifte, mer pløying og mer 
systematisk sprøyting enn før, forteller 
Ole Hjelm, sjef for planteproduksjonen.

STUBBHARVING: Harving før pløying er 
spesielt viktig etter mais og hvete. Dan 
Slovakian Agrar bruker en 500 hesters 
John Deere foran en 10 meter brei tung 
harv med skåler.
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anlegg	på	våre	driftsenheter	med	ku	og	
gris.	Hittil	er	to	anlegg	bygd	opp.	dette	er	
ikke	noe	vi	som	selskap	har	økonomisk	
fortjeneste	av.	Fordelen	består	i	at	vi	får	
en	biorest	hvor	nyttbart	nitrogen	øker	fra	
3	til	4	kg/	tonn.	Og	gjødsla	blir	luktfri	ved	
spredning.	det	reageres	mer	på	lukt	her	i	
Slovakia	enn	i	danmark,	og	selskapet	
vårt	er	opptatt	av	å	ha	et	godt	rennomé.	
All	husdyrgjødsel	på	gården	blir	dessu-
ten	spredd	med	utstyr	for	nedfelling.	
Men	vi	har	lov	å	spre	gjødsel	både	vår	og	
høst,	forklarer	Hansen.

på	å	ha	godt	utdanna	folk	og	sender	dem	
på	messer	og	kurs	for	å	lære,	sier	Han-
sen.	Selskapet	har	også	lagt	seg	noe	
over	det	vanlige	lønnsnivået	i	området.	
Inkludert	sosiale	utgifter	og	andre	kost-
nader koster en ansatt i underkant av 
10	000	nOK	per	måned	i	snitt,	opplyser	
Hansen.

biOgass Og biOrest
Også	på	miljø	er	dan	Slovakia	Agrar	opp-
tatt	av	å	være	i	fremste	linje.	

–	Vi	har	avtale	med	et	selskap	som	
har	fått	rettighetene	til	å	bygge	biogass-

krutteres	fra	danmark	fra	en	SPF-beset-
ning	der.	

–	danmark	er	bare	16	timer	unna	med	
bil.	Prisen	på	purkeslakt	er	gunstig	i	 
Slovakia,	og	egenrekruttering	koster	ofte	
mer	enn	du	tror.	Vi	synes	det	gunstig	å	få	
dette	fra	danmark,	sier	Hansen.	

dansk innredning Og metOder
når	Hansen	kom	til	Slovakia	for	10	år	siden 
startet	de	med	melk-	og	svineproduksjon	
i	gamle	bygninger.	Bortsett	fra	ny	melke-
stall	skjer	mjølkeproduksjonen	fortsatt	i	
de	gamle	bygningene,	men	målet	er	å	 
bygge	en	ny	enhet	med	karusellmelking.	
Svineproduksjon	derimot	skjer	nå	nesten	
utelukkende	i	nye	moderne	bygg.	

–	Byggemetoden	ligner	dansk.	Mye	av	
innredningen	er	fra	danske	firma,	og	må-
ten	vi	jobber	på	er	dansk.	Men	omtrent	
alle ansatte kommer fra området rundt 
her.	Her	finnes	dyktige	arbeidsfolk	og	de	
er	enkle	å	lære	opp.	Vi	legger	også	vekt	

Prosaro
Prosaro	er	et	soppmiddel	som	består	av	Proline	og	Folikur.	
de	er	aktuelle	til	sprøyting	mot	blant	annet	mykotoksiner.	
Proline	alene	brukes	i	norge	og	kan	virke	like	godt	som	
blandingsproduktet,	men	en	må	treffe	enda	mer	eksakt	
med sprøytetidspunkt. 

–	I	blanding	med	Folikur	er	sprøytevinduet	større	eller	
en	har	lengre	tid	for	å	treffe	med	sprøyting.	Folikur	er	ikke	
tillatt	i	norge	da	dette	regnes	som	et	farligere	og	noe	mer	
belastet	produkt.	Men	det	skal	nå	være	en	gjennomgang	
av	disse	midlene	i	EU	og	det	kan	tenkes	at	vi	søker	om	
godkjenning	av	Prosaro	i	norge	avhengig	av	utfallet,	sier	
Svein	Bakken	i	Bayer	norge	til	SVIn.	det	er	Bayer	som	står	
bak	både	Proline	og	Prosaro.

BINGER: Innredningen hos Dan Slovakian Agrar er gjerne fra danske firma. Her en ny 
avdeling smågrisbinger med fullspaltegulv, innredning er lagd i Tsjekkia.

KADAVERHUS: Det er strenge miljøregler for husdyrhold i Slovakia. For eksempel, så 
er selskapet pålagt å ha egne hus der de oppbevarer grisekadaver.

 VELKY MEDER: Dan Slovakian 
Agrar og direktør Mogens Hansen 

har hovedkontor ved byen Velky 
Meder. Der finnes også den største 

av to enheter med mjølkeproduk-
sjon. Svineproduksjonen er fordelt 

på tre enheter rundt byen.

[ t e m a4f ô r ]
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Bogsår hos purker kan forebyg-
ges med god og riktig fôring. 
Anbefalinger om fôring for å 
forebygge bogsår vil være de 
samme som for å optimalisere 
produksjonsresultatene. 

Kari Ljøkjel

Felleskjøpet Fôrutvikling 
Signe Lovise Thingnes

Norsvin 
Bente Fredriksen

Helsetjenesten for svin, Animalia

Denne artikkelen	går	relativt	grundig	
igjennom	anbefalinger	omkring	fôr	og	
fôring	i	alle	faser	som	oppdrett,	drektig-
het	og	dietid.

sett hOldvurdering  
i system !
de	norske	lY-	purkene	er	relativt	store	og	
magre.	Systematisk	holdvurdering	av	
purkene	er	et	godt	redskap	for	å	styre	 
fôringa	for	å	unngå	bogsår.	Holdvurderin-
gen	vil	uansett	være	nyttig	i	forhold	til	
fôropptak,	fôrutnytting	og	produksjons-
resultatene	i	besetningen.	lær	dere	der-
for	å	bruke	holdvurderingsskalaen,	og	
bruk	halvpoeng.	Purkene	bør	holdvurde-
res	etter	avvenning,	i	tidlig	drektighet	og	
før	grising.	Bruk	tid	på	holdvurderingen,	
og	holdvurder	med	både	øyne	og	hen-
der.	det	er	fort	gjort	å	la	seg	lure	av	en	
stor	mage	med	mange	grisunger.	En	
grundig	beskrivelse	av	holdpoeng	og	
holdvurdering	kommer	i	neste	nummer	
av Svin.

sammenheng mellOm hOld  
Og bOgsår
data	fra	både	foredlingsbesetningene	og	
fra	purkeringene	viser	en	tydelig	sam-
menheng	mellom	bogsår	og	hold	ved	 
avvenning	(Svin	8/2011).	Tynne	purker	
utvikler	lett	bogsår	på	grunn	av	lite	 
«polstring».	det	er	mye	å	hente	på	å	bed-
re	purkenes	hold	ved	avvenning.	Tall	fra	
purkeringene	(Figur 1) indikerer at man 
kan	halvere	andelen	bogsår	ved	å	øke	
holdet	ved	avvenning	med	et	halvt	 
poeng,	f.eks	fra	2	til	2,5	eller	fra	2,5	til	3.	
God	oppfølging	av	fôring	i	dietida	for	å	
hindre	stort	holdtap	er	viktig.	Men	det	er	
like	viktig	å	sørge	for	at	purkene	har	rett	
hold	ved	grising	ved	å	kontrollere	hold	
og	justere	fôring	i	drektighetstida.	 
«Riktig»	hold	ved	grising	ser	ut	til	å	være	
i	3,5	på	en	holdskala	fra	1	–	5.	For	høyt	
holdpoeng	(over	4)	vil	virke	negativt	på	
fôropptaket	og	fôrutnyttelsen	i	dietida,	
både	på	grunn	av	lavere	fôropptakskapa-
sitet	og	mer	liggetid.	disse	purkene	er	
også	mer	utsatt	for	å	få	grisingsfeber.

ungpurker – fôring i Oppdret-
tet Og fØrste drektighet
Førstekullspurker	har	lavere	fôropptaks-
kapasitet	enn	eldre	purker,	men	de	har	
nesten	like	store	kull.	derfor	mister	de	
som	oftest	mer	hold	i	dietida	enn	eldre	
purker.	Ungpurkene	må	fôres	riktig	alle-
rede	i	oppdrettet	og	i	drektighetstida	for	
å	forebygge	utvikling	av	bogsår	både	i	
første	laktasjon	og	senere.	det	er	veldig	
viktig	at	ungpurkene	er	store	nok,	godt	
nok	utviklet	og	i	godt	nok	hold	(3	–	3,5)	
ved	første	grising.

det	anbefales	at	ungpurkene	er	mel-
lom	220	og	230	dager	(7,2	–	7,5	mnd)	og	
mellom	130	og	140	kg	ved	første	bedek-
ning.	220	dager	og	130	kg	er	minimums-
tall	for	å	få	robuste	og	holdbare	purker.	
dette	innebærer	en	daglig	tilvekst	på	i	
underkant	av	700	g/dag	fra	ca	30	kg	og	
fram	til	bedekning.	drektige	ungpurker	er	
fortsatt	i	vekst	og	skal	ha	mer	enn	ved-
likeholdsfôr	i	drektighetstida.	Tabell 1  
viser	to	alternative	opplegg	for	fôring	fra	
ca	30	kg	til	første	fødsel.

anbefaling Om sterkere 
fôring i drektighetstida
nyere	undersøkelser	tyder	på	at	purkene	
bør	fôres	sterkere	enn	tidligere	anbefalt	
under	bedekning	og	drektighet.	Hensik-
ten	er	å	øke	fruktbarheten	og	å	gjenopp-
rette	tapt	hold	i	dietida	raskest	mulig	et-
ter	bedekning.	Holdjusteringen	bør	
foregå	de	første		–	6	ukene	etter	bedek-
ning	(Tabell 2).

Bogsår kan forebygges med optimal fôring

Tabell 14Forslag til fôrplaner i oppdrett og første drektighet.

Besetning med to mulige fôrslag Besetning med ett fôrslag

30	–	100	kg Vekstblanding	etter	appetitt diefôr	etter	appetitt

100-bedekning diefôr:	moderat	fôring	2,6	–	3,0	FEn
Økning	til	4	–	4,5	FEn	fram	mot	forventet	brunst	(flushing)	 
Godt	grovfôr

Bedekning	til	4	uker	før	grising	 diefôr:	2,6	–	3,0	FEn	per	dag
Godt	grovfôr
Følg	med	på	holdutvikling

Ca	4	uker	før	grising diefôr:	3,0	–	3,5	FEn	per	dag
Redusering	av	fôrtildeling	2	dager	før	forventet	grising
Hold 3,5

Purker	med	hold	<	2,5	
ved	avvenning

Purker	med	hold	
mellom 2,5 til 3,5 

Purker	med	hold	>	
3,5	ved	avvenning

Fra	avvenning	til	bedekning Tilnærmet	appetitt Tilnærmet	appetitt 4 – 5 FEn

Tidlig	drektighet	1-6	uker 4,5 – 5,5 FEn 3,5 – 4 FEn 2,5 – 3,0 FEn

Midt	drektighet	6-12	uker	etter	bedekn. 2,8 – 3,2 FEn 2,5 – 3,0 FEn 2,5 – 3,0 FEn

Sein	drektighet,	4	uker	før	grising 3,5 FEn 3,0 – 3,5 FEn 2,8 – 3,2 FEn

Tabell 24Veiledende fôrstyrke i drektighetstida for purker med ulikt hold ved avvenning 

Tabell 34Veiledende fôrplaner i dieperioden for førstekullspurker og eldre purker med 
ulik kullstørrelse. Tabellen indikerer behovet for mengde fôr, men er ikke noen fasit.

Førstekullspurke  
10	grisunger

Førstekullspurke  
14	grisunger

Eldre purke (3. kull)  
10	grisunger

Eldre purke (3. kull) 
14	grisunger

Fødsel 2,5 2,5 2,5 3,0

1	–	14	dager 0,4	FEn	økning/dag 0,5	FEn	økning/dag 0,5	FEn	økning/dag 0,6	FEn	økning/dag

14	dager	til	
avvenning

Appetitt 
Behov:	 
Ca	9,5	FEn	per	dag

Appetitt 
Behov:	 
Ca	11,5	FEn	per	dag

Appetitt 
Behov:	 
Ca	9	FEn	per	dag

Appetitt 
Behov:	 
Ca	11	FEn	per	dag

Forutsetninger 
for behovs-
beregning

34 dager dietid 
11 kg avvenningsvekt 
15 kg holdtap 
Purke 230 kg

34 dager dietid 
11 kg avvenningsvekt 
25 kg holdtap 
Purke 230 kg

34 dager dietid 
11 kg avvenningsvekt 
15 kg holdtap 
Purke 290 kg

34 dager dietid 
11 kg avvenningsvekt 
25 kg holdtap 
Purke 290 kg
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Ved	avvenning	bør	purkene	holdvur-
deres,	og	ved	flytting	bør	purkene	sorte-
res	etter	hold.	For	eksempel	kan	de	deles	
inn	i	grupper	med	magre	(<2,5),	normale	
(2,5	–	3,5)	og	feite	purker	(>3,5).		

Purkene	skal	stå	på	sterk	fôring	fram	
til	bedekning	for	å		komme	i	brunst	og	for	
å	løsne	flest	mulig	egg.	Etter	bedekning	
skal	fôrmengden	justeres	ned,	men	til	
ulikt	nivå	avhengig	av	hold,	slik	det	er	fore-
slått i Tabell 2.	Fôring	og	hold	bør	vurde-
res	systematisk	hver	14.	dag.	det	kan	bli	
aktuelt	å	flytte	purker	over	i	andre	fôr-
ingsgrupper	i	løpet	av	drektigheten.

Mot	slutten	av	drektigheten	må	fôr-
styrken	økes	for	å	gi	nok	energi	til	foster-
utvikling,	men	purkene	må	ikke	bli	for	
feite i denne perioden.

Kraftfôret	i	drektighetsperioden	kan	
være	en	dieblanding	eller	en	egen	 
drektighetsblanding	med	mer	fiber.	 
Uansett	skal	det	gis	rikelig	med	grovfôr.	
Grovfôr	er	positivt	på	mange	måter.	 
Grovfôr	forebygger	magesår	som	lettere	
oppstår	ved	lite	mageinnhold,	gir	mett-
hetsfølelse,	opprettholder	stort	mage-
volum	som	gir	økt	fôropptak	i	dietida,	 
og	gir	aktivitet	som	holder	purkene	i	
form til fødselen. 

fôring i fOrbindelse med 
innsett i fØdebingen
Purkene	bør	flyttes	til	fødebingen	ca	tre	
uker	før	grising,	og	det	er	en	fordel	at	de	
på	forhånd	får	den	fôrstyrken	de	skal	ha	
fram	mot	grising.	det	er	uheldig	å	endre	
fôrtype	eller	mengde	i	forbindelse	med	
flytting.	Å	fortsette	med	grovfôr	i	føde-
bingen	er	positivt	for	å	motvirke	stress-
belastning	rundt	flytting.	det	motvirker	
også	forstoppelse	og	bidrar	til	raskere	
fødsel	og	færre	dødfødte.

Fôring	med	kraftfôr	skal	reduseres	
med	minst	en	fôrenhet	de	siste	to-tre	 
dagene	før	grising.	dette	er	viktig	for	å	
redusere	forekomsten	av	grisingsfeber.	
dette	skjer	ofte	automatisk	siden	purka	

ikke	har	kapasitet	til	å	ete	alt	fôret	mot	
slutten	av	drektigheten.	

fôring i dietida
Fôring	etter	grising	vil	være	avhengig	av	
kullnummer	og	kullstørrelse	(Tabell 3). 
Men	det	viktigste	er	å	hjelpe	purka	til	å	
opprettholde	appetitten	i	hele	dietida.	
Styrt	opptrapping	er	positivt	for	å	unngå	
matleie	purker.	Fôrtildelingen	bør	trap-
pes	opp	med	0,4	–	0,6	FEn	per	dag,	even-
tuelt	0,8	–	1,2	FEn	hver	andre	dag	fram	til	
14	–	16	dager	etter	grising.	Først	fra	dette	
tidspunktet	bør	det	gis	fri	tilgang	til	fôr.	
dersom	purka	viser	tendens	til	matleihet	
bør	fôret	reduseres	en	dag	eller	to	før	
opptrapping	fortsettes.	

Fôret	i	dietida	skal	være	et	egnet	ener-
girikt	diefôr	som	har	tilpasset	protein-,	
mineral-	og	vitaminnivå,	og	rasjonen	bør	
fordeles	på	minimum	tre	eller	flere	fôrin-
ger	i	løpet	av	døgnet.	Flere	fôringer	bidrar	 
i	seg	selv	til	redusert	forekomst	av	bogsår 
på	grunn	av	økt	fôropptak,	mer	aktivitet	
og	mindre	liggetid.	Ved	store	kull	og	ten-
dens	til	matleihet	kan	rasjonen	supple-
res	med	toppdressingsfôr	eller	smågris-
fôr	for	å	øke	smakeligheten	og	energi- 
	opptaket.	det	er	viktig	med	god	hygiene	 
i	fôrtroa	og	at	fôrrester	fjernes	hos	purker	
med	redusert	appetitt.	Også	i	dietida	er	
det	gunstig	å	gi	tilgang	til	litt	grovfôr,	 
siden	diefôr	har	høy	energikonsentrasjon	
og	derfor	lavt	innhold	av	fiber.	Grovfôr	 
bidrar	også	til	å	unngå	matleihet.

tilgang på vann
diende	purker	trenger	mye	vann,	opptil	
50	liter	per	dag.	drikkenipler	i	fødebin-
gen	skal	gi	minst	fire	liter	per	minutt.	 
Ved	tørrfôring	tyder	det	på	at	drikkenip-
pel	i	fôrtroa	eller	i	nær	tilknytning	til	fôr-
troa,	uten	at	purka	trenger	å	snu	seg	for	
å	drikke,	er	gunstig	for	å	opprettholde	og	
øke	fôropptaket.	det	å	gi	ekstra	vann	i	
troa så purka kan drikke av et vannspeil 
kan	også	virke	gunstig.

Bogsår kan forebygges med optimal fôring

Tips	for	å	unngå	matleihet	
i dieperioden 
–	 Unngå	for	høy	romtemperatur.	16-18	grader	er	

nok	(Fra	2	dager	etter	grising)
–	 Sørg	for	at	purkene	får	rørt	på	seg	–	luftetur	på	

gangen	er	fint
–	 Grovfôr
–	 Variert	fôring
–	 Flere	fôringer	per	dag
–	 Smakelig	fôr
–	 nok	vann

Midler	til	mer	forskning	på	sædkvalitet
Norsvin er blant 11 bedrifter	innen	norsk	matproduksjon	og	næringsmiddel-
industri	som	har	fått	innvilget	penger	til	nye	prosjekter	i	2012.	

Alle	prosjektene	er	fellesfinansiert	av	Fondet	for	forskningsavgift	på	land-
bruksprodukter	(FFl)	og	forskningsmidlene	over	Jordbruksavtalen	(JA);	til	
sammen	71	millioner	kroner	på	totalt	14	prosjekter.	norsvin	er	med	gjennom	
prosjektet	«Genetisk	evaluering	og	karakterisering	av	sædparametre	for	å	 
bedre	fruktbarheten	på	seminråner».	

I	tillegg	samarbeider	norsvin	med	Universitetet	for	miljø-	og	biovitenskap	
på	prosjektet	«Årsaker	til	spedgristap,	effekt	av	livmorkapasitet	og	genetisk	
basis	for	atferdsmessige	morsegenskaper».
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Figur 24FK Purkenorm er en skjematisk fremstilling av 
purkefôring i hele produksjonssyklusen. Anbefalingene 
er veiledende og må tilpasses hver purke.

Figur 14Forskjell i forekomst av bogsår registrert ved av-
venning i 3 purkeringer.
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God tilvekst, lavt fôrforbruk og 
liten dødelighet er viktig for å 
oppnå god økonomi i slaktegris-
produksjonen. Nå har Ingris au-
tomatisk overføring av slakteda-
ta både fra Nortura og 
KLF-slakteriene. Dermed er det 
enda lettere å holde oversikt 
over nøkkeltallene.

Solveig Kongsrud

ingris-konsulent Norsvin

påvirker ØkOnOmien
Fôrforbruk,	daglig	tilvekst	og	dødelighet	
er	sammen	med	kjøttprosent	og	riktig	
slaktevekt	viktige	faktorer	for	gode	pro-
duksjonsresultater	og	bra	økonomi	i	
slaktegrisproduksjonen.	Relativt	små	for-
bedringer	her	har	store	positive	utslag	i	
økonomien.	Marginalverdiene	for	slakte-
gris	i	avtaleåret	2011/2012	har	norsvin	
beregnet	til	å	være:

nøkkeltallene	fôrforbruk,	daglig	til-
vekst	og	dødelighet	må	beregnes,	og	
Ingris	et	godt	hjelpemiddel	til	dette.	Sta-
dig	flere	svineprodusenter	ser	nytten	av	
å	ha	kontroll	over		produksjonsresultate-
ne	sine	for	å	kunne	justere	opplegget	og	
sette i verk tiltak for bedre resultater. 

Statistikken	viser	at	det	er	store	forskjel-
ler	i	fôrforbruk	mellom	besetningene	
med	slaktegris	og	at	det	dermed	er	man-
ge	som	har	mye	å	hente	på	bedre	drift	
som	gir	lavere	fôrforbruk	(figur 1).	doku-
mentasjon	på	gode	produksjonsresulta-
ter	er	også	gull	verdt	om	du	skulle	kom-
me	opp	i	en	situasjon	der	du	krever	
erstatning	etter	for	eksempel	sykdom,	
feil	med	fôr	eller	brann.	

 
autOmatisk innlesing av data
I	den	nye	versjonen	av	Ingris	er	det	auto-
matisk	overføring	av	slaktedata	fra	både	
nortura	og	KlF-slakteriene.	nortura	har	
hatt	overføring	av	data	tidligere,	men	
denne	funksjonen	er	ny	for	de	som	leve-
rer	til	uavhengige	slakterier.	Slaktedata	
leses nå inn automatisk uten vi aktiverer 
noen	«knapp»	for	slaktedata.	detaljerte	
data	tilsvarende	avregningen	overføres	
for	hvert	enkelt	slakt.	Oppsummert	infor-
masjon	om	hver	leveranse	finnes	i	
skjermbildet	«Slakt	total»	og	herfra	er	
det	link	til	i	skjermbildet	«Slakt	detaljer»	
hvor	blant	annet	slaktetype,	slaktevekt,	
kjøttprosent,	pris	og	eventuelle	anmerk-
ninger	vises.	Eventuelle	manuelle	juste-
ringer	gjøres	i	detaljbildet.	linken	mel-
lom	skjermbildene	«Slakt	total	«og	
«Slakt	detaljer»	aktiveres	ved	å	klikke	på	
skinka. 

data	om	salg	og	kjøp	av	smågris	over-
føres	automatisk	fra	nortura	i	dag	og	det	
samme	er	rett	rundt	hjørnet	fra	KlF.	data	
om	kjøp	og	salg	av	smågris	finner	dere	
igjen	i	skjermbildet	«Gris	inn/ut».	det	er	 

i	dette	skjermbilde	hvor	også	tap	av	gris	
registreres	manuelt.	

 
ny link mellOm  
status dyr Og fôr
I	tilvekstdelen	av	Ingris	må	det	registre-
res	status	på	dyr	ved	oppstart	og	slutt	av	
perioden	det	skal	beregnes	resultater	
for.	Sluttstatus	en	gang	er	begynnersta-
tus	neste	gang	slik	at	når	en	er	kommet	i	
gang	er	det	kun	sluttstatus	etter	hvert	
innsett	som	må	registreres.	Fôr	kan	en-
ten	registreres	direkte	som	forbrukt	
mengde	i	skjermbildet	«Fôrforbruk»	eller	
ved	at	en	registrerer	mengde	fôr	på	lager	
ved	periode	start	og	slutt	sammen	med	
at	innkjøp	av	fôr	registreres	i	skjermbil-
det	«Fôrinnkjøp».	Registrerer	en	fôrfor-
bruk	direkte	må	fra	og	til	dato	samsvare	
med	start	og	slutt	dato	for	beregningspe-
rioden.	dersom	en	har	fôranlegg	med	
nøyaktig	utlesing	av	utfôret	mengde	er	
det	lettvint	å	registrere	dette	direkte	i	
skjermbildet	«Fôrforbruk».	Status	for	fôr	
henger	sammen	med	dyrestatus	og	det	
er	link,	i	form	av	et	kornaks,	fra	skjerm-
bildet	«dyrestatus»	og	«Fôrstatus».	når	
de	nødvendige	registreringene	er	gjort	
kan	det	beregnes	resultater	i	produk-
sjonsrapport	for	slaktegris.	I	den	nye	ver-
sjonen	av	Ingris	er	alle	rapporter	inklusi-
ve p-rapportene samlet i mappen 
«Rapporter».

Oppdater under brukervalg
I	forbindelse	med	ny	versjon	av	Ingris	er	
det	kommet	flere	valg	under	mappen	

Få oversikt over tilvekst og fôr forbruk

nøkkeltall Endring Kr/gris Øre/kg

Fôrforbruk	per	kg	tilvekst 0,1	FEg 28 35

Fôrpris	per	FEg 10 øre 25 32

Kjøttprosent,	fra	60	% 1	%	-poeng 32 40

daglig	tilvekst 10	g/dag 0 – 20 0 – 30

Økt	slaktevekt,	fra	80	kg 1	kg 11 13

Rente	bygning 1 % 13 16

driftskredittrente 1 % 5 6

Figur 14Spredning i fôrforbruk i 2010 – Ingris 2010.  
Prosent av besetninger med ulikt fôrforbruk.

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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«Annet»	og	«Brukervalg».	Her	er	det	vik-
tig	å	ta	en	sjekk	på	at	det	registrerte	
stemmer	og	eventuelt	gjøre	endringer.	
Vær	spesielt	oppmerksom	på	at	du	har	
riktig	fôrleverandør	registrert.	Her	kan	du	
svare	«ja»	eller	«nei»	til	at	fôrfirmaet	du	
handler	kraftfôr	av	kan	få	tilgang	til	dine	
produksjonsdata.	Om	du	svarer	ja	her	gir	
du	tillatelse	til	at	Ingris	kan	overføre	fer-
dig	beregnede	produksjonsresultater	vi-
dere	til	ditt	fôrfirma	slik	at	de	bruke	disse	
tallene	videre	i	egne	resultatberegninger	
og	statistikker	slik	som	for	eksempel	FK-
Slaktegriskontroll.	På	samme	sted	kan	
du	svare	«ja»	eller	«nei»	på	om	slakteriet	
kan	få	datatilgang.	I	brukervalg	har	det	
også	kommet	et	par	nye	registreringer	
som	skal	gjøre	at	avvent	gris	havner	au-
tomatisk	i	rett	avdeling	og	at	slaktedata	
legges	i	en	bestemt	avdeling	dersom	det	
er	valgt	en	standard	/default	avdeling.	
disse	feltene	heter	henholdsvis	«default	
avdeling	ved	avvenning»	og	«default	av-
deling	ved	innlesing	av	slaktedata».	Har	
du	for	eksempel	både	smågris	og	slakte-
grisavdelinger	i	tilvekstdelen	kan	du	set-
te	«Slaktegris»	som	default	avdeling	ved	
innlesing	av	slaktedata.	da	vil	slaktedata	

havne	direkte	i	avdelingen	«Slaktegris»	
og	ikke	den	overordnede	avdelingen	«Til-
vekst».

liten jObb gir gOd Oversikt
Registrering	av	slaktegrisdata	i	tilvekst-
delen	er	en	enkel	og	rask	jobb.	I	en	ren	
slaktegrisbesetning	kommer	de	fleste	
data	nå	automatisk	inn	i	Ingris.	det	du	
må	huske	på	og	notere	er	dyrestatus	ved	
start	og	slutt,	fôrforbruk	eller	innkjøp	av	

fôr	og	fôrstatus	ved	start	og	slutt	og	ikke	
minst	dato	og	vekt	på	griser	som	dør	un-
derveis	i	framfôringsperioden.	Rådgiver-
ne	og	norsvin	har	enkle	noteringsskjema	
for	slaktegrisperioden	om	du	skulle	ha	
behov	for	det.	Er	alt	notert	bruker	du	ikke	
mer enn et par timer i året på å føre slak-
tegrisdelen	av	Ingris	og	på	å	få	oversikt	
over	nøkkeltall	som	tilvekst,	fôrforbruk	
og	tap.

Få oversikt over tilvekst og fôr forbruk
Figur 5

Sjekk at opplysningene i 
«Brukervalg» er riktige

[ t e m a4f ô r ]

Automatisk veiing og sortering
av gris. Sorterer ut gris med
optimal slaktevekt.

• Sorterer etter vekt eller prosent
•  Sorterer merkede griser til

avlastingsbinger 
•  Arbeidsbesparende

Automatisk veiing og sortering
av gris. Sorterer ut gris med
optimal slaktevekt.

Domino PIG-SORT

Ta kontakt med en av våre spesialister på svin
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- Optimalisering

www.felleskjopet.no

www.domino.dk
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Elektronisk purkefôring  
(transponderstasjoner) gir  
lavest fôrforbruk, men elektro-
nikken er ikke den beste  
løsningen for alle. 

Det er Dorthe Poulsgård, ekspert i elek-
tronisk	purkefôring	hos	Vestjysk	Svine-
rådgivning,	som	blir	utfordret	av	det	 
danske	bladet	Svin.	På	spørsmål	om	hva	
hun	mener	er	den	største	fordelen	med	 
å	fôre	purkene	i	drektighetsavdelingen	
ved	hjelp	av	elektronisk	purkefôring,	
også	kalt	transponderfôring,	sier	hun	 
følgende;	

–	den	presise,	individuelle	fôrtildelin-
gen	til	hver	enkelt	purke.	Poulsgård	 
mener	at	den	individuelle	fôrtildelingen	
kan	forebygge	for	tynne	eller	for	fete	pur-

Nordmenn bruker langt færre 
ord enn italienere og spanjoler 
når vi beskriver spekeskinker, 
men så spiser vi også langt min-
dre skinke enn dem.

Tall fra 2009 viste at norske forbrukere 
spiste	i	gjennomsnitt	400	gram	speke-
skinke	i	året,	mens	spanjolene	spiste	 
3,3	kg	og	italienerne	toppet	med	ett	gjen-
nomsnittlig	inntak	på	4,4	kg.

–	Hovedgrunnen	til	mer	nyanserte	be-
skrivelser av spekeskinke er nok at de 

spiser	mye	mer	skinke	i	Italia	og	Spania.	
Men	det	har	også	noe	med	måten	vi	spi-
ser	på.	Italienere	og	spanjoler	er	flinkere	
til	å	kommunisere	rundt	maten.	de	har	
lengre	måltider,	og	når	de	kjøper	skinke	i	
butikken får de den delt opp av en per-
son som de snakker med, sier seniorfor-
sker	Margrethe	Hersleth	i	matforsknings-
instituttet	nofima.

italienerne mest presise  
Og nyanserte 
Margrethe	Hersleth	har,	sammen	med	
forskerkolleger	ved	Universitetet	i	Firenze	
og	forskningsinstituttet	IRTA	i	Spania,	
gjennomført	en	studie	med	til	sammen	
90	forbrukere	i	norge,	Spania	og	Italia.	
deltakerne	(30	italienere,	30	nordmenn	
og	30	spanjoler)	fikk	smake	på	seks	uli-
ke	spekeskinker	og	ble	bedt	om	å	beskri-
ve	skinkenes	sensoriske	egenskaper,	det	
vil	si	utseende,	lukt,	smak	og	tekstur.

Spanjolene	og	italienerne	brukte	
gjennomsnittlig	ti	ord	på	å	beskrive	opp-
levelsen av de ulike spekeskinkene, 
mens nordmennene bare brukte seks. 
dessuten	var	det	liten	enighet	blant	
nordmennene i bruk av ordene.

Presis holdstyring med transpon derstasjoner

Få ord om skinke

KAN FOREBYGGE: Presis, individuell fôrtildeling til hver enkelt purke kan forebygge for 
tynne eller for fete purker. Dette bildet viser en transponderstasjon i en dansk besetning.

Foto: Opplysningskontoret for kjøtt
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ker.	Ved	appetittfôring	er	det	langt	større	risiko	for	at	fôringa	lang-
somt	og	umerkelig	sklir	ut.	

–	Så	skal	en	gjøre	de	tynne	purkene	fete	og	de	fete	tynne.	det	er	
en	møysommelig	prosess	som	koster	produsentene	penger.	det	tar	
ofte	en	måned	før	endringer	i	fôrstyrken	slår	igjennom	på	holdet,	
mener	dorthe	Poulsgård.	Gitt	at	andre	forhold	er	like,	vil	derfor	
transponderfôringa	gi	det	laveste	fôrforbruket	fordi	det	blir	lettere	å	
holde	purkene	i	passe	hold	gjennom	hele	drektighetstida.	

Hvis	purkene	settes	i	løsdrift	like	etter	inseminering	bør	det	gjø-
res	tre	vurderinger	til	sammen,	mener	hun.	En	ved	innsettelse,	en	
ved	drektighetstesten	og	en	midt	i	drektighetsperioden,	i	hvert	fall	
til	en	har	fått	en	god	fornemmelse	av	hvordan	transponderfôringen	
skal	styres.	Hun	understreker	veldig	sterkt	at	god	og	riktig	purke-
trening	i	å	bruke	automatene	er	alfa	og	omega	for	å	få	elektronisk	
purkefôring	til	å	lykkes.	Særlig	gjelder	dette	ungpurkene.	En	egen	
separat	treningsarena	må	etableres	slik	at	purkene	lærer	seg	til	å	
bruke	automatene	i	en	til	to	uker.	de	må	observeves	tett	de	første	
dagene,	og	hjelpes	inn	hvis	nødvendig.	For	transponderfôring	er	
ikke	for	alle.	noen	trives	bedre	med	lavteknologiløsninger,	og	 
husenes	beskaffenhet	spiller	også	inn.	

–	nordmenn	benytter	ord	som	søt	og	moden.	Men	vi	klarer	ikke	å	
skille	skinka	som	er	søt	eller	moden	fra	de	andre	skinkene.	Vi	har	
bare	hørt	disse	ordene	og	har	liten	trening	i	å	bruke	de,	påpeker	
Hersleth.

Bare	tre	ord	ble	brukt	konsekvent		av	nordmennene.	Spanjolene	
klarte	å	være	konsistente	i	bruken	av	14	ord,	mens	italienerne	var	
enige	om	totalt		17	egenskaper.

–	de	norske	deltakerne	er	enige	i	beskrivelsen	av	rødhet,	mørhet	
og	salthet	i	en	spekeskinke.	Italienerne	er	langt	mer	presise	og	ny-
anserte.	de	kan	beskrive	en	spekeskinke	som	eksempelvis	søt,	salt,	
harsk,	moden,	smeltbar,	marmorert	og	mør,	sier	Hersleth.

lær av vinmarkedsfØringen
– Som sensoriker er det lett å bli deprimert av disse resultatene. 
Men	det	er	fullt	mulig	å	bruke	resultatene	på	en	positiv	måte.	 
norske	spekeskinkeprodusenter	kan	lære	opp	oss	forbrukere	til	å	
sette	ord	på	skinkens		sensoriske	egenskaper,	sier	Hersleth.

Et	trenet	sensorisk	panel	og/eller	eksperter	kan	benyttes	til	å	få	
frem	en	liste	over	egenskaper	som	egner	seg	til	å	beskrive	og	profi-
lere	produkter	med	særpreg.	Slike	egenskaper,	gjerne	sammen	med	
informasjon	om	skinkas	historie	vil	kunne	være	med	på	å	øke	for-
brukernes	bevissthet	og	interesse	for	produktet.

I	dette	forskningsprosjektet	ble	nofimas	trente	sensoriske	panel	
benyttet.	de	identifiserte	totalt	25	egenskaper	som	beskriver	skin-
kene.	denne	kunnskapen	er	et	viktig	grunnlag	for	å	kommunisere	de	
ulike	skinkenes	særpreg.	

–	For	det	er	viktig	å	fortelle	kundene	hvilke	sensoriske	opplevel-
ser	de	kan	vente	seg.	Et	tips	er	å	skotte	til	vinbransjen.	de	forsøker	å	
lære	oss	smak	ved	å	sette	ord	på	vin,	avslutter	Hersleth.

Forskningen	er	finansiert	av	Fondet	for	forskningsavgift	på	land-
bruksprodukter.

Presis holdstyring med transpon derstasjoner

www.norgesfor.no

Norgesfor.pdf   03-04-06   11:53:10
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Norgesfôr har tetta tønna!

Ideal svinefôr
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Pris	er	et	uveid	snitt	pr	fôrenhet	for	møllene	FK	Agri,	FK	RA,	Fiskå,	norgesfôr	Strand	og	dalebakken	
Pris	er	levert	sone	Klepp,	Stange	eller	Bjugn	(lav	frakt),	12	tonnslass,	tidligbestilling	men	uten	kontan-
trabatt	og	årsbonus.
Tabellen	viser	at	prisen	har	steget	ca	60	øre	på	fem	år,	og	6	til	9	øre	siste	år.	

Prisutvikling	kraftfôr
Pris Januar 2008 2009 2010 2011 2012

diefôr 2,50 2,93 2,99 3,05 3,11

Slaktegrisfôr	vekst	120/Ideal	50 2,54 2,93 2,99 3,02 3,11

Kraftfôrprisen stiger, og særlig i 
Rogaland/Agder. Det har også 
skjedd endringer i fraktsatser og 
hvilket fôr som selger. Samtidig 
er det vanskeligere å sammen-
ligne priser og fôrenheter

Erling Mysen

Frilansjournalist

  
Kraftfôrprisene stiger,	men	først	og	
fremst	i	Rogaland/Agder	og	hos	norges-
fôr	dalebakken.	diefôr	er	nå	klart	dyrest	 
i	Rogaland.	Prisen	på	slaktegrisfôr	er	mer	
lik mellom aktørene.  

Generelt	stiger	prisen,	men	hos	Fel-
leskjøpet	Agri	og	norgesfôr	Strand	har	
prisen	på	kraftfôr	gått	ned	siste	år	og	da	
særlig	på	diefôr.	diefôr	pleier	være	rime-
ligst	på	Østlandet/Trøndelag,	men	nå	er	
forskjellen	til	Rogaland	spesielt	stor	eller	
nesten 30 øre.

 
lavere fraktsatser Og margin
	–	Vi	har	mindre	marginer	på	kraftfôr	enn	
før,	sier	Petter	nyeng	produktsjef	svin	i	
Felleskjøpet	Agri.	Samtidig	har	selskapet	
også	justert	fraktsatser.	Vi	har	fått	åtte	
soner	eller	fraktkoder	som	det	nå	heter	i	
stedet for fem. Fraktsatsen (før lass-
rabatt) er nå 11 øre i laveste sone/kode-

område.	det	er	ned	tre	øre.	det	er	de	
sentrale	kornområdene	på	Østlandet	og	
Trøndelag	som	har	den	laveste	satsen.	
dette	gjør	at	Felleskjøpet	Agri	nå	konkur-
rerer	bedre	om	kraftfôrkundene	i	korn-
områdene,	men	der	har	de	også	mistet	
markedsandel de seinere årene. 

 
vekst 110 stØrst
Svin	presenterer	denne	gangen	kraft-
fôrslag	og	priser	annerledes	enn	tidlige-
re,	eller	vi	overlater	til	leseren	hva	de	vil	
sammenligne.	det	blir	også	stadig	van-
skeligere	å	sette	et	fôrslag	opp	mot	et	
annet.	Felleskjøpene	har	for	eksempel	
hele	fem	ulike	fôrslag	til	tørrfôring	av	
slaktegris.	de	andre	aktørene	har	stort	
sett	tre	ulike	varianter.	Hos	norgesfôr	er	
Ideal	50	det	mest	solgte	slaktegrisfôret.	
Men	både	i	FK	RA	og	FK	Agri	har	Format	
vekst 110 blitt størst. 

–	Men	flere	burde	trolig	velge	105.	 
Er	tilvekst	900	gram	eller	lavere	og	fôr-
forbruk	over	2,7	er	det	ingen	grunn	til	å	
velge	sterkere	fôr	enn	105,	kommenterer	
Arild	Eriksen	fagleder	svin	i	FKRA.	Han	får	
støtte	av	nyeng	i	FK	Agri.	

Felleskjøpet	har	for	øvrig	et	datapro-
gram	der	tall	fra	egen	besetning	(fôrpris,	
tilvekst,	fôrkurve,	fôrforbruk,	rase	m.m.)	
kan	legges	inn	og	en	får	forslag	om	hvil-
ket	fôrslag	som	passer	best.	

 
annerledes diefôr i rOgaland?
Spesielt	er	det	at	prisen	på	diefôr	er	mye	
høyere	i	Rogaland	enn	på	Østlandet/
Trøndelag.	dette	kan	ha	både	med	mar-
giner	å	gjøre,	og	at	en	bruker	mindre	
havre	i	diefôret.	Men	kanskje	lager	man	
også	et	«annerledes»	diefôr	tilpasset	
den	nye	«superpurka»	og	mer	krevende	
svinebønder	i	Rogaland	?

	–	Vårt	Opti	lacta	fases	inn	7	til	10	 
dager	før	grising	og	er	skreddersydd	ei	
diende	purke	som	skal	yte	mye.	det	

inneholder	for	eksempel	ulike	spesial-
råvarer	og	er	annerledes	enn	et	vanlig	
diefôr,	forteller	Arnulf	Fjermedal	i	Fiskå.			

 
mykOtOksiner Også i  
hvete Og bygg 
Mykotoksinene	gir	i	år	like	store	utfor-
dringer	som	i	2010.	Forskjellen	er	imid-
lertid	at	fôrbransjen	har	bedre	systemer	
og	rutiner	enn	før.	

–	dette	er	en	utfordring	spesielt	i	 
havre,	men	også	hvete	og	delvis	bygg,	
sier	Arild	Eriksen	i	FK	RA.	Både	de	og	 
andre	aktører	sorterer	nå	også	bygg	i	lav	
og	høy	dOn.	Men	det	er	havre	og	også	
hvete	som	er	en	utfordring.	I	Rogaland	
brukes	lite	havre	til	svinefôr.	det	kan	
være	en	årsak	til	høyere	pris	på	diefôr.				

Mykotoksiner	har	i	år	også	konse-
kvenser	for	dalebakken.	

–	2011	var	et	svakt	avlingsår,	vi	må	
«importere»	korn	fra	Østlandet.	dermed	
får	vi	dOn-problematikken	på	kjøpet,	
sier	Gro	Bakken	i	norgesfôr	dalebakken,	
og	mener	mykotoksiner	er	én	årsak	til	at	
fôrprisen	har	økt	hos	dem.	Samtidig	har	
marginene	på	fôr	blitt	løftet	til	et	mer	
normalt nivå. 

–	dessuten	kan	du		ikke	lenger	sam-
menligne	en	norgesfôr	fôrenhet	mot	en	
Felleskjøpet	fôrenhet,	sier	Bakken.

 
en fôrenhet er ikke en 
fôrenhet
Fra	2011	krever	EU	at	fôrenheter	skal	be-
regnes	etter	en	nasjonal	metode	eller	en	
EU-metode	(se	Svin	nr	5-2011)	Men	bare	
fjørfe	har	en	EU-standard	å	følge.	

–	På	gris	og	storfe	finnes	ingen	EU-
standard,	og	norge	står	i	motsetning	til	
danmark	uten	nasjonal	metode,	forklarer	
Ingunn	Ormstad,	seniorrådgiver	i	Mat-
tilsynet.	EU-regler	gir	dermed	ikke	lenger	
fôrbransjen	lov	til	å	deklarere	fôrenheter	
på	det	de	selger.	det	gjør	heller	ikke	fôr-
bransjen,	men	vanligvis	får	bonden	som	
spør etter dette et svar.  

En	nasjonal	fôrvareforskrift	for	svin	
regnes	heller	ikke	som	noen	oppgave	for	
Mattilsynet.	Eneste	løsning	Ormstad	ser	

Kraftfôrprisene stiger, men mest i Rogaland

LAVERE: – Vi har lavere marginer 
på kraftfôr og har også justert 
fraktsatsene, sier Petter Nyeng, 
produktsjef kraftfôr i FK Agri.
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er	at	fôrvarebransjen	selv	blir	enige	om	
en felles forskift. Men det kan bli vanske-
lig	nok.	deretter	får	en	eventuelt	finne	en	
løsning	for	hvordan	systemet	kan	ved-
likeholdes.	Tidligere	ble	denne	jobben	
gjort	på	UMB	husdyrfag	(anslagsvis	0,4	
årsverk). 

–	Felleskjøpet	ser	det	ikke	som	sin	
oppgave	å	være	med	å	finansiere	et	fel-
les	nasjonalt	fôrenhetssystem.	Et	slikt	
system	vil	også	kunne	begrense	den	fôr-
utviklingen	vi	har	i	vår	organisasjon,	sier		
Kari	ljøkjel	ansvarlig	for	svinefôr	i	Felles-
kjøpet	Fôrutvikling.	

–	Forvarebransjen	vil	aldri	bli	enig	om	
en	felles	nasjonal	standard	med	mindre	

det	kommer	et	betydelig	press	fra	nærin-
gen	selv.	Et	slikt	initiativ	kan	det	være	
naturlig	at	for	eksempel	norsvin	fronter,	
sier	Harald	Hetland	i	norgesfôr.	Han	tror	
imidlertid	det	er	fullt	mulig	å	leve	uten	
en	nasjonal	fôrvareforskrift,	men	dette	
krever	profesjonelle	svinebønder	og	råd-
givningstjeneste	som	kan	fôring.	Hetland	
støttes	av	Arnulf	Fjermedal	i	Fiskå	Mølle.	
Fjermedal	vil	samtidig	dele	svineprodu-
sentene	i	to	grupper,	en	gruppe	som	for-
står	hvordan	dette	henger	sammen,	men	
det	er	også	en	annen	gruppe	som	ikke	
kan	forstå	at	en	fôrenhet	ikke	nødvendig-
vis	er	en	fôrenhet.	

nå	bruker	alle	fôrvareleverandørene	i	
norge	den	hollandske	formelen	for	å	be-
regne	fôrenheter	i	svinefôr.	I	utgangs-
punktet vil en da få samme svar, men 
fordøyelseskoeffisientene	til	ulike	fôrslag	
kan	være	forskjellig.	Og	det	er	ulikt	hvor-
dan	fôrvarefirmaene	oppgraderer	eller	
ser	på	dette.	Hvis	en	sammenligner	fôr	
blir	derfor	ikke	nødvendigvis	en	fôrenhet	
fra	FK	det	samme	som	en	fôrenhet	fra	
norgesfôr	eller	en	fôrenhet	fra	Fiskå.	En	
fôrenhet	i	dag	trenger	heller	ikke	være	
det samme som for fem år siden.

Kraftfôrprisene stiger, men mest i Rogaland

SLÅSS HARDT: Felleskjøpet Agri har  
senket marginene og slåss hardere om 
kraftfôrkundene. Her fra anlegget på 
Kambo ved Moss, et område hvor kam-
pen om markedsandelene har vært 
knallhard.

NOEN MÅ TA INITIATIVET: – Jeg tror det 
er Norsvin som må ta iniativet hvis vi 
igjen skal få en enhetlig nasjonal  
metode for å beregne fôrenheter til 
gris, sier Harald Hetland i Norgesfôr.

Kraftfôrpriser	Januar	2012
jan.12	

Pris per FEn
jan.11	

Pris per FEn

Felleskjøpet	Agri* levert	Stange

diefôr	114	Fes/kg 2,83 2,97

Format vekst 120 1,08 Fes 2,98 2,97

Format vekst 110 1,08 Fes 2,89 2,91

Format vekst 105 1,08 Fes 2,83

Felleskjøpet	Rogaland	Agder levert Klepp

diefôr	110	Fes/kg 3,12 3,07

Format vekst 120 1,10 Fes 2,97 2,88

Format vekst 110 1,10 Fes 2,86 2,76

Format vekst 105 1,10 Fes 2,76

Fiskå Mølle levert Klepp

Opti	lacta	115	Fes/kg 3,12 3,00

Opti	norm	1,09	Fes 2,95 2,81

Opti	Appetitt	1,05	Fes 2,83 2,69

norgesfôr	Strand levert	Stange

diefôr	110	Fes/kg 2,83 2,89

Ideal	30	1,06	Fes/kg 2,98

Ideal	50	1,05	Fes/kg 2,88 2,93

Ideal	70	1,01	Fes/kg 2,84 2,89

norgesfôr	dalebakken levert	Bjugn

diefôr	1,10	Fes/kg 3,03 2,86

Ideal	50	1,05	Fes/kg 3,15 2,92

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

[ t e m a4f ô r ]
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– Vi skal være gode på det vi 
driver med. Målet er helt klart å 
levere fulle puljer med drektige 
purker til avtalt tid. 
Så stoler vi hundre prosent på 
at våre leverandører er best på 
det de skal drive med, sier 
Hans-Ove Kirkeby. 

Tore Mælumsæter 

Sørum, Akershus 

Han driver Raumartoppen	purkering	med	
stødig	hånd.	det	er	nå	vel	seks	år	siden	
de	første	drektige	purkene	fra	navet	i	 
ringen	griset.	Første	inseminering	i	rin-
gen	var	4.	juli	2005,	og	første	grising	i	
oktober samme år. 

invOlverer 30 gardsbruk 
I	dag	er	det	12	satellitter	i	ringen.	de	 
fleste,	omtrent	90	prosent,	ligger	innen-
for	en	radius	på	en	halvtimes	kjøring.	
En	satellitt	ligger	litt	lenger	unna,	i	 
degernes	i	Østfold.	Mange	av	satellittene	
i	ringen	var	helt	nye	produsenter	som	
startet opp nettopp med en satellitt-
besetning.	Ringen	har	også	et	par	produ-
senter som tar overskuddsdyr, samt 
14	–	15	slaktegrisprodusenter	som	er	
knyttet til systemet som avtakere fra  
satellittbesetningene.	Raumartoppen	har	
en	fast	leverandør	av	ungpurker.	de	hen-
tes	hver	femte/sjette	uke,	og	er	i	navet	
to-tre	uker	før	de	tas	i	bruk.	Produksjons-
systemet involverer dermed folk på om-
trent	30	gardsbruk	til	sammen.	

fOkus på hOvedOppgaven 
– Vår filosofi er å konsentrere oppmerk-
somheten	om	det	vi	skal	være	gode	på.	
Vi	driver	ikke	med	egen	fôrproduksjon	 
eller	intern	semin.	Vi	kjøper	tjenester	fra	

profesjonelle	leverandører	som	forhå-
pentligvis	er	best	på	den	jobben	de	skal	
være	best	på,	sier	Kirkeby.	navet	driver	
en	konsesjonsbesetning	på	450	årspur-
ker,	og	kjører	med	cirka	30	prosent	 
rekruttering.	det	er	tre	store	avdelinger	i	
navet,	hvorav	en	rekrutteringsdel.	Pro-
duksjonsopplegget	er	14	dagers	pulje-
drift.	Annenhver	torsdag	kjører	de	ut	
drektige	purker	til	satellittene.	det	betyr	
at	satellitteierne	får	drektige	purker	hver	
åttende	uke,	og	leverer	de	gamle	etter	
grising	og	avvenning.	Purkene	leveres	tre	
uker	før	grising,	og	hentes	åtte	uker	se-
nere.	Avvenningstiden	i	ringen	ligger	på	
cirka	33	dager	i	gjennomsnitt.	når	purke-
ne	kommer	tilbake	blir	de	gjennomgått	
sammen	med	veterinær	på	fredag.	

I	vurderingen	av	purkenes	videre	
skjebne	er	moregenskapene	som	vises	i	
satellittene	viktige.	deretter	bærer	det	til-
bake	til	bedekningsavdelingen	for	de	
som	skal	være	med	videre.	Samtidig	flyt-
tes	purkene	som	sto	i	bedekningsavde-

d R I F T S L E D E L S E

Raumartoppen purkering: 

Konsentrerer seg om kjerne virksomheten 

www.husdyrsystemer.no

Staldren® støver ikke, absoberer 
fukt og reduserer sjenerende lukt.
Staldren® etser ikke.
Staldren® minsker luftfuktighet.
Staldren® lett å spre.
Staldren® er dokumentert ikke 
giftig, dvs. verken hudirriterende 
eller helseskadelig for dyr og 
 mennesker.
Staldren® reduserer livs
betingelsene kraftig for flue- og 
loppelarver. 
Staldren® er pHnøytralt og 
dermed meget skånsomt overfor 
omgivelsene, fremmer et giftfritt 
miljø.
Staldren® er effektivt bakterie
drepende, og har dokumentert 
virkning mot f.eks. ecoli bak
terier, salmonella, capylobacter, 
tarmbrann Type A, aspergillus og 
stafylokokker.

Staldren® — Et effektivt
tørrdesinfeksjonsmiddel
Effektiv i grisebingene

Praktisk spann til 
 spredning av Staldren

www.tomb.no

1-ÅRIG FAGSKOLE I STORFEHOLD OG 
DRIFTSLEDELSE   og/eller

www.tomb.no

LANDBRUKSUTDANNELSE på

www.tomb.no

 
• Spennende studie- og fagmiljø - mye praksis
• Studenter fra hele landet       
• Tilbud om internat 
• Flere muligheter  i vgs på Tomb:  
Påbygging til generell studikompetanse, TIP/kjøretøy, 
Bygg- og anleggsteknikk/byggteknikk, Naturbruk; 
hest, friluftsliv el. landbruk/husdyr
Ta gjerne kontakt på tlf: 69 28 30 00

www.tomb.nowww.tomb.no
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lingen	over	i	den	tomme	naboavdelin-
gen.	Slik	er	det	fast	dyreflyt	gjennom	
huset	i	navet.	

faste insemineringsrutiner 
når	purkene	insemineres	i	navet	står	all-
tid rånene fast, mens purkene flyttes for-
an	dem.	Kirkeby	sier	at	de	har	erfaring	
med	at	dette	gir	klarere	reflekser,	slik	at	
de	er	sikrere	på	rett	insemineringstids-
punkt.	Mandag	er	første	inseminerings-
dagen,	og	de	tar	opp	dyr	mandag	klokka	
14. Førstekullspurkene er stort sett i 
brunst	tirsdag,	og	de	blir	tatt	igjen	på	
onsdag.	Mer	enn	98	prosent	av	alle	 
purkene	blir	dobbeltinseminert.	I	navet	
blandes ikke de eldre, store purkene 
med	ungpurkene.	det	er	om	å	gjøre	å	 
følge	nøye	med	på	utviklingen.	det	er	to	
runder	med	drektighetskontroll,	30	 
dager	etter	inseminering,	og	noen	dager	
før	utkjøring	til	satellitt.	Kirkeby	kjører	ut	
dyra	sjøl	med	eget	transportmateriell.	
det	gir	fleksibilitet,	samtidig	som	det	blir	
lav	terskel	for	kommunikasjon	og	dialog	
med satellitteierne. 

hOlder avstand 
All	utslakting	skjer	i	navet,	og	ved	utslak-
ting	kjører	Kirkeby	sjøl	dyra	et	stykke	
unna	hvor	slaktebilen	lesser	opp.	Ingen	
destruksjonsbil	får	kjøre	inn	til	navet,	og	
heller	ingen	nødslaktebil.	All	utkjøring	

skjer	også	i	navets	regi	med	navets	 
materiell,	og	dyrebilen	går	kun	mellom	
satellittene	og	navet.	det	er	talle	og	
djupstrø	i	navet.	I	bedekningsavdelingen	
er	det	djupstrø/flis,	og	flis	brukes	fram	til	
første	drektighetskontroll.	Halmen	som	
brukes	er	egenprodusert,	men	det	gis	
ikke	halm	til	purkene	hvis	det	er	tvil	om	
drektighet.	Ellers	er	det	vanlig	våtfôring	
med	kraftfôr,	vann	og	litt	syretilsetting.	
Fôringa	starter	vanligvis	ved	sekstida	om	
morgenen	og	varer	fram	til	14.30.	det	tas	
naturligvis	regelmessige	prøver	av	fôret,	
og	hele	anlegget	vaskes	ned	en	gang	i	
året.	det	er	Øyvind	Videnek	(se egen sak) 
og	Hans-Ove	som	styrer	Ingrisdelen,	og	
det	er	i	tillegg	tre	faste	utenlandske	med-
arbeidere	i	navet	hvorav	en	til	to	er	på	
jobb	til	enhver	tid.	dette	er	litauere	som	
har	jobbet	her	siden	oppstarten	i	2005.	
det	har	vært	få	driftsmessige	problemer	 
siden oppstarten. For et par år siden, da 
det var kaldt ute fra desember til februar 
og	fôret	i	en	satellittbesetning	ikke	had-
de	den	beste	kvaliteten	på	grunn	av	
høye	dOn-verdier	ble	det	for	liten	tid	fra	
nedvasking	til	skikkelig	opptørking	og	
for	kort	tid	fra	tom	avdeling	til	nye	pur-
ker,	fikk	tre	av	satellittene	påvist	PMWS.	
da	ble	det	startet	et	vaksineprogram,	og	
i	tiden	etterpå	har	ikke	ringen	hatt	noen	
problemer	som	følge	av	dette.

Raumartoppen purkering: 

Konsentrerer seg om kjerne virksomheten 

STRENG KONTROLL: Det er streng  
kontroll med trafikken av dyr og  
mennesker til og fra navet i Raumar-
toppen purkering, her fra navet på  
Asak søndre i Sørum, Akershus.

BERØRER MANGE: Virksomheten til Hans-Ove Kirkeby i  
Raumartoppen purkering involverer mange gardsbruk og 
produsenter, om lag 30 til sammen hvis en regner  
produksjonen helt ut i slaktegrisleddet.  [Foto: EM]
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Ingris har blitt mer brukervenn-
lig. Skjermbildene er forandret, 
og en rekke nye funksjoner er 
lagt inn. Det skal gjøre registre-
ringsjobben lettere. Men dette  
er bare første trinn i en større 
moderniseringsprosess. 

Tore Mælumsæter

Relanseringen av Ingris ble markert un-
der	en	åpen	presentasjon	tidlig	i	januar.	
Stedet var Asak søndre i Sørum på  
Romerike,	nærmere	bestemt	på	kontoret	
til	navet	i	i	Raumartoppen	Purkering.	det	
var	neppe	tilfeldig.	For	her	er	det	alfa	og	
omega	å	ha	et	datastyringsverktøy	som	
er	oversiktlig	og	pålitelig	hver	eneste	

dag.	Til	stede	var	det	Ingrisrepresentan-
ter	fra	Animalia	og	norsvin,	men	også	fra	
Head	IT	som	har	hatt	jobben	med	den	
datatekniske	utviklingen.	

dyre-id Og dyrehelsepOrtal
Mange	brukere	har	allerede	stiftet	be-
kjentskap	med	den	oppgraderte	
Ingrisweb'en,	og	Svin	har	i	flere	artikler	
beskrevet noen av de fordelene du som 
bruker kan plukke opp. 

–	det	vi	har	gjort	så	langt	er	første	
trinn	i	en	større	oppgradering	av	Ingris	
som	vil	skje	over	to	år.	nye	IT-krav	krever	
modernisering	av	database	og	servere.	
Men	også	andre	krav	som	for	eksempel	
innføring	av	dyre-Id,	skifte	av	grunniden-
tifikator	for	produksjonsenheter	og	dyre-
helseportalen	gjør	at	oppgraderingen	
fortsetter de neste to årene, sier Mari 
Janne	Rasmussen	i	Animalia.	

Også på flere språk
Men	for	svineprodusenten	og	brukeren	
er	kanskje	den	oppgraderingen	som	er	
gjort	nå	den	som	er	mest	synlig.	Skjerm-
bildene er nye, menystrukturen er mer 
logisk,	funksjonaliteten	bedre,	registre-
ringene	går	lettere,	det	gis	konkrete	til-
bakemeldinger	på	feil,	sletting	av	data	er	
enklere,	det	er	link	mellom	skjermbilder	
som	for	eksempel	purkekort	og	helsebil-
de,	og	purkeoversikten	har	fått	nye	funk-
sjoner	for	å	nevne	noe.	

det	har	til	og	med	kommet	opp	et	
norsk,	et	finsk	og	et	amerikansk	flagg	
øverst	i	skjermbildet.	de	indikerer	at	
Ingris	kan	leses	og	brukes	på	norsk,	
finsk	og	engelsk.	det	blir	stadig	mer	
utenlandsk	arbeidskraft	også	i	norske	
grisehus,	så	det	kan	være	nyttig.	Ingris	
brukes	dessuten	som	registreringsverk-
tøy	i	avlsarbeidet	også	i	eksportmarke-

der	hvor	norsk	er	et	fremmedspråk.	I	USA	
er det allerede seks store brukere av 
Ingris,	og	omtrent	like	mange	i	Finland.	 
I	Spania	og	litauen	brukes	den	engelske	
versjonen	av	Ingris.	Svenske	produsenter	
har	sitt	eget	registreringsverktøy	opp	mot	
den svenske databasen. 

Også private slaktedata
Øivind	Videnek	er	deltidsansatt	i	Raumar-
toppen	Purkering,	og	han	bruker	omtrent	
halvparten	av	arbeidstida	si	på	registre-
ringer	i	Ingris.	

–	For	meg	er	dette	et	viktig	verktøy.	 
Vi	skal	holde	styr	på	rekruttering,	brunst	
og	bedekking	av	hundrevis	av	purker,	og	
vi	legger	inn	data	over	totalfødte,	leven-
defødte,	avvente,	vekter	og	liknende	fra	
satellittene,	forteller	Videnek.	Og	sjefen	
hans,	Hans	Ove	Kirkeby,	bruker	Ingris	flit-
tig	til	å	ta	ut	rapporter	og	følge	med	på	ut-
viklingen	både	i	eget	nav	og	i	satellittene.	

Bare	leverandører	til	nortura	har	tidli-
gere	automatisk	fått	lagt	inn	slaktegris-
data	på	individnivå	og	data	for	smågris-
innkjøp	i	Ingris.	Men	nå	blir	dette	også	
hverdagen	for	leverandører	til	private	
slakterier,	noe	Oscar	Brundtland	ved	 
Furuseth	Slakteri	ser	positivt	på.	Han	opp-
fordrer	produsentene	til	å	bruke	Ingris.

850 registrerte brukere
det	er	cirka	850	registrerte	Ingrisbrukere	
nå.	Over	200	har	lisens	for	tilvekstdelen,	
men	det	er	nok	her	potensialet	er	størst	
for	videre	vekst,	tror	Ingriskonsulentene	 
i	norsvin	og	Animalia.	

dette	betyr	at	vel	80	prosent	av	pur-
kene	i	norge	er	registrert	i	Ingris	i	dag,	og	
cirka	15	prosent	av	slaktegrisene.	Men	
stadig	flere	slaktegrisprodusenter	ser	
verdien	av	å	bruke	programmet	for	bedre	
å	kunne	styre	resultatutviklingen	i	grise-
huset.	

data	fra	Infogris	tas	også	inn	i	Ingris,	
men	foreløpig	ikke	fra	Agrosoft-brukere.	
Bondens	data	i	Ingris	er	bondens	eien-
dom.	Ingris'	datalager	er	ikke	offentlig	 
eiendom,	og	resultater	fra	enkeltbeset-
ninger	kan	ikke	brukes	uten	eiers	til-
latelse.

Nytt løft for Ingris web

SLAKTEDATA: – Nå 
kommer også slakte-

data og data for små-
grisinnkjøp inn i 

Ingris fra private slak-
terier. Det er jeg vel-

dig fornøyd med, sier 
Oscar Brundtland i 

Furuseth Slakteri AS.

AVHENGIG: – Jeg er helt avhengig av 
Ingris som arbeidsverktøy for å få gjort 
den jobben vi skal gjøre, sier Øyvind  
Videnek i Raumartoppen purkering.  
Her i diskusjon med Ingriskonsulentene  
i Animalia og Norsvin, henholdsvis  
Mari-Janne Rasmussen (t.v.) og Solveig 
Kongsrud.
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d Y R E V E L F E R D

Helsetjenesten for svin har utvi-
klet kurs i avliving av gris på 
gården. 12. januar deltok 11  
ivrige svineprodusenter på kurs 
i Tønsberg. 

Ledelsen i	Helsetjenesten	for	svin	og	 
Animalia	har	samarbeidet	med	helse-
tjenestekonsulentene	ved	slakteriene	for	
å	utvikle	et	kurs	i	avliving	av	gris	på	går-
den,	et	kurs	beregnet	på	produsentene.	
Intensjonen	med	kurset	er	å	forhindre	 
at	dyr	som	ikke	lar	seg	behandle	lider	 
unødig.	det	er	viktig	å	ha	tilstrekkelig	
kunnskap	om	avliving	,både	hvordan	det	
utføres	riktig,	og	når	det	er	påkrevet.	 
Kurset	består	av	en	teoridel	og	en	prak-
tisk	del.	det	tar	for	seg	regelverket,	hånd-
tering	av	sjuke	og	skadde	dyr,	vurdering	
av	transportdyktighet,	kriterier	for	av-
living,	samt	bedøving	og	avliving.	

Veterinærkonsulentene	leder	kursene	
som	avholdes	regionalt	i	samarbeid	med	
slakteriene.	det	har	vært	stor	interesse	
for	kurset	over	hele	landet.	nortura	Øst	
har	avholdt	tre	kurs,	og	har	planer	om	
flere.	Helsetjenesteveterinærene	Maria	
Stenklev	og	Audun	Skomsøy	holdt	kurs	
på	norturas	anlegg	i	Tønsberg,	12.	januar,	
og	11	produsenter	deltok.	

Kurset startet med at alle fikk prøve å 
stikke	ferdig	bedøvede	dyr.	deretter	ble	
det	en	grundig	teoretisk	gjennomgang,	
før kurset ble avsluttet med at alle fikk 
prøve	boltepistol	mot	avkappede	hoder.	
noen	hoder	ble	delt	så	man	kunne	sjek-
ke	at	bolten	hadde	truffet	der	den	skulle.	
det	var	stor	enighet	blant	produsentene	

om	at	dette	hadde	vært	et	svært	nyttig	
kurs.	Flere	dro	hjem	med	en	«aha-opp-
levelse»	og	vil	nå	føle	seg	tryggere	neste	
gang	det	blir	aktuelt	å	avlive	gris	hjemme	

på	gården.	Ønsker	du	å	delta	på	kurs	?	 
Ta	kontakt	med	Helsetjenestekonsulen-
ten i ditt slakteri. 
www.animalia.no/helsetjenestekonsulenter

Avlivingskurs med teori og praksis

REALISTISK: Det var 
praksis og realisme i 
gjennomføringen, her 
avliving ved hjelp av 
boltepistiol.  
[Foto: Cathrine Hexeberg]

LÆRTE BORT: Helsetjenesteveterinærene 
Maria Stenklev og Audun Skomsøy lærte 
produsentene hvorfor, når og hvordan.  
[Foto: Cathrine Hexeberg]

NYTTIG: Kursdeltakerne lærte å gjøre tingene riktig, og de fleste følte at kurset var 
nyttig og lærerikt.  [Foto: Cathrine Hexeberg]
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Stabil	økonomi	første	halvår	i	år
Det ble en forbedring av resultatet på cirka 20 prosent fra 1. til 2. halvår  

for de ulike produksjonene, bortsett fra slaktegrisproduksjonen hvor dekningsbidraget 
var omtrent likt i første og andre halvår.

Målfrid Narum

fag- og seminsjef, Norsvin
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smågrispris

Men sammenliknet med året før, ble det 
en	betydelig	bedring	i	lønnsomheten	for	
alle	produksjonene.	når	det	gjelder	 
prognosen	for	første	halvår	2012	ser	det	
ut	til	å	bli	en	lønnsomhet	på	nivå	med	
siste	halvår	i	fjor.	Men	hvis	markeds-
situasjonen	bedrer	seg,	er	det	håp	om	
økte	dekningsbidrag.	det	er	fortsatt	mye	
å	gå	på	i	forhold	til	målprisen.	

priser
Før	jul	hadde	vi	en	prisnedgang	på	1	kr	
per	kg	svinekjøtt.	Fra	årsskiftet	har	avvik-
ling	av	matproduksjonsavgifta	gitt	en	 
positiv	effekt	på	utbetalingsprisen	(49	
øre),	men	omsetningsavgifta	økte	sam-
tidig	med	30	øre	og	det	var	en	justering	
av	innmatverdi	og	slaktekostnader	slik	at	
nettoeffekten	på	avregningsprisen	ble	en	
økning	på	15	øre	per	kg.	

Mnd Vekt* Slakt 
pris

Smågris-
pris

Kjøp*

Små-
grispris

Fôr kr  
per  

FEn**

DB
slakte-

gris

DB
smågris

DB
kombinert

DB per  
kull  

satellitt

år

1994 70 27,46 645 725 3,09 442 7380 14180

1995 71 24,71 726 714 2,89 241 7699 12971

1996 73 23,68 690 685 2,68 297 7027 13464

1997 71 21,52 631 614 2,66 177 5417 10768

1998 72 22,77 667 684 2,66 242 6754 12799

1999 70 20,72 619 571 2,59 121 4999 9979

2000 68 19,01 493 509 2,48 168 4147 8766

2001 74 20,26 598 612 2,52 205 6839 12412

2002 75 20,73 619 622 2,52 207 6871 12851

2003 76 20,62 628 628 2,56 207 6389 12455

2004 74 19,21 562 517 2,52 171 5509 10726

2005 73 18,19 490 535 2,48 200 6157 10855

2006 74 18,20 583 580 2,52 136 5504 11442

2007 77 19,63 560 732 2,51 296 9393 16176

2008 78 19,78 668 792 2,77 204 10076 16194

20
10

Jan 79,2 20,60 590 730 2,98 231 8575 14919

feb 78,9 21,00 600 730 2,99 249 8597 15549

mars 79,1 21,02 600 736 3,00 249 8677 15491

april 79,3 20,94 600 750 3,03 238 8835 15105

mai 78,5 20,98 600 750 3,06 227 8759 14793

juni 78,1 20,89 606 750 3,08 205 8910 14592

Juli 77,8 20,33 620 755 3,06 170 9639 13699 3244

Aug 78,0 20,43 620 755 3,05 181 9619 13922 3134

Sept 78,6 20,49 620 738 2,99 205 9486 14688 3082

Okt 78,9 20,97 620 735 2,96 252 9304 15612 3038

nov 78,7 21,59 620 720 2,92 310 9002 16906 2923

des 75,9 21,29 603 715 2,91 279 8884 15849 2885

snitt 78,42 20,88 608 739 3,00 233 9024 15094 3051

20
11

Jan 79 20,58 600 715 2,91 256 8834 15541 2880

feb 78,8 20,87 585 721 2,92 290 8855 15839 2916

mars 79,7 20,66 580 745 2,93 283 9364 15561 3088

april 79,8 20,64 580 745 2,94 279 9363 15461 3083

mai 79,8 21,07 586 761 2,96 302 9777 16170 3196

juni 79,1 21,02 610 785 2,98 263 10277 15816 3369

juli 78,9 21,33 610 794 3,02 271 11228 17148 3732

Aug 78,7 21,71 626 835 3,05 275 12077 17526 4041

Sept 79,4 21,82 650 810 3,02 273 11690 18228 3889

Okt 79,6 22,03 659 785 2,97 296 11266 19070 3725

nov 79,8 22,48 700 785 2,93 299 11289 20110 3730

des 76,2 21,93 675 785 2,91 250 11357 18496 3746

snitt 79,1 21,35 622 772 2,96 278 10448 17081 3450

20
12

Jan 79,5 21,63 650 790 2,91 284 11431 18658 3776

feb 79,5 21,63 650 790 2,93 282 11387 18551 3764

mars 79,5 21,63 650 790 2,94 277 11339 18406 3751

apr*** 79,5 23,13 790 790 2,96 265 11316 18356 3737

mai 79,5 23,13 790 790 2,98 260 11300 18241 3730

juni 79,5 23,13 790 790 3,00 256 11252 18093 3716

snitt 79,49 21,52 625 788 2,97 290 10782 17165 3570

20
09

juli 77,5 20,15 600 700 3,11 145 7183 12720

Aug	 77,5 20,17 600 699 3,12 144 7171 12714

sept 77,7 20,14 577 672 3,06 180 6789 13222

okt 77,9 20,76 570 720 3,01 249 7995 14693

nov 78,5 21,12 569 730 2,98 291 8310 15675

des 75,4 20,83 542 730 2,99 267 8321 14562

snitt 78 20,57 593 717 3,04 202 7673 13879

*) noteringspris 3 måneder tidligere.
**) pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder.
***) prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og 

kombitillegg.

Puljetillegg, kvantumstillegg, noroctillegg , vekttillegg og omset-
ningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen,  
men inngår i beregningen av dekningsbidrag. I prisen på slakt 
som oppgis i tabellen er noroctillegget inkludert, mens puljetil-
legg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg 
og inngår i DB-beregningene. 

Eventuell årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i bereg-
ningen av dekningsbidragene.

G R I S E B ø R S E N
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nortura	har	gjort	noen	endringer	av	
leveringsvilkårene	fra	årsskiftet.	Små-
gristillegget	og	norturatillegget	på	små-
gris	er	lagt	inn	i	smågrisprisen	og	ut	fra	
dette	økte	noteringsprisen	med	140	kr.	
Avregningsprisen	på	slakt	vil	øke	om	lag	
tilsvarende	økningen	i	smågrispris,	dvs	
med	1,50	kr	per	kg	fra	ca	1.	april.	Sam-
tidig	med	prisendringen	på	slakt	reduse-
res	kombitillegget	med	115	kroner,	slik	at	
nettoeffekten for en kombinertprodusent 
som	leverer	slaktegris	med	snittvekt	 
80	kg	blir	pluss	kr	5	per	gris.	noterings-
prisen	på	smågris	er	nå	790	kr.	dette	gir	 
i vår kalkyle ei purkeleie for satellitter i 
purkering	på	3595	kr.	Vi	har	regnet	med	
uendret	smågrispris	videre	framover	mot	
sommeren i vår kalkyle, men dersom 
markedssituasjonen	bedrer	seg	vil	små-
grisprisen	og	prisen	på	slakt	kunne	øke.	 
I	uke	52	var	avviket	fra	målpris	-1,13	kr	
per	kg,	og	akkumulert	i	avtaleåret	var	da	
prisavviket	på	-0,48	kr.	Markedsprogno-
sen	per	januar	som	viser	et	overskudd	i	
2012	på	ca	4200	tonn	svinekjøtt,	er	be-
regnet	ut	i	fra	60	øre	avvik	fra	målprisen	 
i	avtaleåret	2011/2012.	dersom	engros-
prisen	ikke	endres	i	1.	halvår	2012,	vil	vi	
få et avvik på ca 80 øre i dette avtaleåret. 

Fra	1.	desember	har	vi	gjort	en	end-
ring	i	fôrprisberegningen.	Tidligere	reg-
net	vi	med	16,70	øre	frakt	per	kg.	Etter	
endringer	av	fraktsoner	og	satser	hos	FK	
Agri	har	vi	endret	fraktkostnaden	i	vår	
kalkyle	til	12	øre	per	kg.	Ellers	regner	vi	
med	autogirorabatt,	samt	1,5	prosent			
kvantumsrabatt	og	8	øre	lassrabatt	per	
kg.	dette	gir	en	pris	per	kg	i	vår	kalkyle	
som	ligger	4	øre	lavere	enn	listeprisen.

lØnnsOmheten
Vår	kalkyle	viser	en	god	forbedring	av	re-
sultatet	fra	1.	til	2.	halvår	2011	for	de	uli-
ke	produksjonene	(ca	20	prosent	økt	
dekningsbidrag),	bortsett	fra	i	slaktegris-
produksjon	hvor	gjennomsnittlig	dek-
ningsbidrag	var	tilnærmet	likt	i	1.	og	2.	
halvår.	Sammenlignet	med	2010	så	vi	i	
2011	en	betydelig	forbedring	i	lønnsom-
heten	for	alle	produksjonene,	og	slakte-
grisproduksjon	viste	størst	prosentvis	
forbedring	fra	2010	til	2011.	Målprisøk-
ningen	på	1,20	kr	fra	1.	juli	har	gitt	mulig-
het	for	å	ta	ut	noe	økte	priser,	og	har	stor	
betydning	for	lønnsomheten	i	svinepro-
duksjon.	Halvveis	i	avtaleåret	lå	vi	ca	50	
øre	under	målpris,	vi	har	dermed	så	langt	
tatt	ut	70	øre	av	den	mulige	økningen,	
dvs	gjennomsnittlig	ca	55	kr	per	gris	i	 
2.	halvår	2011.

det	er	viktig	å	merke	seg	at	vi	med	
virkning	fra	1.	juli	2011	har	gjort	en	del	
endringer	av	forutsetninger	som	ligger	til	
grunn	for	kalkylene.	dette	gjelder	hoved-
sakelig	antall	beregna	avvente	per	
årspurke	(økt	fra	22,7	til	23,3),	fôrforbruk	
hos	smågris	(redusert	fra	2,0	til	1,9	FEn	
per	kg	tilvekst),	dødelighet	hos	slakte-
gris	(økt	fra	2,0	til	2,2	%)	og	økning	på	ca	
5 prosent av variable kostnader som ve-
terinær,	medisin,	forsikring	og	strø.	disse	
endringene	gir	til	sammen	en	positiv	ef-
fekt	på	dekningsbidragene;	ca	800	kr	
per	årspurke	i	smågrisproduksjon,	 
ca	600	kr	i	kombinert	produksjon	og	ca	
380	kr	per	kull	for	satellitt	i	purkering.

Prognosen	for	1.	halvår	2012	viser	
lønnsomhet	om	lag	som	i	2.	halvår	2011,	
men	med	håp	om	økning	i	deknings- 
bidragene	ved	forbedret	markeds-
situasjon.

MÅ ØKE SALGET:  
Økt salg og lettere 
markedssituasjon må 
til om det skal være 
håp om å kunne 
løfte avregnings-
prisene nærmere  
målprisen.  [Foto: TM]

Nordland øker mest
Norsvins seminstatistikk fordelt mellom landets fylker forteller svært  
tydelig at Nordland fylke for tiden er det mest offensive. I løpet av de 
fem foregående årene (2006 – 2010) økte sædsalget med 35 %. 

Før jul i 2011 hadde salget økt	med	hele	14,8	priosent	i	forhold	til	året	før.	I	2006	var	
nordland	landets	8.	største	grisefylke	ut	fra	seminstatistikken,	mens	det	for	2011	 
tyder	på	at	de	vil	bli	landets	4.	største	grisefylke,	bare	slått	av	Rogaland,	nord-Trøn-
delag	og	Hedmark.	det	hører	også	med	til	historien	at	nordland	for	øyeblikket	også	
har	landets	dyktigste	svineprodusenter.	Tall	fra	Ingris	i	2010	viser	at	besetningene	i	
fylket	av	vente	hele	24,7	smågris	per	årspurke,	noe	som	er	1,5	smågris	høyere	enn	
landsgjennomsnittet.	

Andre	trender	i	norsvins	seminstatistikk	viser	at	Rogaland	fylke,	som	de	siste	 
årene	har	vokst	mest	i	volum,	nå	er	i	ferd	med	å	stabilisere	seg.	Etter	en	vekst	på	hele	
14	prosent	de	foregående	fem	årene,	viser	tallene	for	2011	en	svak	nedgang.	Flere	av	
Østlandsfylkene	mister	stadig	produksjonsvolum.	Akershus	og	Buskerud,	som	fra	
2006	til	2010	reduserte	inseminasjonene	med	henholdsvis	18,4	og	20	prosent,	har	
fortsatt	denne	utviklingen	i	2011	og	reduserer	med	ytterligere	7,0	og	6,1	prosent.

G R I S E B ø R S E N
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 33 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

Se www.fjossystemer.no

Tid for familieforøkelse?
Vi søker svineprodusenter med byggeplaner, som ønsker å være med å teste  

ut en ny type fødebinge som er utviklet i samarbeid med UMB.  
Beliggenhet rundt Oslofjorden er en fordel da det vil bli tett oppfølging fra forskermiljøet på Ås.

Innovasjon Norge er positive til finansiering.

Er du interessert i å vite mer? 
Ta kontakt med Harald Bore på telefon 906 18 450, e-post: harald@fjossystemer.no  

eller Inger Lise Andersen på telefon 900 83 226, e-post: inger-lise.andersen@umb.no 

 
 

w
w

w
.dialecta.no



43svin – 1/2012

H E l S E

Salmonellose er den av dyre-
sjukdommene som ikke over-
våkes og bekjempes i regi av 
EØS-avtalen som utgjør størst 
potensiell risiko for norsk dyre-
velferd, dyre- og folkehelse og 
samfunnsøkonomi. 

Dette viser en risikovurdering fra Viten-
skapskomiteen	for	mattrygghet	(VKM).	
Vurderingen	har	rangert	de	ti	viktigste	
dyresjukdommene	som	ikke	reguleres	av	
EØS-avtalen	etter	sannsynlighet	for	intro-
duksjon	og	spredning	i	norge.	Og	svin-
einfluensaen kommer på andre plass. 
Her	er	lista;	
– Salmonellose
– Svineinfluensa
–	Valpesjuke	
– Paratuberkulose 
–	Storfeets	virusdiare	(BVd)	
–	Hestesjukdommen	snive	
–	Storfeets	mycoplasma-infeksjon	 
    (Mycoplasma bovis) 
–	MRSA	(Methicillin-resistente	 
				Stapylococcus	aureus-infeksjoner)	
–	drøvtyggersjukdommen	Q-feber	
–	lukket	yngelråte	hos	bier	

71 dyresjukdOmmer 
VKM	har	identifisert	i	alt	71	dyresjuk-
dommer	og	vurdert	og	rangert	disse	i	en	
risikovurdering.	Vurderingen	er	utarbei-
det	på	oppdrag	fra	Mattilsynet.	den	skal	
inngå	som	bakgrunn	for	Mattilsynets	 
arbeid	med	den	framtidige	dyrehelse-
forvaltningen.	nå	legges	det	opp	til	at	
ressursene	i	større	grad	enn	i	dag	skal	
brukes	på	sjukdommer	og	helsetilstan-
der	som	har	eller	kan	ha	generelle	ska-
devirkninger	for	samfunnet.	

flere griseutfOrdringer 
Risikovurderingene	bygger	i	hovedsak	 
på	kjente,	internasjonale	veiledninger	 
fra	Fns	matvareorganisasjon	FAO	og	 
Verdens	dyrehelseorganisasjon	OIE.	
I	den	samlede	risikovurderingen	peker	
salmonellose	seg	ut	med	en	større	risiko	
for	skade	enn	andre	sjukdommer.	 
Salmonellose	scorer	høyt	når	det	gjelder	
fare	for	introduksjon	og	spredning.	Sal-
monellose	har	også	store	konsekvenser	
for	dyrehelse	og	folkehelse	fordi	sjuk-
dommen kan overføres fra dyr til men-
nesker,	og	for	samfunnsøkonomien.	 
Vi	har	lite	av	sjukdommen	her	i	landet	i	
dag.	deretter	følger	svineinfluensa,	val-
pesjuke,	paratuberkulose	og	virusdiare	
hos	storfe	(BVd).	Risikovurderingen	viser	

at	de	fem	viktigste	sjukdommene	rangert	
ut	fra	risiko	for	introduksjon	og	videre	
spredning	i	norge	er	Mycoplasma	bovis-
infeksjon	(mycoplasmainfeksjon	hos	
storfe),	respirasjons-	og	reproduksjons-
syndromet	PRRS	hos	gris,	de	overførbare	
mage-	og	tarmbetennelsene	TGE	og	PEd	
hos	gris,	Mycoplasma	hyopneumoniae-

infeksjon	(mykoplasma-lungebetennel-
se)	hos	gris	og	virusdiaré	(BVd)	hos	stor-
fe.	de	sjukdommene	som	er	rangert	
høyest	når	det	gjelder	overordnet	betyd-
ning	for	folkehelsen,	er	toksoplasmose,	
EHEC/STEC-infeksjoner,	campylobacteri-
ose	og	salmonellose.

De ti mest fryktede landdyrsjukdommene

SALMONELLA: Slik ser 
salmonellabakterien 
Salmonella  
typhimurium ut i  
menneskeceller. 
[Foto: Rocky Mountain 

Laboratories, NIAID, NIH]

[foto: Jens Haugen]
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Nyttår er passert og det er igjen 
tid for årsoppgjør i Ingris. Data 
må være registrert og sendt inn 
innen 28. februar. 

Solveig Kongsrud

ingris-konsulent Norsvin 

For å være med	i	den	årlige	rangeringen	
av	besetninger	med	smågris	og	slakte-
gris	må	det	være	registreringer	på	minst	
50	prosent	av	besetningens	årlig	produk-
sjonskapasitet.

tid fOr årsOppgjØr
Vi	er	ferdig	med	2011	og	det	er	tid	for	års-
oppgjør	og	datainnsamling.	data	for	2011	
må	være	registrert	i	Ingris	web	eller	sendt	
til	sentral	Ingris	innen	28.	februar.	

Årsstatistikken	for	Ingris	er	en	av	de	
viktigste	dokumentasjonene	vi	har	på	
norsk	svineproduksjon.	data	fra	sentral	
Ingris	er	også	vesentlig	for	prognoser	for	
svinekjøttproduksjon.	Jo	mer	data	vi	får	
inn	jo	bedre	statistikken	og	prognosene.	
Sentral	Ingris	tar	imot	data	fra	både	
Ingris	og	Info	Gris.	data	som	registreres	i	
Ingris	web	lagres	direkte	i	sentral	data-
base,	mens	brukere	av	Ingris	windows	og	
Info	Gris	må	sende	inn	fil	med	dataut-
trekk via www.norsvin.no. 

Trenger	du	hjelp	til	registrering	eller	
innsending	av	data	så	kontakt	din	råd-
giver	eller	norsvin.	For	å	bli	med	i	års-
statistikken	må	du	levere	data	for	et	helt	
år	når	det	gjelder	purker,	for	smågris	og	
slaktegris	må	det	være	data	for	minst	ei	
pulje	eller	innsett.	det	er	perioder	med	
sluttstatus i 2011 som teller med i statis-
tikken	for	2011.	Ingris-administrasjonen	
forbeholder	seg	retten	til	å	vurdere,	rette	
og	om	nødvendig	utelukke	resultater	fra	

beregningene	ved	manglende	datakvali-
tet	eller	urimelige	resultat.

rangering Og premiering av 
besetninger
de	to	siste	årene	har	vi	rangert	besetnin-
ger	etter	årsresultat	i	Ingris	både	for	pur-
ker,	smågris	og	slaktegris	og	de	beste	
besetningene	har	blitt	premiert.	dette	er	
en	ordning	som	har	blitt	svært	godt	mot-
tatt	og	som	har	fungert	som	motivasjon	
og	sammenligningsgrunnlag.	Vi	kommer	
til	å	gjennomføre	et	tilsvarende	opplegg	
etter	at	årsstatistikken	for	2011	er	ferdig	
utarbeidet. 

For	å	være	enda	sikrere	på	at	beset-
ningene	på	rangeringslistene	har	data	
som	er	representative	for	sin	produksjon	
strammer vi litt inn på kravet til data-
mengde	når	det	gjelder	smågris	og	slak-
tegris.	For	å	komme	med	på	rangerings-
listene	for	2011	må	besetningene	levere	
data tilsvarende minst 50 % av sin pro-
duksjonskapasitet	for	de	ulike	dyregrup-
pene.	For	de	fleste	vil	ikke	dette	ha	noen	
praktisk	betydning,	men	vi	sikrer	at	det	
er data for mer enn kun ett innsett eller 
en	pulje.

data er bOndens eiendOm
data	som	rapporteres	til	sentralt	Ingris	
lager	er	hver	enkelt	bondes	eiendom	og	
skal	i	utgangspunktet	kun	inngå	som	en	
del	av	større	gjennomsnittsberegninger.	
Enkelt produsenter sine resultater vil  
aldri	bli	offentliggjort	eller	videresendt	 
til andre uten at den enkelte produsent 
har	gitt	tillatelse	til	dette.	Vi	vil	derfor	
presisere at i forbindelse med premie-
ring	og	offentliggjøring	av	resultatene	
hos	de	beste	besetningene	blir	alle	 
disse	besetningene	forespurt	og	må	gi	
sitt samtykke før resultatene eventuelt 
offentliggjøres.

premiering av beste rådgiver
det	er	også	blitt	tradisjon	å	gi	en	opp-
merksomhet	til	den	beste	Ingrisrådgive-
ren i forbindelse med seminarene som 
norsvin	arrangerer	i	mai	hvert	år.	Kriteri-
ene	for	rådgiverne	varierer	fra	år	til	år.	 
For	2011	premieres	den	rådgiver/organi-
sasjonen	med	størst	prosentvis	økning	
av	antall	besetninger	med	nøkkeltall	for	
purker i årsstatistikken for 2011 sett i for-
hold	til	2010.

bidra med data
Alle	som	har	data	om	sin	svineproduk-
sjon	oppfordres	til	å	bidra	med	data	
gjennom	Ingris.	Fortløpende	og	ferske	
produksjonsdata	er	viktig	for	hele	svine-
næringa	slik	at	norsvin	og	nortura	Total-
marked	godtgjør	også	i	2012	kr	3,-	for	
hver	inseminasjon	eller	bedekning	som	
er	registrert	og	sendt	inn	til	Ingris	innen	
utgangen	av	måneden	etter	hendelsen	
har	skjedd.	det	vil	si	at	inseminasjoner,	
bedekninger,	grisinger,	avvenninger	osv	
som	finner	sted	i	januar	må	sendes	inn	
senest i løpet av februar. Komplette  
registreringer	øker	verdien	av	dataene	til	
bruk	i	prognosearbeid,og	gir	bedre	data-
grunnlag	for	overvåkning	av	fruktbar-
hetsresultater.	det	er	ønskelig	at	alle	be-
dekninger/inseminasjoner	for	hver	purke	
registreres	(også	dobbelt-	og	trippelbe-
dekninger).	det	skal	registreres	riktig	be-
dekningstype	(eierins.,	leid	ins.,	naturlig	
bedekning	eller	intern	semin)	og	riktig	
rånenummer;	det	vil	si	nummeret	angitt	
på	tuben	ved	inseminasjon.

du	mottar	hver	måned	en	e-post	fra	
norsvin	som	forteller	hvor	mange	insemi-
nasjoner	og	bedekninger	som	er	regis-
trert	og	som	er	berettiget	godtgjøring.	 
Utbetalingen	av	godtgjørelsen	skjer	 
etterskuddsvis	og	samlet	for	hele	fore-
gående	år.

Årsoppgjør og besetningsrangering for 2011

Klar?
Er du klar for Fatland i 2012

www.fatland.no

Fatland Jæren
Fatland Ølen
Fatland Oslo

Til
Fatland

97 97 21 20
97 98 55 22
97 69 26 51
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www.husdyrsystemer.no

Ny modell 
kadavervogn. 
Bredde: 45 cm
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Schurr børste til gris
Sikker, ren og hygienisk
Tekniske spesifikasjoner: • 60 rotasjoner pr. minutt.
• Vekt: 110 kg. • Motor: 230 V • Strømforbruk: 0,30 kW

LINK-FOG AS

Ved bruk av Link-Fog epoxy kan
du senke by� ekostnadene med en 
rimeligere b� ongkvalit� .

Løsemiddelfri spesial-
epoxybelegg for fjøs

– Ingen tørketid – ingen produksjonsstopp

– Raskere renhold og lavere kostnader

– Vedlikeholdsfritt

– Unngå «Nyhus-sjuke»

– Reduserer risiko for bogsår 
og leddbetennelse

Bengt Lindqvist  + 46 70 626 39 44  linkfog@telia.com

30 års erfaring

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 33 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

Restløs våtfôring til gris
Ta del i suksessen med 
restløs fôring til gris! 

Sammen med BIG DUTCHMAN som 
er en av de ledende på området, 
skreddersyr vi løsninger for nettopp 
din besetning. 

Se også www.fjossystemer.no for 
våre løsninger til gris. 
 

w
w

w
.dialecta.no
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Neste nummer av Svin, nummer 2, kommer ut den  
9. mars 2012.  

Manusfrist: 20. februar   
Frist for bestilling av annonser: 20. februar 
Frist for levering av annonsemateriell: 24. februar

Har du tips om møter, kurs,  
seminarer,	utstillinger	eller	annet	
som	har	bredere	interesse	 
for	svineprodusenter	og	andre	i	

svinekjøttets	verdikjede,	
send	en	e-post	eller	gi	oss	et	vink	!

svin@norsvin.no

avlsbesetningsmøte
arrangeres	av	KlF	i	Stavanger	den	2.	–	3.	februar	2012.

distriksmøte
i	norsvin	Vestfold	arrangeres	som	familiehelg	på	Morgedal	hotell	
den 3. – 5. februar

avlivingskurs
for	avliving	av	gris	arrangeres	av	nortura	i	Tønsberg	9.	februar.

norsvinskolen 
Arrangerer	kurs	i	økonomiforståelse	for	ansatte	i	bank,	forsikring	
og	forvaltning	og	andre	som	arbeider	med	svineprodusenter,	 
14. – 15. februar på Hamar.

fagdag svineprodusenter
arrangeres	på	Sandeid	av	nortura	23.	februar	med	blant	annet	
innlegg	om	fôring	og	sjukdomstegn.

fagdag svineprodusenter
arrangeres	på	Forus	av	nortura	27.	og	28.	februar.	
Oppdateringen	av	Ingris	er	tema.

norsvinskolen
arrangerer	dagskurs	med	tema	«Smågris	–	fokus	på	overlevelse»,	 
i	Vestfold	og	på	Jæren,	henholdsvis	6.	og	7.	mars

regionsamlinger
i	KlF	arrangeres	på	henholdsvis	Gardermoen	2.	mai,	Sola	3.	mai,	
Værnes	4.	mai	og	Tromsø	5.	mai	2012.

Utgivelsesplan Svin 2012:
 Nr. Manusfrist Matr.frist Utgivelse Temanummer
 1	 16.	jan	 20.	jan	 3.	feb	 Fôring
 2 20. feb 24. feb 9. mar  
 3 11. apr 15. apr 29. apr Bygg innredning
 4 7. mai 11. mai 25. mai Kjøttindustri
	 5	 4.	juni	 8.	jun	 22.	jun	 	
	 6	 13.	aug	 17.	aug	 31.	aug	 Gjødsling
 7 17. sep 21. sep 5. okt  
 8 22. okt 26. okt 9. nov  
 9 26. nov 30. nov 14. des Maskiner, utstyr og 
     hjelpemidler

TEMA: energiløsninger

si
de

Kroken på døra for  
svenske svine- produsenter 26

si
de

si
de

Satser på nederlandsk yorkshire

 
Satser på egne råvarer

1
2012

18

11

Annonsepriser:
format 4-farger sort
1/1 13.900,- 8.900,-
1/2 8.400,- 5.400,-
1/4 4.900,- 3.200,-
1/8 3.400,- 1.900,-
2./3.omslag	 14.900,-
Baksiden 15.900,-

landbruksleverandørene: 3 linjer 5 linjer
Enkeltinnrykk  1.900,- 2.500,-
5 innrykk = 20 % rabatt 1.520,- 2.000,-
10 innrykk = 30 % rabatt 1.330,- 1.750,-

www.tomb.no	/	www.tombfagskole.no
post@tomb.no
Tlf. 69 28 30 00

Fagskole: Fagskole i storfehold og driftsledelse
Vgs: Naturbruk, bygg- og anl.tekn, teknikk og 
ind.pr.  Internat: Elever fra hele landet.

www.RKbygg.no
roald@rkbygg.no
Tlf. 901 05 132

RK Bygg og Montasje har gode løsninger i 
innendørsmekanikk. Forhandler det restløse 
fôringssystemet fra WEDA.

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

Landets største produsent av innredninger  
og rekvisita til husdyrrom. Tilbyr også utstyr  
for gjødselbehandling.

side 20

side 36

Fordeler

normin®FERRO-MIKS
Flytende, syrnet jern- og energitilskudd til spe- og smågris

• Med organisk jern-(II)-laktat med høy biologisk tilgjengelighet, som forebygger og forhindrer jernmangel/anemi.
• Tilsatt organisk syre, som sikrer en lav pH og gir en sunn mage/tarm-funksjon og virker forebyggende på diaré.
• Inneholder elektrolytter (Na+, Cl-), som opprettholder en optimal mineralbalanse.
• Tilsatt fruktose som sikrer grisen ekstra energi, gir god smak og øker væskeopptaket.
• Reduserer risikoen for leddbetennelse når den erstatter jerninjeksjon.

Kontakt oss eller din fôrleverandør for mer informasjon.

(Hensmoveien 30, 3516 Hønefoss • Tlf. 32 14 01 00 • www.normin.no)



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

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

l A n d B R U K S L E V E R A N D ø R E N
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www.normin.no
firmapost@normin.no
Tlf. 32 14 01 00

Total leverandør av alle typer jerntilskudd
til spe-/smågris og purker, samt avvennings-
torv, elektrolytt og tilskuddsfôr til gris. Leverer 
og produserer alle typer tilskuddsfôr til gris, 
storfe, sau og hest.

www.lilleseth.no
firmapost@lilleseth.no
Tlf. 62 96 70 40

Importør og forhandler av kjetting til traktorer 
og anleggsmaskiner, løft- og sikringsutstyr og 
traktorredskaper/utstyr.

Lilleseth Kjetting

www.graakjaer.no
graakjaer@graakjaer.no
Tlf. 00 45 98 98 86 86

Leverandør av landbruks- og industribygg til 
fast pris og avtalt tid. Sentral godkjenning – 
Godkjenning for «tiltaksklasse 2».

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, innen-
dørsmekanisering 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.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.

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.if.no
Tlf. 02400

Vi kjenner risikoen for mange typer ulykker  
og skader – også innen landbruket.  
Spør om hjelp til å unngå dem.

Casper	Pfaff	(Tønsberg)
ellcas@frisurf.no
Tlf. 954 25 548

Danbox klimacontainere øker din kapasitet 
lynraskt, til laveste pris. Ta kontakt for mer 
informasjon.

Danbox
Klimacontainere
Forøger din kapacitet 
lynhurtigt, til laveste pris

Telefon 86 46 10 55
Mobil 26 30 30 01

Kærsangervej 16 • 8870 Langå
boxman@mail.dk

Kan leases

15/31/48
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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.

8/36/45

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

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

http://medlem.nortura.no
Tlf. 03070

Ditt eget selskap!

side 33
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www.furuseth.no
furuseth@furuseth.no
Tlf. 63 97 70 10

Vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

stig.lilleholt@nordkomp.no
Tlf. 950 73 481 / 75 07 00 50

Komposittgulv til landbruket, for gris, sau,  
geit og småkalv.
Over 30 års brukserfaring fra USA!

NORDKOMP AS
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Returadresse:	norsvinsenteret,	Postboks	504,	nO	2304	Hamar

Trivsel for dyr og røkter
Egebjerg fødebinge for løsgående 
purker med rustfrie gitter over rist og 
rustfrie stolper. 
Tette anslutninger mot gulv og sikre 
portløsninger. Rengjøringsvennlige 
bingeskillere og stolper. 

For mer informasjon se www.felleskjopet.no

www.egebjerg.com

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no


