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Stein Erik Meisingset

REIME AGRI AS
Norges største produsent av innredninger 
og rekvisita til husdyrrom, samt utstyr til 
gjødselbehandling. Innredningsløsningene 

er utviklet i nært samarbeid med 
forskningsinstitusjoner, forhandlere og 

dyktige brukere. Våre innredninger er kjent 
for solid kvalitet gjennom mange tiår.

Jernbanevegen 21 , 4365 Nærbø, 51 79 19 00, www.reimeagri.no

Dyr som trives 
gir bedre 

inntjening.
Det er sunt bondevett

A-K maskiner er forhandler for Reime griseinnredning.

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
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www.felleskjopet.no

Felles nytte for bonden og 
Felleskjøpet!
Felleskjøpets Slaktegriskontroll er et registrerings-
system der Felleskjøpet legger inn produksjons-
rapporter fra InGris/InfoGris som vi får tilsendt 
fra kundene våre. Kundene får deretter tilbake en 
rapport som gir god oversikt over egne produk-
sjonstall, samtidig som egne tall blir sammen-
liknet med gjennomsnittet til medlemmene av FK 
Slaktegriskontroll. Resultatene kan også sammen-
liknes med tall fra kunder som leverer til samme 
slakteri eller har samme fôringssystem. Dette gir 
slaktegrisprodusenten muligheter til å se 
forbedringer og motivasjon til å jobbe mot et 
bedre økonomisk resultat.  

FK Slaktegriskontroll gir samtidig oss i 
Felleskjøpet en god oversikt over hvordan fôret 
vårt fungerer ute i markedet, og det hjelper oss 
med å jobbe mot et stadig bedre kraftfôr som vil 
komme deg som kunde til gode i framtida!

Ta kontakt med din fagkonsulent for 
mere informasjon om Felleskjøpets 
Slaktegriskontroll!
mere informasjon om Felleskjøpets 
Slaktegriskontroll!

Kr 1000,-
per rapport 

i godtgjørelse
max 3 rapporter 

pr kunde

Felleskjøpet
utbetaler

Felleskjøpets Slaktegriskontroll

Hjelp oss å produsere et enda bedre kraftfôr!
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Adresse: Norsvinsenteret,
Postboks 504, 2304 Hamar
Telefon: 62 51 01 00 e-post: svin@norsvin.no

Ansvarlig redaktør: Tore Mælumsæter
Telefon: 906 48 563 e-post: tore.m@norsvin.no

Journalist: Frilanser Erling Mysen
Telefon: 905 77 560 e-post: er-mys@online.no

Abonnement: Mai Liss Grimsrud
e-post: mai-liss.grimsrud@norsvin.no

Annonsesalg: Arne Henrik Sandnes
Postboks 10, 2301 Hamar
Telefon: 995 18 760 e-post: arne-henrik@oae-as.no

Produksjon:
idé trykk as, postboks 263, 2302 Hamar

Antall nr. per år: 9 tidsskrifter

Pris: kr 670,– for medlemmer
 kr 770,– for ikke-medlemmer
 kr 385,– for studenter/elever

Bankgirokonto: 1800.05.51011

• Husk å melde adresseforandring!
• Oppgi kundenr. ved henvendelse til oss.
• Abonnement er bindende til skriftlig 
 oppsigelse foreligger.
• Ikke-kommersiell gjenbruk av redaksjonell 
 tekst er tillatt når Svin oppgis som kilde.

Privattelefoner til Norsvinansatte:
Adm. direktør Olav Eik-Nes 62 57 71 60 / 951 09 167
organisasjonssjef Asbjørn Schjerve 62 58 25 58 / 911 25 593
Informasjonssjef Wenche Helseth 62 35 54 57 / 950 82 542
Overveterinær Peer Ola Hofmo 62 52 35 85 / 917 48 833
Avlssjef Bjarne Holm 922 37 155
Ansv. redaktør Tore Mælumsæter 62 53 53 00 / 906 48 563
In-Griskonsulent Solveig Kongsrud 32 78 62 60 / 977 07 618
In-Griskonsulent Dyre Johan Haug 62 58 21 49 / 977 51 725
Fag- og seminsjef Målfrid Narum 62 58 04 33 / 909 14 566

Vakttelefon distribusjon: 908 52 120

Betjent: man – fre 08:00 – 16:00 (15:30) lør – søn 08:00 – 12:00

Forside: Disse grisene trives godt ute i 16 minusgrader i Grue, Hedmark. De 
inngår i et prosjekt hvor målet er å teste økonomien i å utvide svineproduksjonen 
ved hjelp av utegående gris opp mot økonomien ved å bygge tradisjonelt.  
[Foto: Tore Mælumsæter]
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fagpressen og redigeres

etter redaktørplakaten.
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Et marked i sterk bevegelse
Den tunge motgangen i markedet tynger mange svineprodu

senter om dagen. Overproduksjonen på 5 200 000 kilo øker 

frustrasjonen etter hvert som kjøttberget vokser. Økningen 

skyldes først og fremst sviktende salg. Lite tyder på at det vil 

endres med det første.

Overskuddet er likevel ikke mer enn fire prosent av de 132 000 000 kiloene 
som produseres gjennom året. Objektivt sett er ikke dette en stor ubalanse, 
men det er bonden som må bære børa og betale prisen i tider som dette.  
Men appetitten på svinekjøtt har åpenbart ikke blitt helt borte hos forbruker-
ne. De ser ut til å kjøpe stadig mer utenlands, først og fremst i Sverige.  
Rapporter som du kan lese om i denne utgaven av Svin antyder at så mye som 
15 – 20 prosent av det norske forbruket av svinekjøtt nå kan ha svensk  
eller et annet lands opprinnelse. Dette utgjør en vanvittig stor mengde kjøtt, 
og det overskygger dagens overskudd mange ganger.

Vi ser også at kjøp av kylling og fjørfekjøtt på andre sida av grensen har et  
betydelig omfang. Norske kjøttprodusenter går dermed glipp av enorme  
produksjonsverdier. Norsk kjøttindustri går glipp av verdifullt volum, og staten 
taper milliardbeløp.

Det er en veldig stor oppgave å motarbeide tunge strømninger som dette, og 
det er svært begrenset hva bøndene alene kan få gjort med denne handels-
lekkasjen. Men det hjelper ikke å bli motløs. Vi tror fortsatt at det er mye å 
hente på enda sterkere produktutvikling og markedsføring av norskprodusert 
svinekjøtt, sunt, anvendelig og billig som det er. Og framfor alt godt. 

Det er også avgjørende at alle produsenter og slakterier nå slutter opp om de 
vektreduksjonene som er satt i gang. Etter vårt syn holder det ikke å avslutte 
dette tiltaket til påske. Det må både forlenges og kanskje forsterkes. Og det 
må suppleres med kraftfulle tiltak for å øke salget. 

I dagens situasjon er det også fristende å tenke på å lukke næringa og stenge 
ny etablering. Men det er en kortsiktig tanke som kan få uønskete langsiktige 
virkninger. Da kan vi raskt bremse den faglige utviklingen i næringa, og få 
enda sterkere avvikling og etter hvert forgubbing. Vi får trolig ulike former for 
kontraktsproduksjon, noe som veldig snart kan kaste grisen helt ut av  
markedsreguleringsordningen. Da vil absolutt all ubalanse i markedet måtte 
reguleres gjennom prisen, og det kan bli en enda styggere opplevelse enn 
den vi nå er midt oppe i. 
 

L E D E R

TOrE MæLuMSæTEr
ansvarlig redaktør

«Dagens tiltak må for

lenges etter påske, og 

kanskje forsterkes.  

Og de må suppleres.»

Billigere produksjon
Råvareproduksjon av svinekjøtt kan aldri 
bli noen billig produksjon i et høykost-
land som Norge. Ingenting er billig å 
lage her. 

Likevel vil det alltid være slik at den en-
kelte næringsdrivende hele tida må jakte 
på det som en får gjort noe med, nemlig 
kostnader i egen produksjon. Vi vet at vi 
ikke kan styre prisen på nødvendige og 
viktige innsatsfaktorer. Likevel er det  
mulig å gjøre en del sjøl. 

Vi retter søkelyset mot fôring i dette bla-
det. Det er begrenset hva de fleste pro-
dusenter får gjort med denne tunge pro-
duksjonskostnaden. Men en kan overvåke 
og kontrollere fôrforbruket tett. Noen 
kan få tak i litt rimelige fôrmidler. Andre 
satser på at god helsestatus hos dyra 
skal gi dem litt ekstra på bunnlinja. 

Men hva med de store og tunge kapital-
kostnadene ? Er det alltid nødvendig å 
velge bygge- og restaureringsløsninger 
som koster skjorta, som øker risikoen, 
begrenser handlefriheten og mulighetene 
for arbeidsinntekt ?

Dette vil en svinebonde i Grue undersøke 
nærmere. Han utfordrer nå vedtatte 
sannheter og slipper slaktegrisene ut i 
halmen og snøen for å få bedre plass 
innenfor den bygningsmassen som alle-
rede står der. Kanskje kan gjeldpurkene 
følge etter  ut ?

Motforestillingene er naturligvis mange. 
Men det skal bli interessant å se hvor 
bærekraftige regnestykkene er når pro-
duksjonen har vært kjørt en stund. Friskt 
gjort er det i hvert fall å prøve noe nytt.

vi meNer:
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Hva gjør du med det?  
Det har vært fokus på dette 

problemet i lang tid nå. 

Slakteriene har skjerpet salget av svinekjøtt ut mot forbruker. Nye produkter og 
innpakninger til tross. Økningen av salget uteblir. Forbrukerne får skylden. Det 
hevdes at de ønsker sunnere og magrere produkter. De spiser mer mager kyl-
ling samtidig som de fyller magen med fett smør. Kanskje vi skulle opplyst dem 
om at grisen inneholder begge deler. Både magert kjøtt, men med litt fett som 
setter smak på maten. 

Det hevdes også at det er trender uti Europa som tilsier mer salg av kylling som 
oppfattes rimeligere og mer lettvint. Ikke visste jeg at kundene i Norge leser 
trendrapporter før de haster innom kjøpmannen på hjørnet på vei hjem til mid-
dag. Da er det nok enklere å velge varen i de gule boksene som nesten sklir 
oppi handlekorga. Svinepakningene ligger godt gjemt mellom alle andre kjøtt-
slag fra forskjellige leverandører. 

5 200 000 kilo er ikke mer enn ca 1 kg per nordmann. Men hvis ikke forbrukeren 
vil kjøpe må vi dempe produksjonen til de finner nye trender å etterfølge. Det 
betyr at alle må slakte grisen sin to-tre kilo lettere gjennom hele året. Eller det 
betyr at 65 000 griser ikke må slaktes. En annen løsning kan være at ca 20 kon-
sesjonsbesetninger med produksjon av 3000 smågriser tømmer besetningen og 
tar et år fri. Dette er ikke småtteri og bagateller vi snakker om. Dette er per nå. 
Hva skjer dersom salget går ned med en prosent som i fjor og ikke bare stagne-
rer? Oppfordringen er derfor klar til alle. Følg anbefalingene. Vi er alle i samme 
båt. Enten du leverer til Nortura ,Fatland, Furuseth, Prima, Midt-Norge eller 
noen av de andre mottakerne. Slakt lettere gris. Her må alle ta ansvar.

WILLy FINNbAkk
styreleder Norsvin

STYRELEDERENS SAK

5 200 000 kilo for mye svinekjøtt

Seks nye cand. pig’ere

SISTE: Her er siste skudd på stammen over nye cand. pig-
skolerte folk fra Norsvinskolen. Foran fra venstre Anders 
Voll, Vigrestad, Rogaland, Elisabeth Hodne Neverli,  
Stavanger og Miriam Lunden, Gjerstad, Aust-Agder.  
Bak fra venstre Kåre Martin Håkonsen, Mosjøen, Nordland,  
Norsvinskolerektor Dyre Johan Haug, Eli Grøntoft Dybdahl, 
Norsvin, og Harald Lunden, Gjerstad, Aust-Agder.   
[foto: tore mælumsæter]
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WEDA – kanskje det eneste
restfôringsanlegget
som er aktuelt for deg?
• Alltid ferskt fôr gir
 bedre appetitt og dyrehelse
• Selvvaskende anlegg holder bakteriene borte
• Rask fôrblanding, rask utfôring og unik hygiene-
 løsning i anlegget sikrer at næringsstoffene i fôret ikke brytes ned.
• WEDA gir økt trivsel og lønnsomhet

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

Fjøsteknikk selger deler
og har service på
andre fôringsanlegg!

Prøv et fôringssystem
fra WEDA du også!

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 fôringssystemer er kjent for kvalitet

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

SCHAUMACID F
•  Fôrtilsetning for
 smågris og fjørfe
•  Forbedret fôrhygiene
•  Stabiliserer 
 tarmfl oraen
•  Optimaliserer
 aktiviteten av
 fordøyelsesenzymer
•  Forbedret dyrehelse
•  Avlaster metabolisme

  Avlaster metabolisme

ROALD KVERME
Daglig leder – salg og service.

Pb. 285 – 4349 Bryne
Tlf: 90 10 51 32
Epost: roald.kverme@fjosteknikk.no
Web: www.fjosteknikk.no

Ventilasjon
Innredning

Weda fôringsanlegg

We care about pigs
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gulvvarme  
kan være fortid 
Med et nytt produkt fra et nordjysk  
firma kan dyr gulvvarme kanskje snart 
høre fortiden til, melder Hyologisk.  
Matter som underlag for griser er ikke 
noe nytt. Men Aalborg Gummivarefabrik 
mener nå å ha utviklet ei matte som kan 
erstatte gulvvarmen fullstendig i små-
grishjørnene. De nye mattene prøves nå 
i en besetning (Skalfarms), og en av 
medeierne i Skalfarms er så fornøyd 
med det han har sett at han skal ha be-
stilt slike til alle de 419 fødebingene de 
har. Mattene skal kunne leve i ti år, og 
de er framstilt av lette materialer med 
70 prosent luft inni.

Ny app om  
dyresjukdommer 
Svenske veterinærmyndigheter vil gjøre 
informasjon om dyresjukdommer og 
smittebeskyttelse mer tilgjengelig.  
De tilbyr nå en ny app til iPhone og  
Androidtelefoner som gir informasjon 
om aktuelle sjukdomsutbrudd, smitte-
spredning, analyser og diagnoser, for-
teller Grisföretagaren. 

Salget av økomat er doblet etter at flere matkjeder satte ned prisene på øko-
logisk mat. En av årets økologiske vinnere er Grøstadgris AS som driver med  
frilandsgris i Vestfold, rapporterer Nationen. Daglig leder Hans Runar Knapstad 
(bildet) sier at kjedene tar inn varene deres fordi de etterspørres. Grøstadgris AS 
hadde i 2011 en omsetning på nesten 16 millioner kroner, men Knapstad regner 
med at den øker til om lag 25 millioner for siste regnskapsår 2012. 

Grisesuksess for Grøstadgris

Den internasjonale bacondagen

Vindmølla er på plass
Nå er vindmølla til Svein Ove Risa (bil-
det) på plass. Risa, som blant annet er 
svineprodusent og bor på Høg-Jæren i 
Time, Rogaland, har fått reist ei 
gardsvindmølle som kan dekke 110 000 
kW i året hvis det blåser 6,5 meter i se-
kundet. Blåser det mer, vil produksjonen 
kunne bli større, og kanskje kan den 
komme til å dekke hele gardsbehovet 
på cirka 190 000 kW. Mer om prosjektet 
og økonomien i det kan du lese i Svins 
reportasje nr. 7/2011.

“Oh bacon, how we love thee”. 
Det er I statene det skjer.  
Den uoffisielle internasjonale 
bacondagen kåres til å være 
lørdag før første mandag i  
september. 

Det kan vi lese på nettsiden «bacon-
today». Her vises det til den frie ency-
clopedien Wikipedia, hvor nettopp 

denne dagen ofte feires med sosiale 
samlinger hvor baconet står i sentrum. 
Det være seg til frokost, lunsj, middag, 
desserter og drinker. Og siden det står 
på internett, må det være sant...  
Oppfordringen er å sette i gang med  
å samle barn, familie, og venner.  
La SMS-ene gå. Kom sammen om  
feiringen av denne fortreffelige spise !  
Bacon passer til det meste, lyder opp-
fordringen. På nettsiden kan du finne 
oppskrifter hvor bacon inngår i både 
fast og flytende føde. 
http://bacontoday.com/international-
bacon-day-2/
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Brød dyrere enn noensinne 
Brødprisene følger ikke med ned når kornprisene faller, viser 
undersøkelser fra det danske instituttet for næringsmiddel
økonomi (FOI).

Selv når kornpriserne faller kraftig, faller brødprisene i danske super markeder 
nesten ikke. I følge Landbrugsmedierne er brødprisene i de danske supermarke-
dene nå nesten på det høyeste nivå noensinne. Prisstigningene på brød de fem 
siste årene har i følge en analyse fra instituttet fulgt et påfallende mønster. 

– Når prisene på brødhvete stiger, stiger forbrukerprisene på brød nesten om-
gående, og de stiger markert. Men når prisene på hvete faller, faller forbruker-
prisene på brød svært lite og veldig langsomt, forklarer seniorrådgiver Henning 
Otte Hansen i FOI. Både i 2007 og 2011 steg kornprisene voldsomt, og i begge 
tilfeller fulgte forbrukerprisene på brød opp etter en til tre måneder. Da korn-
prisene falt kraftig gikk det sju måneder før prisene begynte å falle, og da bare 
ganske svakt. 

– Omkostningene til korn utgjør bare om lag fem prosent av brødprisen, og i  
flere tilfeller har forbrukerprisene steget mer enn utviklingen i kornprisene gir 
belegg for. Omvendt slår prisfall på korn kun i beskjedent omfang igjennom i  
forbrukerprisene på brød, sier Henning Otte Hansen. Analysen fra FOI viser, at 
Danmark har opplevd større prisstigninger på brød siden 2007 enn land som 
Sverige og Tyskland.

Ny på gris 
Mona Gjestvang er fra 1. januar i år til-
satt som ny seniorkonsulent på svin i 
Strand Unikorn. Svins lesere kjenner 
henne som tidligere spesialveterinær 
på svin, ikke minst i Helsetjenesten  for 
svin/Animalia.

Mykotoksinbindere 
med liten effekt 
På husdyrforsøksmøtet på  
Lillestrøm nylig holdt Kari  
Ljøkjel, utviklingssjef svinefôr  
i Felleseskjøpet Fôrutvikling,  
et foredrag om mykotoksiner.  

Hun gikk gjennom rutiner hvordan de 
håndterte dette i Felleskjøpsystemet. 
Ljøkjel har også studert forsøk med  
mykotoksinbindere basert på uor-
gansiske stoffer som leirmineraler eller 
aliminiumsilikater. 

– Disse bindere har generelt liten effekt 
på Don og de mykotoksinene vi vanlig-
vis finner i Norge, men kan ha effekt på 
aflatoksin eller andre typer mykotoksi-
ner vi har i importerte råvarer, sier  
Ljøkjel. Men selv om effekten er liten 
finnes en variasjon. Det har blitt målt 
effekt fra to til 27 prosent på Don i for-
søkene Ljøkjel har studert. Det finnes 
også andre typer mykotoksinbindere 
(eks. bakterier) som kan ha effekt på 
Don eller «norske» mykotoksiner. 

Landbrukssubsidier i boks
Avtalen i den amerikanske kongressen 
over nyttår berget også en del av sub-
sidieordningene til landbruket som 
kongressen ikke greide å gjennomføre 
i fjor. Uten avtalen og melkesubsidiene 
ville for eksempel utsalgsprisen på 
melk bli doblet i forhold til hva den 
faktisk er nå. 

Tiltakspakken for det amerikanske 
landbruket må fornyes hvert femte år, 
og nå har kongressen kjøpt seg vente-
tid på ni måneder for å lage en ny  

femårspakke. Til sammen utgjør tiltaks-
pakken 500 milliarder dollar, og om-
fatter blant annet matkuponger til lavt-
lønnede og arbeidsløse, samt 
subsidiering av en rekke dyrkete pro-
dukter. Men selv om det ble enighet 
om melkesubsidiene, står flere land-
bruksprogrammer uten finansiering. 
Det inkluderer støtte til utviklingen av 
biodrivstoff, krisemidler til bønder  
etter naturkatastrofer og forsknings-
programmer.

NOEN SKOR SEG: Noen skor seg på at kornprisene til brød går opp og ned, og det er ikke 
først og fremst kornprodusentene.

SENIORKONSULENT: Mona Gjestvang er 
ansatt som ny seniorkonsulent på svin i 
Strand Unikorn.
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Prognosen for 2013 viser at 
overskuddet av gris er aksel
lererende, og er i ferd med å 

vokse seg til en betydelig  
utfordring. Hovedforklaringen 

til dette er først og fremst  
å finne i reduserte salgs

prognoser. 

Overskuddet av gris har økt sakte med sikkert de siste årene. Prognosen i  
november viste et overskudd for 2013 på 5000 tonn. I siste prognose er dette 
overskuddet for 2013 justert opp til 5200 tonn. Ingen dramatisk økning isolert 
sett. Det som gjør det bekymringsfullt er at det i disse tallene allerede lagt inn 
en beregnet effekt på 1 400 tonn som følge av lavere slaktevekter som gjennom-
føres fra nyttår til påske. Den reelle økningen i overskuddet er derfor på nesten 
1700 tonn. 

Denne utviklingen betyr at det nå må legges fullt trykk på alle områder for å få 
et balansert markedet så raskt som mulig. Det må settes inn nødvendige tiltak 
for å løfte salget. Samtidig må alle aktører lojalt følge opp tiltak som til enhver 
tid blir vedtatt for å regulere produksjonsvolumet. Det gjelder både svine-
produsentene og slakteindustrien. Det er med stor undring vi registrerer uttalel-
ser fra enkelte aktører om at de ikke akter å følge de tiltak som er bestemt, i  
dette tilfellet frivillig vektreduksjon. Ved å praktisere disse holdningene er det 
viktig at de er seg sitt ansvar bevisst i forhold til en økonomisk utvikling og kon-
kurransekraft for en samlet svinenæring. 

Vår sterke oppfordring er derfor: Slå ring om de tiltak som blir bestemt  
og vær lojal mot disse. 

INTERNASJONAL SATSING HAR LØNT SEG 
Etter en turbulent tid med økonomiske utfordringer for Norsvin som følge av tap 
i USA, er det viktig å understreke at samlet sett har Norsvins internasjonale sat-
sing vært en suksess. I årene etter at Norsvin bestemte seg for å satse internasjo-
nalt er det investert totalt vel 70 millioner kroner i de ulike markedene. I samme 
periode er det tilbakeført ca100 millioner kroner i royalty og utbytte fra disse 
markedene. Midlene er benyttet til å delfinansiere Norsvins avlsarbeid samt fors-
kning og utviklingsarbeid. 

I tillegg har den internasjonale satsingen gitt positiv oppmerksomhet og synergi-
er for Norsvins utvikling. Nasjonale virkemiddelapparater som blant annet Nor-
ges Forskningsråd og Innovasjon Norge har fremhevet Norsvins internasjonale 
satsing som svært positiv, og av betydning for de bevilgningene og støtte som 
er tildelt til forskning, utvikling og forretningsutvikling. 
 
Videre er det blitt lagt merke til, og omtales som svært positivt av de politiske 
myndigheter generelt, og hos de landbrukspolitiske myndigheter spesielt.  
Dette setter hele svinenæringen i et positivt lys. 

Det er gledelig å meddele at resultatet i USA blir betydelig bedre enn det  
prognosen for fjerde kvartal i 2012 tilsa. Årsaken til dette er økt salg og effekt av 
kostnadskutt. Denne trenden fortsetter, og det rapporteres at vi nærmest er  
utsolgt for livdyr første kvartal 2013. Men det gjenstår mye målrettet og hardt 
arbeid for å sikre en langsiktig suksess i USA. Men vi har nå de beste forutset-
ninger.

OLAv EIk-NES
adm. direktør Norsvin

DIREKTØREN DIREKTE

Bekymringsfull markedsutvikling



Det er godt samspill mellom 
kraftfôr og grovfôrbaserte  
produksjoner på Sørlandet. 
Grisen styrker økonomien på 
melkebrukene. I Marnardal  
investeres det for i alt 15,7 
millioner i gris. 

All ny produksjon er knyttet til bruk 
med grovfôrproduksjon, og til purke-
ringen i Vest-Agder, rapporterer fylkes-
mannens nettsider for Vest-Agder.  
Grisehold er som kjent først og fremst 
basert på kraftfôr. Men den sørger for 
rasjonell transport av kraftfôr også til 
den grovfôrbaserte delen av land-
bruksnæringa. Hos Kari og Sjur Lauvdal 
på Heddeland skal første innsett av 
slaktegris være i hus til 1. mai 2013. 
Purkene er allerede inseminert, og  
«fødestua» er hos Anstein Imeland i 
samme kommune. Marnardal er en  

liten innlandskommune med få innbyg-
gere, men hvor nettopp landbruk i 
større og mindre skala er viktig. 

– GOD KOMBINASJON 
– Ku og gris blir en god kombinasjon 
for oss, sier Kari Lauvdal. Hun og Sjur 
ser behovet for et større inntekts-
grunnlag for bruket i åra framover. 
Grovfôrarealet og melkefjøset er  
maksimalt utnyttet som det er nå.  
Bruket har en melkekvote på 227 000 
liter og produserer grovfôr på 452 daa, 
mye av det er på leiejord. Det er 6 – 8 
melkebruk i nabolaget som til sammen 
bruker alt areal i rimelig nærhet til 
grovfôr. 

– En større melkekvote til dette bruket 
vil gå på bekostning av andre i nabo-
laget, sier Sjur, og legger til at de ikke 
er interessert i det. 

– Vi trenger hverandre for å beholde 
miljøet. Valget falt derfor på gris. Gris 

konkurrerer ikke med naboene om  
jorda. Miljøet og samholdet i purke-
ringen på Agder er enestående godt, 
og Nortura ønsker mer gris fra Agder. 
Nitrogenverdien av grisegjødsla til 
grovfôrproduksjonen på garden er 
50 – 60 000 kroner, det betyr også  
noe. 

UTNyTTER ARBEIDSKRAFTA 
Styrking av kraftfôrbaserte produksjo-
ner er en del av strategien på Agder 
for å opprettholde et robust landbruk i 
landsdelen. Kristin og Ivar Eikeland i 
Bjelland har også planene klare for 
produksjon av slaktegris. Planen er å 
bygge om en driftsbygning slik at det 
blir kapasitet til 1200 slaktegriser i 
året. De tre som satser på mer gris i 
Marnardal er enige om en ting: uten 
purkeringen og det enestående fag-
miljøet der ville det ikke vært aktuelt å 
investere i gris. Investeringer i automa-
tisering og rasjonalisering gir kapasitet 
til økt produksjon på garden. Arbeids-
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Grisen styrker kua i Agder 

ØKT KAPASITET: Kari Lauvdal føler at 
griseholdet fyller ut produksjonsgrunn-
laget på garden både ressurs- og  
arbeidsmessig. Dessuten er grisemøkk 
fint som gjødsel til produksjon av storfe-
grovfôr.  [foto: Halvdan Jakobsen]

N æ R I N G S p o L I T I K K
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GRIS I NORGE OG I VEST-AGDER 
// Produksjonen i Norge i 2013 er beregnet til ca. 135 000 tonn eller omtrent  

27 kg svinekjøtt til hver nordmann. 
// Cirka en prosent av norsk svinekjøtt produseres i Vest-Agder. 
// Statistikken viser at det ble slaktet ca. 10 000 griser fra Vest-Agder i 2010. 
// Det aller meste av slaktegrisproduksjonen i fylket er knyttet til purkeringen 

som består av et nav med 750 purker, 11 satellitter som produserer smågriser, 
og cirka sju besetninger med slaktegris som til sammen leverer ca. 17 000  
griser til slakt, åtte kilo svinekjøtt til hver vest-egd, eller 24 måltider med  
svinekjøtt per person i Vest-Agder i 2013.

kraft som spares f.eks. ved investering 
i melkerobot eller annet kan brukes til 
gris. Moderne utstyr til slaktegrispro-
duksjon sørger også for stor produk-
sjon per dagsverk. Kombinasjonen gris 
og grovfôr baserte produksjoner ser ut 
til å være en strategi for lønnsom pro-
duksjon på minst tre bruk i Marnardal. 

I N G R I S  T I p S

SLAKTEGRIS: Sjur Lauvdal foran tomta hvor det snart blir plass til å fôre fram slaktegriser.  
[foto: Halvdan jakobsem]

KRUMTAPPEN: Jon Leif Eikaas i Søgne i Vest-
Agder er krumtappen i svineproduksjonsmiljø-
et på Sørlandet. Her tegner og forklarer han 
prinsippene i purkeringen på tilhengerkarmen.  
[foto: Halvdan jakobsen]
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 30 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

«Gummimattene fra Kraiburg sparer     
  grisene mine for liggesår og leddskader  
  og meg for dyrlegeutgifter».

 
 

Sparegrisene mine!

Kraiburg har nå introdusert en matteserie for gris som viser seg svært bitebestandige.  
Serien omfatter matter for purker i fødebinger, matter for purker i løsdrift, samt matter for smågrishjørner.
Gummimattene kan ettermonteres i eksisterende binger.

w
w

w
.dialecta.no

Se mer på www.fjossystemer.no
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Grensehandelen av kjøtt, sær
lig fjørfe og svinekjøtt, er be
tydelig. Norge taper milliarder 
av kroner på grensehandelen, 
og 1520 prosent av det norske 
forbruket av svinekjøtt kan ha 
svensk eller annet lands  
opphav. 

TOrE MæLuMSæTEr

Det blir gjort forskjellige rapporter  
og analyser av grensehandelens  
betydning, både fra handelen i begge 
land, myndighetene, og frittstående 
forskningsorganisasjoner som  
eksempelvis Østlandsforskning.  
Vi har valgt å ta utgangspunkt i NILF-
rapporten (Norsk institutt for land-
bruksøkonomisk forskning) som kom 
før jul, samt en rapport om grense-

handelens betydning som det svenske 
Jordbruksverket publiserte på slutten 
av 2006. Allerede den gang konklu-
derte den svenske rapporten med at 
grensehandelen representerte mer  
enn 15 prosent, kanskje så mye som  
20 prosent av den norske kjøttproduk-
sjonen. 

SNART HVER FJERDE KILO? 
Vi vet hva som har skjedd siden den 
gang. Grensehandelen har fortsatt å 
øke, og den ferske NILF-rapporten 
konkluderer med at svin- og fjørfekjøtt 
veier tyngst i skåla når vi snakker om 
grensehandel med kjøtt. Kanskje nær-
mer vi oss at hver fjerde kjøttkilo er 
kjøpt på andre siden av grensa i stedet 
for hver femte? For produksjoner som 
sliter med overproduksjon på norsk 
side er dette mer enn tankevekkende. 
Et overskudd på 4 – 5000 tonn svine-
kjøtt blir blåbær i forhold til de meng-
dene med svinekjøtt som årlig grense-
handles. 

ByGGER STADIG MER 
Og når vi først er inne på de dårlige 
nyhetene; det er absolutt ingenting 
som tyder på at utviklingen er i ferd 
med å snu, snarere tvert i mot. Les 
bare hva NILF skriver om utviklings-
potensialet langs grensa; «Siden 2004 
har 169 000 kvadratmeter handelsareal 
blitt utbygd i Sverige. Det planlegges 
eller er i gang satt utbygging av ytter-
ligere 79 500 kvadratmeter, og ved-
tatte reguleringsplaner finnes for 
125 000 kvadratmeter». 

STØRST I EUROPA 
Grensehandel er kjent i alle land. Like-
vel; undersøkelser viser at nordmenn 
er det folket i Europa som grensehand-
ler mest. En av to nordmenn er på 
grensehandel i løpet av et år, mot et 
gjennomsnitt på en av ti EU-borgere. 
Det startet for alvor midt på 90-tallet. 
Fra 2008 til 2011 økte det samlede be-
løpet for grensehandelen til 11,5 milli-
arder norske kroner. Svinekjøttet alene 

Taper milliarder på kjøttgrensehandel

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
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står for mellom to og tre av disse milli-
ardene. Det er kjøtt som er det viktig-
ste matvareproduktet for de som reiser 
over for å handle. Matvarer er viktigere 
enn alkohol og tobakk. 

JORDBRUKET TAPER 
Norsk jordbruk taper i følge NILF 1,5 
milliarder kroner i omsetning som  
følge av grensehandelen. For sysselset-
tingen i jordbruket betyr den et tap på 
cirka 3 100 årsverk. Det er en veldig 
stor andel når tapet av norske arbeids-
plasser i 2011 som følge av grensehan-
delen ga anslagsvis 7700 færre norske 
arbeidsplasser. Og bare avgiftstapet til 
staten er beregnet til 2,4 milliarder.  
Lavere priser er selvsagt hovedforkla-
ringen. NILF mener at verken krone-
kursen eller konjunkturene kan sies å 
ha hatt avgjørende betydning for ut-
viklingen. Det er med andre ord jord-
bruket som taper flest årsverk på  
grensehandelen. Dette skyldes for en 
stor del at det er lav omsetning per 
årsverk i jordbruket. 

NESTEN 10 000 TONN 
For seks år siden ble det i følge Jord-
bruksverkets rapport handlet 33 000 
tonn kjøtt og kjøttvarer i Sverige, for-
delt på 9600 tonn kylling, 7200 tonn 
svin og vel 7000 tonn storfe pluss  
7800 tonn kjøttprodukter av ymse slag.  
Fra 2006 til 2011 har handelen økt 
med vel 30 prosent, og anslag Kjøtt-
bransjen har gjort antyder at fordelin-
gen mellom kjøttslagene i fjor var  
9300 tonn storfe, 9500 tonn svin og 
12 600 tonn kylling. Kan det så gjøres 
noe for å reversere denne utviklingen? 
Det avgjør politikerne. Som NILF skri-
ver i sin konklusjon; «Hvis det er poli-
tisk vilje til å snu trenden med økt 
grensehandel er det forskjellige tiltak 
som kan iverksettes. Det er sannsynlig 
at det å redusere gapet i priser mellom 
Norge og Sverige vil kunne ha effekt. 
En mulighet er da å redusere nivået på 
særavgifter i Norge, men dette er et 
tiltak som bør utredes og debatteres 
nøye i forkant».

STØRRE OG STØRRE: Nordby  
kjøpesenter mellom Svinesundgrensa  

og Strømstad i Sverige bare  
eser ut i omfang og størrelse. 

[foto: Baard næss, samfoto] 
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Av egen erfaring fra utlandet 
og delvis også i Norge har un
dertegnede sagt at 8 av 10 som 
velger egenrekruttering taper 
penger på sikt. 

bjArNE HOLM
Norsvin

Å mislykkes skyldes som oftest at val-
get om rekrutteringsform ikke blir tatt 
på riktig grunnlag. Kanskje har ikke 
slakteriet man leverer til gode livdyr til-
gjengelig, eller man velger egenrekrut-
tering for å spare penger uten å ha 
satt seg godt inn i de rutiner som 
kreves for å ha gode 
nok ungpurker til 
rett tid 
hver 

gang. Mangel på tilgjengelig plass i 
fjøset, nok tid, riktig fokus og kunn-
skap kan bli en kostbar affære når man 
skal lage egne livdyr.

KAN FUNGERE GODT 
Både egen- og innkjøpsrekruttering 
kan fungere godt. For begge rekrutte-
ringsformene vil resultatet avhenge av 
arbeidet som legges ned i tillegg til 
miljøet som tilbys dyra. Avlsmessig er 
potensialet imidlertid større med inn-
kjøpsrekruttering fra en god forme-
ringsbesetning, fordi dette vil gi et 
høyere genetisk nivå enn man har mu-
lighet til å oppnå med egenrekrutte-
ring. En objektivt og målbar enhet på 

avlskvalitet er avlsverdien på ak-
tive purker i forme-

ringsbeset-
ningen.  

 

I Norsvins godkjente formeringsbeset-
ninger varierer gjennomsnittlig avlsver-
di på aktive purker mellom 85 og 115 
mellom besetningene. Avlsverdien er 
et styringsverktøy for formeringsbeset-
ningene for å velge ut de dyrene som 
er forventet å produsere de økonomisk 
beste avkommene. Ser man bare på 
avlsverdi, noe som kun er en del av 
hele bildet når det gjelder kvalitet på 
livdyr, så utgjør en forskjell i avlsverdi 
på aktive purker på 30 poeng i 2013 
en forskjell i lønnsomhet per hybrid-
purke på ca kr 1100 i en kombinert-
besetning. Dette tar da kun utgangs-
punkt i den forskjellen som skapes ut 
fra avlsverdi til mor til hybridpurka. 
Norsvin har per i dag ingen mål på 
avlsverdi i besetninger med egenrekrut-
tering, men avlsverdimessig med da-
gens egenrekrutteringsform så vil det 
være vanskelig å komme over en for-
meringsbesetning i avlsverdi. Norsvin 

jobber med å kunne publisere enkel-
te kvalitetsparametere for alle 

godkjente formeringsbesetnin-
ger, deriblant avlsverdi, slik at 

variasjonen mellom beset-
ningene blir synlig og du 

som kunde lettere kan 
etterspørre kvalitet. 

REKRUTTERING AV LIVDyR 
– ingen enkle løsninger

EGNE PRODUKTER:  
«Norsvin har produkter 

til besetninger som re-
krutterer egne landsvin-

purker og besetninger som 
driver rotasjonskrysning.  

I løpet av 2013 håper vi også  
å kunne publisere enkelte kvali-

tetsparametre for alle godkjente 
formeringsbesetninger», skriver  

artikkelforfatteren.
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Norsvin har som mål å ha dette på 
plass i løpet av 2013. 

EGENREKRUTTERING – BRUK 
RIKTIG TyPE SæD 
Livdyrformidling er slakterienes ansvar 
i Norge. Det er slakterienes valg å in-
vestere/ikke investere i livdyrproduk-
sjon. Still derfor krav til ditt slakteri hvis 
du ønsker innkjøpsrekruttering, og still 
spørsmål om kvaliteten på det du til-
bys. Norsvin og livdyrkontorene jobber 
tett sammen for å sikre et høyt nivå på 
livdyr fra formeringsbesetningene. 
Mangel på tilgjengelige livdyr av god 
kvalitet, eller ønsker om å lukke beset-
ningen for inntak av dyr, kan være 
grunn for å velge å rekruttere livdyr 
selv. Det er flere måter å rekruttere på 
selv. Man kan ha en egen renraset 
landsvinkjerne i egen besetning, eller 
man kan bruke rotasjonskrysning.  
Norsvin tilbyr Landsvin Avlssæd og 
Mor Pluss til besetninger som rekrutte-
rer egne landsvinpurker. Disse produk-
tene anbefales også til besetninger 
som driver rotasjonskrysning. Dette er 
produkter hvor hver dose inneholder 
identifisert sæd fra kun én råne. Råne-
ne som benyttes i disse produktene 
har blant annet gode avlsverdier for 
viktige moregenskaper som vi ønsker 
hos livpurkene. For å lage Mor Pluss 
benytter vi de rånene som har aller 
best delavlsverdier for moregenskaper. 
Det vil si at disse rånene har «ekstra 
gode gener» når det gjelder egen-
skaper som kullstørrelse, smågrisdøde-
lighet, antall spener, spenekvalitet, 
beinkvalitet, skuldersår, hold og repro-
duksjon. Alle landsvinrånene som er 
valgt ut til produksjon av sæd er testet 
på Norsvin Delta. I denne rånetesten 
måles fôrforbruk og tilvekst på hver 
råne. I tillegg CT-skannes rånen ved 
120 kg, slik at vi med høy sikkerhet kan 
si hvilken kjøtt- og slakteprosent rånen 
har. De aller beste av de beste blir  
eliteråner og benyttes i foredlings-
besetningene først. Deretter vil de  
rånene vi til enhver tid har tilgjengelig 
på seminstasjonen blir brukt i ulike 
produkter ut i fra styrken til hver råne. 
Norsvin vil framover ha økt fokus på 
optimalisering av rånebruk i de ulike 
sædproduktene. 

SMÅGRISSæD – FOR SLAKTE-
GRISPRODUKSJON 
Smågrissæd er blanda sæd hvor sæd 
fra flere landsvinråner inngår i samme 
dose. Råner som inngår i smågrissæd-

dosene er utrangerte eliteråner valgt 
ut i fra slaktegrisegenskaper, som kjøtt- 
og slakteprosent og fôrforbruk. Noen 
av rånene kan samtidig ha gode mor-
egenskaper, men dette er ikke noe  
kriterium ved utvalg av råner til pro-
duksjon av smågrissæd, og det vil 
være stor variasjon i moregenskaper 
hos disse rånene. Vi vil derfor fraråde å 
benytte smågrissæd til produksjon av 
livpurker. Bruk av smågrissæd kan gi 
purker som i utgangspunktet ser fine 
ut eksteriørmessig, men du får dårlig 
kontroll og risiko for lave nivåer for  
viktige egenskaper som kullstørrelse, 
skuldersår, hold og smågrisdødelighet. 
De 10 prosent beste «smågrissædråne-
ne» for slaktegrisøkonomi brukes i pro-
duksjon av LL pluss. Dette er produktet 
for den som vil sikre seg de aller beste 
rånene på seminstasjonen for slakte-
grisproduksjon. Det anbefales derfor 
heller ikke å rekruttere livdyr fra LL 
pluss sæd. Det er viktig å være opp-
merksom på at risikoen ved å rekrutte-
re livdyr etter smågrissæd vil øke be-
tydelig fremover da Norsvin nå setter 
økte krav til hvilke råner som brukes i 
ulike produkter. Frem til i dag har  
enkelte klart å rekruttere livdyr etter 
smågrissæd, dette blir imidlertid van-
skeligere fremover. 

EGENREKRUTTERING  
OG AVLSVERDIER 
For egenrekrutterende bruksbesetnin-
ger har ikke Norsvin i dag noe verktøy 
for å styre rekruttering etter avlsverdi 
på purkene. Per i dag er det derfor 
ikke mulig for oss å måle hvordan avls-
verdien varierer mellom besetninger 
med egenrekrutering. God egenrekrut-
tering forutsetter imidlertid en god 
styring av avlskvaliteten, og dette kre-
ver i tillegg til bruk av riktig type sæd 
et styringsverktøy for avlsplanlegging. 
Norsvin jobber med å kunne tilby kjer-
nestyring ved rotasjonskrysning for de 
som ønsker det i løpet av 2013. Danavl 
i Danmark beregnet nylig at ved bruk 
av kjernestyring ved egenrekruttering 
så oppnådde man sju danske kroner 
bedre lønnsomhet per slaktegris enn 
ved «lasso-rekrutering», dvs. å plukke 
ut livdyr kun på det som er synlig på 
dyret selv uten noen form for avlsverdi. 
Det forventes at denne forskjellen er 
enda større i Norge da fôrprisene er 
høyere, og årlig avlsfremgang for  
slaktegriseffektivitet på norsk landsvin 
er større.

Glutenfrie  
svinekjøttprodukter
Alle Coops panerte svinekjøtt-
produkter er nå 100 prosent  
glutenfrie. 

Produktene har fått ny glutenfri oppskrift 
og blir produsert i egne produksjons-
anlegg som aldri eksponeres for gluten. 
Coops mål er at flest mulig av deres 
egne merkevarer skal være tilgjengelige 
for alle kunder. Derfor jobber daglig-
vareaktøren kontinuerlig med å fjerne 
allergener fra sine produkter. I høst ble 
alle Coop-pølser gjort garantert fri for 
gluten og laktose.

Nå har Coop fjernet gluten fra alle pa-
nerte svineprodukter og lagt om pro-
duksjonen av disse til rent produksjons-
anlegg. Produktene er dermed 100 
prosent glutenfrie. For å informere kun-
dene blir produktene merket med «Mat 
UTEN gluten». Coop tilbyr følgende 
glutenfrie panerte svineprodukter;  
ostepanetter, svinenuggets, Tex Mex 
nuggets og ostepanetter.

  

Kloramfenikol i  
skånske griser
Spor av det forbudte stoffet  
kloramfenikol ble i desember 
funnet hos griser i Skåne.

Svenske myndigheter jobber nå med å 
finne kilden, samt kartlegge sprednin-
gen. Det var på tre gårder i Kristianstad, 
Tommelilla og Hörby at det forbudte 
stoffet ble funnet. Det var kontroller av 
blant annet medisinrester i svinekjøtt på 
gård og slakteri som avslørte funnet. 

Det ble gjort uanmeldte kontroller, og 
veterinærer sier til bladet at det ikke er 
noe som tyder på at produsentene har 
gjort feil. 

Senere har sporene av stoffet blitt bor-
te, og sperringen av de rammete gårde-
ne er nå opphevet. Mistanken går i  
retning av at stoffet kan ha vært i fôret, 
men dette er av de ting som veterinær-
myndighetene undersøker.

Kloramfenikol er et bredspektret anti-
biotikum som blant annet hemmer pro-
teinsyntesen i benmargen til mennesker. 
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Det er ikke bare krav om løs
gående drektige purker i EU 
fra 1. januar 2013. Det er også 
nye krav til spaltegulv og tilde
ling av sysselsettingsmaterialer 
til alle grisegrupper. 

For alle grisehus med gris i puljer og 
flokk gjelder nye krav fra 1. januar 
2013 til fullspaltegulv av betong. Nå 
skal ikke bredden av spalteåpningen 
være over: 
// 11 mm for diegris 
// 14 mm for avvente griser 
// 18 mm for avls- og slaktegriser 
// 20 mm for drektige ungpurker og 

purker.

Når en bruker fullspaltegulv av betong 
til griser i puljer skal bredden mellom 
betongbjelkene minst være: 
// 50 mm for diegris og avvente griser 
// 80 mm for avls- og slaktegriser, 

drektige ungpurker og purker.

Videnskapssenter for svineproduktion 
(VSP) oppfordrer sine danske produ-
senter til å tenke framover til 2015, 
hvor det skal være minst en tredjedel 
fast eller drenert gulv i alle slaktegris-
binger. Da er det ikke lovmessige krav 
til spaltegulvsdimensjoner. 

ROTEMATERIALE 
Fra 1. januar 2013 er de også krav om 
permanent tilgang til tilstrekkelig 
mengde beskjeftigelses- og rotemate-
riale for alle dyregrupper i alle grise-
hus.

Nye grisekrav fra nyttår i EU

Ideal slaktegrisfôr gir:
- Høy kjøttprosent
- God fôrutnyttelse
- Lite fett

Når resultatet teller

Ideal slaktegrisfôr - vår kompetanse !
www.norgesfor.no
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Bare 17 av 27 har innfridd
Ikke mer enn 17 av de 27 EU-landene har innfridd og gjen-
nomført de nye EU-kravene til svineoppdrett.

Det går fram av tall som den engelske landbruksorganisasjonen NFU har 
lagt fram. For eksempel antydes det at ikke mer enn hver tredje franske 
svineprodusent levde opp til de nye kravene, halvparten av de tyske.  
Spania, Italia og Nederland har heller ikke greid å omstille seg fullt ut. 

I praksis betyr dette at enorme mengder svinekjøtt fortsatt produseres ille-
galt med halekupering, fiksering og for trange binger og båser. EUs jord-
bruksministre arbeider nå for å få oversikt over hvor stor den samlete ulov-
lige svineproduksjonen i EU er. For EUs svinekjøttmarked vil det få veldig 
stor betydning hvordan politikerne og landbruksmyndighetene velger å slå 
ned på ulovlig svineproduksjon. 
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Nyhet til deg 
som driver 
med slaktegris.

Kontaktpersoner:            

Sigurd Norland 98 26 12 60

Arnulf Fjermedal 90 54 54 06

Elisabeth Hodne Neverli 98 26 12 73

Stig L Voster 98 26 12 77
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Telefon 51 74 33 00. 
E-post: post@fiska.no

www.fiska.no

• Sunnere griser, høyere tilvekst og bedre 
fôreffektivitet

• Konserverende effekt på fôret 
(«Tyttebæreffekten» hemmer mugg og sopp). 

• Bedret mage- og tarmfunksjon

• Bedre miljø og helse gjennom reduserte 
ammoniakkutslipp

• Ikke korroderende – skånsom i fôringsanlegg

• Bedre økonomi

Økt tilvekst kr. 7 pr. gris

Redusert fôrforbruk kr. 13 pr. gris

Totalt    kr. 20 pr. gris

Kr. 20 x 2100 griser kr. 42.000
( konsesjon) 

Ta kontakt med oss så får du vite mer.
Se også mer informasjon 

på våre nettsider.

FORDELER MED Å BRUKE BENZOSYRE

DET GODE OG VIKTIGE REGNESTYKKET

FOR GODT TIL Å VÆRE SANT?
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kr.42.000
Inntektsøkning pr. konsesjon

Dette er dokumentert effekt av å fjerne maursyre i
slaktegrisfôret og erstatte denne med benzosyre.
Følgende produkt blir oppgraderte:

Opti Vekst Benzo
Opti Norm Benzo
Opti Appetitt Benzo

FiskåBenzoann2013  11.01.13 14:06  Side 1
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Rekkefølgen på store investe
ringer og eierskifte kan få store 
økonomiske konsekvenser. 

TOrLEIF HOvE // torleif.hove@loqal.no
rådgiver eierskifte/landbrukstakstmann

I forbindelse med planlegging av frem-
tidig eierskifte av landbrukseiendom-
men, kan det være flere faktorer som 
virker inn på når skiftet bør gjøres. 
Dersom senior innen en fem-års perio-
de har tenkt å overlate driften til junior, 
og samtidig har planer om større  
investering på garden, kan det ha stor 
betydning hvilken rekkefølge nevnte 
planer blir realisert. Når det gjelder 
større investering blir det i denne artik-
kelen spesielt fokusert på bygging av 
ny driftsbygning. 

BRUK TID PÅ EIERSKIFTE 
Først og fremst er planlegging og 
gjennomføring av eierskifte ikke en 
operasjon som skal gjennomføres etter 
hasteparagrafen. Det samme gjelder 
dersom driftsapparatet på garden skal 
fornyes i form av en ny driftsbygning. 

Begge deler er begivenheter innen fa-
milien som gjennomføres bare en gang 
i en eierperiode. Både senior og junior 
må vurdere alle relevante fordeler og 
ulemper som tiltak på eksisterende for-
hold vil føre til. Effekten av feil valg kan 
ha svært stor økonomisk betydning for 
begge parter. 

ByGGING FØRST  
– SKIFTE ETTERPÅ 
I dag kan kostnadsrammen for en ny 
driftsbygning variere fra 5 000 000 – til 
10 000 000 kroner. Dette setter store 
krav til ressursgrunnlaget på eiendom-
men samt finansiering i form av lån og 
egenkapital. Når driftsbygningen står 
ferdig kommer kravet om inntjening 
og likviditet. 

Dersom senior gjennomfører utbyggin-
gen før eierskifte, og dette er et krav 
fra junior for at han/hun skal overta, 
må en være oppmerksom på følgende. 
På overdragelsestidspunktet vil det da 
stå en ny driftsbygning på eiendom-
men med en kostpris på 10 000 000 
kroner. Bygningen er finansiert med 
egenkapital på 2 000 000 kroner og et 

låneopptak på 8 000 000 kroner. I for-
kant av eierskiftet foretar en landbruks-
takstmann en verdivurdering av alle 
gårdens aktiva. I sin verdivurdering har 
takstmannen vurdert verdien av den 
nye driftsbygningen til 6 000 000 kro-
ner og ikke 10 000 000 kroner som var 
bygningens kostpris. 

Og her er vi ved noe av sakens kjerne. 
En utbygging til x antall millioner kro-
ner medfører ikke en tilsvarende verdi-
økning på eiendommen samlet sett, 
men en verdi i størrelsesorden 50 – 70 
prosent av opprinnelig kostpris – jam-
før NTFs (Norges Takseringsforbund) 
retningslinjer. Variasjon kan ligge i be-
liggenhet og mulighet for alternativ 
bruk av bygget. 

NEGATIVT FOR BEGGE PARTER
Fremgangsmåten som er skissert i  
eksemplet har flere negative elementer 
i seg. Når det gjelder senior, som skal 
selge eiendommen, kan en salgssum 
på minimum 8 000 000 kroner med til-
legg av eventuell borett, medføre  
gevinstbeskatning. Junior får redusert 
avskrivningsgrunnlaget på ny bygning 

Investering – før eller etter eierskifte?

STOR INVESTERING: En stor investering på 
mange millioner før eierskifte kan redusere  
avskrivningsgrunnlaget kraftig for junior.  
Hvis eierskiftet gjennomføres før utbyggingen 
starter vil også senior stå friere med hensyn til 
å fastsette kjøpesummen på gårdens aktiva, 
og dermed unngå å havne i skattefella.  
[foto: Tore Mælumsæter]
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fra 10 000 000 til 6 000 000 kroner. I  
tillegg har junior fått seg forelagt en 
kjøpesum på minimum 8 000 000 kroner 
som tilsvarer den gjelda han/hun skal 
nedbetale samt et redusert avskriv-
ningsgrunnlag på 4 000 000 kroner. Ved 
annuitetslån kan en slik verdireduksjon 
få stor effekt på betalingsevnen når av-
dragene setter inn for fullt. Et vesentlig 
moment er også at junior må betale 
dokumentavgift av den verdistigningen 
investeringen har medført. 

OVERDRA FØRST – ByGGE ETTERPÅ
Hvis eierskifte gjennomføres før utbyg-
gingen starter, vil senior stå friere med 
hensyn til å fastsette kjøpesummen for 
gårdens aktiva og dermed unngå å gå i 
skattefella. For juniors vedkommende 
vil det føre til reduserte offentlige av-
gifter (dokumentavgift). Eksempelvis 
vil en overdragelse etter utbygging 
føre til en verdistigning på fast eien-
dom tilsvarende 6 000 000 kroner. Med 
en avgiftssats på 2,5 prosent, gir dette 
en økning i dokumentavgiften på 
150 000 kroner. Dersom overdragelses-
tidspunktet er før utbygging, vil junior 
få redusert avgiften tilsvarende.  

Kanskje kan vi vise med konkrete tall ut 
fra eksemplet hva forskjellen mellom 
de to alternativene vil bli. Overdragel-
se etter utbygging medfører også at 
det ikke vil være korrekt samsvar mel-
lom eiendeler og gjeld i junior sin 
regnskapsmessige balanse. 

Overdragelse etter vil føre til en redu-
sert kostpris på bygget fra kr 
10 000 000,- til kr 6 000 000, altså redu-
sert med kr 4 000 000,-. Sum balanse vil 
dermed få en tilsvarende reduksjon på 
aktiva siden og tilsvarende regnskaps-
messig «feil» egenkapital. Skattemes-
sig for junior vil en overdragelse etter 
utbygging gi kostpris på kr 6 000 000,- 
for driftsbygningen, og med en av-
skrivningssats på fire prosent gir dette 
en årlig avskrivning på kr 240 000,-. 
Med en marginalskatteprosent på  
39 prosent blir resultatet et inntekts-
fradrag på kr 93 600,-. 

Overdragelse før utbygging gir junior 
en kostpris på kr 10 000 000,- for drifts-
bygningen, og med samme avskriv-
ningssats som nevnt ovenfor gir det en 
avskrivning første året på kr 400 000,-. 

Ut fra en marginalskatteprosent på 39 
prosent blir inntektsfradraget kr 
156.000,-. Det vil si en differanse på (kr 
156 000,- – kr 93 600,-) kr 62.400,-. 

JUNIOR BØR OVERTA  
FØR ByGGING
Artikkelen gir ikke et komplett bilde av 
de utfordringene en står overfor. Her 
er det tatt utgangspunkt i en enkel 
problemstilling for å belyse noe av  
effekten. I en eierskifteprosess vil de 
beslutninger som gjøres der og da,  
ha store konsekvenser for de berørte 
parter. Jeg vil derfor råde til at man i 
forkant tar en grundig gjennomgang 
av situasjonen på bruket. Dersom man 
kommer frem til at eierskifte og ut-
bygging skal foretas innenfor den 
5-årsperioden som tidligere er nevnt, 
vil jeg erfaringsmessig anbefale at  
junior overtar før utbygging starter. 
Men husk at prosessen ikke må gjøres 
for komplisert. Bygging av nytt fjøs de 
siste fem årene før eierskifte gir kraftig 
redusert avskrivningsgrunnlag sam-
menlignet med at bygging etter eier-
skifte.

Ta vare på alle 
grisungene!
Pluss Faktor, melkeerstatning til smågris

Det hender at “superpurka” får fl ere unger enn hun 

har spener til, slik at den svakeste ikke får nok melk. 

Overtallige grisunger fra fl ere purker kan samles i 

egen binge og gis melkeerstatning. Dette vil også gi 

bedre fôring til ungene som er igjen sammen med 

mora. Pluss Faktor kan brukes som supplement til 

alle grisungene eller erstatte all melkefôring etter 

råmelksperioden.

Pluss Faktor kan brukes både i Mamina, Mambo og 

andre automater - og til manuell fôring.

Du fi nner Pluss Faktor hos Felleskjøpet nær deg. 

Besøk www.felleskjopet.no.
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Med en daglig tilvekst på 
rundt kiloen og et fôrforbruk 
per kilo tilvekst på cirka 2,6 er 
slaktegrisprodusenten godt 
fornøyd med resultatene sine. 

TOrE MæLuMSæTEr
løten, Hedmark

– Jeg bruker tørr appetittfôring med 
cirka 50 kilo Format vekst 130 til hver 
slaktegris i starten. Deretter avslutter 
jeg med Format vekst 120. Mulighete-
ne for å justere fôringa ligger bare i 
valg av fôrslag når du har et appetitt-
fôringsanlegg. Jeg ser at det nå går en 
faglig diskusjon om å justere fôrvalget  
i avslutningsfasen, sier Christen  
Engeloug på Grimset gard i Løten. 

1800 SPF-GRISER 
Her kjøres det i gjennom cirka 1800 
slaktegriser i året. Alle smågrisene 
kommer fra SPF-besetningen til 
Amund Spangen, samme kommune. 
Han har egen landsvinkjerne, og  
bruker nå ren duroc på farsiden. 

– Jeg prøver å få til leveranser av flest 
mulig slaktegriser på rundt 82 kilo. Jeg 
vil helst ikke ha flere enn 5 –10 prosent 
over 90 kilo, og helst ikke flere enn ti 

prosent under 72 kilo. Jeg prøver å få 
til to leveranser per pulje, og som regel 
leverer jeg da cirka hundre av de stør-
ste først, og resten, vanligvis cirka 170 
stykker, går i runde nummer to. Jeg  
synes leveringa går mye enklere nå 
enn før. Min mening har alltid vært at 
det bør være så få slaktebilbesøk som 
mulig på garden, og så skal puljetilleg-
get betale for de ulempene det fører 
med seg for oss som produsenter, for 
eksempel at vi får litt større vekst-
spredning, sier Christen Engeloug. 

Innmeldinga skjer etter vekt, og sjøl om 
ikke hver eneste gris veies så veier han 
ganske mange, og i alle fall den minste 
av de som skal være med. Alt over 107 
kilo levende vekt går på innmeldings-
dagen. Denne jobben gjør Engeloug 
alene. Det blir to-tre leveringer per inn-
sett, og helst to hvis det går an å få til 
det. Puljene tilpasses ved å gå opp i vekt. 

TO AVDELINGER 
Det er to avdelinger i grisehuset. Små-
grisene kommer inn gjennom samme 
sluse, men så går de til venstre i den 
ene avdelingen og til høyre i den an-
dre. I den eldste avdelingen er det 
plass til 270 slaktegriser (avd 1), og i 
den andre er det plass til 240 (avd 2). 
Det er enveiskjøring gjennom begge 
avdelingene, så dyreflyten er grei. 

Den eldste avdelingen på 290 kvadrat-
meter er delt i tre rom atskilt med 
glassvegger. Takhøyden er tre meter, 
og det er 18 binger med plass til 10 i 
hver pluss seks binger med plass til 15 
i hver. Det er tre bingerekker i husets 
bredde, opphøyd rist mot vegg og fôr-
tro i bingeskillet. Det gir litt forskjellige 
miljøsoner i bingen, og det blir lett å 
skrape møkk. Avdelingen har hydrau-
lisk utgjødsling, kanalventilasjon,  
bingeskiller i plast, epoxy på gulvene i 
bingene, og ellers ingen faste varme-
installasjoner. Her brukes det vifte-
ovner og byggtørke. 

Den andre avdelingen har 270 kvadrat-
meter, og her kommer de minste grise-
ne inn i binger i et rom med 2,5 meters 
takhøyde, mens hovedrommet har tak-
høyde på hele fire meter. Det fungerer 
bra om sommeren, men kan bli litt ut-
fordrende i særlig kalde perioder. 

SJELDEN SJUKEBEHANDLINGER 
Det kommer altså SPF-griser til Grimset 
fra samme leverandør i puljer hver  
sjuende uke gjennom Norturas livdyr-
omsetning. Ved innsettet holder  
Engeloug 22 grader, og temperaturen 
senkes til 18 etter tre uker. Bingene  
fylles med det antallet dyr de skal ha 
slik at det ikke blir flytting senere.  
Om vinteren tempereres vannet, og 

Gode tall med SPFgris

FRISKE DyR: – Heldigvis står som regel sjukebingen tom. Dyra er stort sett friske og bra, sier 
Christen Engeloug, som her godprater med et av dem.

AVDELING 2: Fôrautomat fra den nyeste  
avdelingen.
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det er full belysning hele dagen og  
orienteringslys om natta. 

Det stelles en gang om dagen, og så 
er det teknisk ettersyn på kveldstid. I 
bingene brukes det kutterflis som strø, 
helst malt. Grisene får også litt høy. 

– Siden vi har SPF-griser er det svært 
sjelden vi har sjukebehandlinger. Ved 
synlige infeksjoner gjør vi egenbehand-
ling etter konferanse med veterinæren. 
Vi har en sjukebinge som for en stor 
del står ledig, sier Christen Engeloug. 

Det er fastmontert vaskeanlegg i huset, 
som vaskes med varmt vann og såpe 
unntatt i desember, januar og februar. 
De står altså over en vask i året. Om 
sommeren desinfiserer Pelias mellom 
et av innsettene.

JUSTERES: Christen Engeloug  
justerer fôrautomaten jevnlig, blant 
annet for å unngå spill.

VEID: Her er jeg. Og jeg veier 98 kilo.

VIKTIG: Flis og høy er viktige ingredienser i 
bingen hver dag. 

AVDELING 1: I den gamle slaktegrisavdelin-
gen er det tre like avdelinger a 90 dyr. Avde-
lingene ar atskilt med glassvegg. Legg merke 

til det opphøyde ristearealet inn mot binge-
skillet.  

1998: Den nyeste slaktegrisavdelingen er  
fra 1998. Her er takhøyden stor. Det er bra 

størstedelen året, men kan naturligvis by på 
utfordringer de aller kaldeste dagene om  

vinteren. 

NØKKELTALL GRIMSET
Her er noen nøkkeltall fra de tre siste 
innsettene i grisehusets to avdelinger: 
 Avd.1 Avd. 2
Fôrkostnader kg/tilv. (kr) 8,30 8,00
Daglig tilvekst gram 1008 ≈ 1010
FEn per kg tilvekst 2,66 2,59
Kjøttprosent totalt 62,2 61,6
Døde (prosent) 0,7 1,5
Kasserte (prosent) 0,0 0,3
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– Jeg vil teste økonomien i det 
å slippe slaktegrisene ut. Blir 
økte fôr og totalkostnader  
større eller mindre enn de 
komparative kapitalkostnade
ne til et fullisolert, konvensjo
nelt bygg?

TOrE MæLuMSæTEr
grue, Hedmark

Dette er hele poenget for Vidar Juliens 
utegrisprosjekt. Han vil se om det går 
an å få mer kostnadseffektiv konven-
sjonell svineoppdrett enn dagens. Kan 
han øke produksjonen sin på en billi-
gere måte enn å bygge konvensjonelt? 

Derfor dras det nå i gang et prosjekt 
som skal kartlegge en alternativ drifts-
form ved oppdrett av slaktegris i hytter 
med luftegård på friland. Målet er å få 
mer lønnsom drift, som igjen kan styr-
ke arbeidsgrunnlaget på garden. Etter 
å ha regnet konkret på en konvensjo-

nell byggeløsning fant Julien for noen 
år siden ut at dette ikke var bedriftsø-
konomisk lønnsomt hvis en regner inn 
realistiske  avkastningskrav til kapital 
og arbeidskraft. Derfor vil han prøve 
noe nytt.

SENDER SLAKTEGRISENE UT
– Ja, nå prøver vi rett og slett å utvide 
produksjonen ved å slippe slaktegrise-
ne ut i enkle utendørs hytter. Det gir 
mye lavere risiko, og et helt annet  
kapitalkostnadsbilde. Spørsmålet er 
om ulempene, som for eksempel  
høyere fôrforbruk og svakere tilvekst, 
er større eller mindre enn ved konven-
sjonell, kontrollert innedrift, økonomisk 
sett. Prosjektet skal derfor registrere 
fôrforbruk, tilvekst, kjøttprosent,  
helsestatus og sammenlikne bygge-
kostnader ved tradisjonelt bygg kontra 
frittgående gris ute. Så langt ser resul-
tatene svært lovende ut, ikke minst når 
det gjelder fôrforbruk. Om kort tid får 
vi også svar på hvordan det har gått 
med tilveksten. Jeg tror ikke at jeg blir 
rik på dette, men det kan være en vei 
å gå for den som ønsker å utvide pro-

duksjonen uten å ta for stor risiko og 
binde seg opp til høye lån, mener  
Julien.

MANGE MOTFORESTILLINGER
– Ja, jeg har møtt massive motforestil-
linger. Det blir klinete, det blir et 
enormt fôrforbruk og det er altfor 
kaldt. Men ingen har kunnet fortelle 
meg hvor stort merforbruket av fôr er, 
eller hvordan totaløkonomien i dette 
kan bli. Det er det jeg vil finne ut. Hvis 
dette viser seg å fungere praktisk og 
økonomisk for slaktegrisene ute, så får 
jeg bedre plass inne og kan ominnrede 
for økt produksjon uten å utvide byg-
ningsmassen. Et senere trinn kan kan-
skje også være å flytte ut gjeldpurkene 
for å få enda bedre plass inne,  
sier Julien.

Prosjektet ledes av et prosjektstyre, og 
det har også fått et par hundre tusen 
kroner i støtte fra Innovasjon Norge.  
Samlete investeringer i første trinn var 
beregnet til 570 000 kroner. En viktig 
inspirator og motivator til det private 
feltforsøket har vært Heinrich Jung, en 

Prosjekt skal kartlegge fôrforbruk, tilvekst og kjøttkvalitet

Billig utvidelse kan gi bedre økonomi

APPETITT: Slik ser fôringsstasjonen ut. 
Det er lokk over kraftfôrboksene for å 
hindre fugl. I forsøksperioden brukes 
storsekker som fylles i automatene fra 
toppen. Det er plass til 700 kilo fôr i sta-
sjonen. 
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svineprodusent ikke langt unna som i 
flere år har produsert frilandsgris i 
Grøstad-systemet. Men han har mye 
større krav til utearealer enn det Julien 
legger opp til. 

15 – 20 MINUSGRADER
Det var 16 kuldegrader da Svin var på 
besøk, men det hadde vært nede i  
under 20 minus tidligere på vinteren. 
Hyttene er isolert i det runde taket 
med 2,5 centimeter isolasjon, og gul-
vet er fylt med halm. Likevel mange 
plussgrader inne. De største utfordrin-
gene er antakelig ikke kulda om  
vinteren, men snarere vårløsningen og 
temperaturer mellom null og fem 
plussgrader. Da kreves det nok ganske 
mye halm. Det var ikke kondens i hyt-
tene da vi var der ved minus 16. Det er 
veldig viktig at ventilasjonslukene i 
tverrgavlen står oppe hele tiden.  
Ventilasjonen er mekanisk og svært  
enkel, men effektiv og nødvendig. 
Framfor alt er den billig. 

Hyttene kommer fra Booth Pig Equip-
ment, Sussex i England, og koster 
17 600 kroner stykket med dagens  
valutakurs. Ei hytte er nok til 50 griser 
når de flyttes ut på rundt 30 kg. Den er 
tre meter bred og seks meter lang, og 
kan løftes i toppen med en pallegaffel 

HULE: Slik det det ut i slaktegrisenes lune 
hule. Her er det alltid plussgrader. 
Taket og de runde veggene har 2,5 centime-
ters isolasjon.

NATURLIG: Enkel, naturlig ventilasjon.  
Det er viktig at luka står åpen for å unngå  
kondens. En traktor med pallegaffel kan  
løfte/flytte hyttene i taket.

TRE ÅR: – Prosjektet skal i første om-
gang gå et år, slik at vi får erfaring 
gjennom alle årstider med varieren-
de vær, temperatur og nedbør. Vi vil 
se om totaløkonomien blir bedre 
sammenliknet med konvensjonell 
bygging, sier Vidar Julien. 

INNGANG: Det er mye halm i de to 
hyttene som foreløpig er satt opp.
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på traktoren. Hyttene omgis av en luf-
tegard, hvor det er plassert en fôrings-
automat (plass til 700 kilo). To forskjel-
lige vatningskar testes ut for å se hva 
som passer best i et slikt driftsopp-
legg. De er forsynt med strøm så van-
net ikke fryser.

BILLIGE PLASSER
Julien regner med kapitalkostnader 
ved investeringen på snaut 500 kroner 
per stallplass. Hvis du regner at et  
konsesjonshus for slaktegris koster 
seks millioner, blir det en kostnad per 
stallplass på vel 2800 kroner. Kostna-
dene ved hytteopplegget er først og 
fremst framføring av frostfritt vann, 
grinder, kraftfôrautomat og hus. Halm 
og vaksinering er reelle ekstra kostna-
der ved dette driftsopplegget kontra 
konvensjonell drift. I prosjektperioden 
er det lagt opp til en del ekstraarbeid 

som faller bort etter hvert som ting går 
seg til. Julien tror at ordinær drift anta-
kelig vil bli mindre arbeidskrevende 
enn et konvensjonelt driftsopplegg 
innomhus. 

Så blir spørsmålet; hvordan blir total-
økonomien (inklusive kapitalkostnader) 
selv om det skulle bli  økte kraftfôr-
kostnader og eventuell reduksjon i til-
vekst? Det er dette de nå er i gang 
med å teste ut. De har lagd kalkyler for 
et merforbruk på 20 prosent, og det 
skal de tåle økonomisk. Fortsatt skal 
det være penger å hente. 

Det ble satt ut 38 griser i første puljen, 
men det viste seg at grisene fikk altfor 
stor liggeplass, og da ble det klin i en 
del av hytta. Det gjelder å finne hen-
siktsmessig størrelse på liggeplassen. 
Fordi den første puljen kom i gang litt 

senere enn planlagt, ble også innset-
tingsvektene  høyere (nesten 50 kilo) 
enn normalt. Men dette viste seg å 
være altfor få griser til to hytter. Beleg-
get kan være vesentlig større. Grisene 
legger seg veldig tett sammen, og det 
er veldig mye halm i hyttene. 

Fra dag 1-21 var fôrbruket 1,87 kg per 
dag. Fram til dag 39 hadde det steget 
til 2,47, og fra dag 32 – 47 var det 3,07. 
Snittet ble derfor 2,62 i denne perioden. 

– Bedre enn jeg forventet, sier Vidar. 
Det blir spennende å se forbruket i 
sluttperioden, og ikke minst tilveksten 
når en har fått dyrene slaktet. Ingen 
har strøket med, og det har ikke vært 
halebiting. Grisene virker bredere og 
kraftigere over nakke- og skulderpar-
tiet enn vanlige slaktegriser, og de ser 
spreke ut.

SENTRALE: Mentor og ideskaper Heinrich Jung (t.v.), frilandsprodusent for Grøstad-gris,  
og røkter Harald Svendheim Nilsen er nøkkelpersoner i prosjektet.

FROSTFRITT: Vatningskaret holdes frostfritt 
ved hjelp av strøm. To typer prøves ut.

Bækken Gård
// Sammen med Britt Synnøve Julien 

overtok Vidar Julien hennes foreldres 
gård Bækken på Grue vestside,  
Hedmark, 1.1.2006.

// Gården består i dag av snaut 900 de-
kar fulldyrket areal, hvorav 450 er eid. 
250 dekar er lagt om til økologisk.

// Hovedproduksjonen er konvensjonell 
kombinert svineproduksjon med kapa-
sitet til 38 årspurker, planteproduksjon 
og skog. Det produseres i gjennom-
snitt rundt 850 smågriser i året.  
Vel 500 fôres opp til slaktegris, mens 
resten selges som smågris. 

// Et planlagt byggeprosjekt i 2008 på 
cirka 8,5 millioner kroner ble skrinlagt. 

// I dag drives sju ukers puljedrift med 
12 purker i puljen og ditto antall føde-
binger.

// Økonomien i bruk av hytter og lufte-
gårderpå frimark skal sammenliknes 
med konvensjonell produksjon.  
Det vil redusere byggekostnadene  
vesentlig, og driftskostnadene vil an-
takelig også gå ned. Gjødselhåndte-
ringen vil i sin helhet skje maskinelt og 
mer effektivt. Gjødseltrekk og mye 
manuelt arbeid erstattes med lettvint 
maskinell håndtering av halm, talle og 
fôringsstasjon. 
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«Man skal ikke kaste perler for 
svin» er en allegori som betyr 
at man ikke skal gi folk noe  
de ikke forstår verdien av.  
Vi spanderer heller ikke dyrt 
lysin på en gris som ikke har 
behov for det. 

Av kArI LjøkjEL OG vIDAr AGLEN, 
felleskjøpet

I siste nummer av Svin 2012 skrev  
Petter Nyeng artikkelen «Riktig kraft-
fôrblanding til slaktegrisen», og antydet 
at noen trolig kunne tjene på å velge 
kraftfôr med lavere lysininnhold. Her 
forklarer vi bakgrunnen for dette.

Nye behovsberegninger for lysin
En ny og oppdatert modell som bereg-
ner lysinbehovet til slaktegris ble publi-
sert i fjor (NRC 2012). Denne modellen 
har vi tilpasset den norske grisens 
vekstpotensiale og kjøttprosent, og 
modellberegninger viser at behovet 
for lysin hos slaktegrisen ser ut til å 
være litt lavere enn det vi har regnet 
med tidligere (Figur 1).

Det totale behovet for lysin omfatter 
både behov til vedlikehold og  tilvekst, 
og er samtidig avhengig av hvor god 
utnyttelsen av lysinet er. Det er særlig i 
tidlig vekstfase at lysinutnyttelsen er 
bedre enn i tidligere beregninger. 

FORTSATT FASEFôRING?
Med nye behovsnormer for lysin blir 
grunnlaget for fasefôring litt svakere 
enn før, siden det vil være aktuelt å re-

dusere lysininnholdet i første fase av 
slaktegrisperioden. Dette betyr at be-
hovet for lysin per FEn i ulike faser 
nærmer seg hverandre (Figur 2). Også 
annen ny oppsummert litteratur fra 
England konkluderer med at det er lite 
å hente på fasefôring (deLange et al. 
2012). Ved enhetsfôring vil grisen få litt 
for lite lysin i første fase og litt for mye 
lysin i andre fase. Grisen ser imidlertid 
ut til å ha god kapasitet til å kompen-
sere med økt tilvekst etter en periode 
med litt lav lysinforsyning. Det gjelder 
spesielt gris med stort genetisk poten-
sial for proteinavleiring, eller med an-
dre ord høg kjøttprosent.  

HVA MED SPF-GRISEN?
Griser i ulike besetninger responderer 
forskjellig på samme nivå av lysin i 
kraftfôret. Responsen vil avhenge av 
genetisk krysning, smittestatus (stan-
dard/SPF), miljø (temperatur/ventila-
sjon etc.) og alder ved innsett. Det er 
tidligere hevdet at grisen i godt miljø 
kan utnytte høyere nivå av lysin enn 
grisen i et dårlig miljø. Dette er fortsatt 
sant. Grisen i et godt miljø bruker bl.a. 
mindre av energien til å regulere tem-
peraturen, og har derfor mer energi til 
overs for  tilvekst. Til SPF-gris, som er 
fri for spesielle smittsomme sykdoms-
bakterier, har det ofte blitt anbefalt 
kraftfôrblandinger med relativt høyt 
lysinnivå, siden vi også antar at SPF-
grisen utnytter lysin og protein bedre. 
SPF-gris har derimot mindre behov for 
protein og lysin til immunforsvar enn 
standard gris. Behovet for lysin, opp-
gitt som g fordøyelig lysin/FEn, blir 
derfor delvis utjevnet mellom disse to 
typene gris (Figur 2). Vi ser fra en del 
praktiske besetninger at SPF-gris pro-

duserer bedre enn forventet med lave-
re lysin i fôret. Tall fra disse besetnin-
gene bekrefter at den nye 
beregningen er mer riktig.

ANDRE AMINOSyRER  
I KRAFTFôRET
Det er mange år siden vi har fokusert 
på innholdet av total protein i kraftfô-
ret. Det er innholdet av lysin som er 
viktigst, da det er denne aminosyren 
som først begrenser tilvekst hos gris. 
Men vi må også ha kontroll på de an-
dre essensielle aminosyrene. De må 
være til stede for at grisen skal greie å 
bygge muskelprotein. Ved å holde 
kontroll på de essensielle aminosyrene, 
som grisen ikke kan syntetisere selv, 
klarer vi også å holde totalproteinet i 
fôret lavere. Dette er gunstig både for 
grisens utnyttelse av energi og protein, 
og for miljøet pga mindre utslipp av 
overskuddsnitrogen i gjødsel.

VALG AV KRAFTFôRBLANDING
Lysinnivået i kraftfôret har stor betyd-
ning for prisen per kg eller FEn. En 
gjennomgang av fôringsopplegget er 
enda viktigere nå etter at prisene på 
protein økte betraktelig i fjor sommer. 
Nye beregninger og erfaringer med-
fører at vi vil anbefale bruk av blandin-
ger med noe lavere lysininnhold. Med 
dagens proteinpriser kan det også 
hende at totaløkonomien blir bedre i 
en besetning med en billigere blan-
ding, også om tilvekst eller kjøttpro-
sent skulle gå litt ned. 

Uansett må endring av kraftfôrblan-
ding testes i hver besetning, da de er 
mange faktorer som påvirker hva som 
vil være det optimale valget.

Figur 1. Gjennomsnittlig behov for fordøyelig lysin(g/kg tilvekst) ved 
ulik levendevekt i standard (tv 950 g/d, 2,6 FEn/kg tv) og SPF-gris (tv 
1150 g/d, 2,25 FEn/kg tv) beregnet i gammel og ny modell. 

Figur 2. Anbefalt nivå av fordøyelig lysin i fôret (g/FEn) ved ulik leven-
devekt til standard (tv 950 g/d, 2,6 FEn/kg tv) og SPF-gris (tv 1150 
g/d, 2,25 FEn/kg tv) beregnet i gammel og ny modell.

Kaster du perler for svin?
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Planene om en ny kraftfôrfa
brikk i Trøndelag er ikke lagt 
på is. Det opprinnelige pro
sjektet fra Trippel 09 er nå flyt
tet fra Verdal til Skogn. Fiskå 
er innstilt på å ta en beslut
ning i vår. 

TOrE MæLuMSæTEr
skogn, trøndelag

– Ja, vi jobber videre med dette. Trønde-
lag er et viktig landbruksmarked for oss, 
og vi tror det er viktig for bøndene å få 
en valgmulighet. Men vi er jo avhengig 
av at bøndene vil bruke oss, sier Rasmus 
Nordbø. Han er fjerde generasjons eier 
i Nordbø-familien, og sitter i dag som 
styreleder i Fiskå Mølle AS. 

KORNMOTTAK HØSTEN 2014?
– Vil det være mulig å etablere lokalt 
kornmottak på Fiborgtangen i Skogn 
allerede høsten 2014? 

– Det kan det bli, men det er avhengig 
av at vi tar en beslutning og trykker på 
knappen ganske raskt. Vi jobber for å 
få realisert prosjektet, og tar sikte på å 
få tatt en beslutning om bygging i lø-
pet av våren. Hvis det blir til at vi gjør 
det, kan kornmottak høsten 2014 bli 
en realitet, sier Nordbø. Han legger 
ikke skjul på at de har vært på leting 
etter en fabrikktomt med dypvannskai 
i Trøndelag lenge. Det har ikke vært 
lett. Da Svin skrev om Trippel 09-pro-
sjektet våren 2010 (Svin 3/10) var det 
industrikaia i Verdal som var aktuell 
tomt. Men treg lokal utvikling har ført 
til at de nå har skaffet seg opsjon på ei 
tomt ved dypvannskai på Fiborgtan-
gen, hvor Norske Skogs papirfabrikker 
i Skogn ligger. 

MIDT I HJERTET
Et slikt anlegg vil ligge midt i hjertet av 
Trøndelag både når det gjelder leve-
ring av korn og ikke minst husdyrpro-
duksjon. Det er betydelig med husdyr-

produksjon av både storfe, svin og 
fjørfe i denne regionen. En viss andel 
av kraftfôret må som kjent importeres, 
ikke minst til fjørfe. Det er dette som 
gjør at beliggenhet ved kai er avgjø-
rende. Anlegget som planlegges er 
det samme som ble prosjektert av det 
danske firmaet Cimbria da Verdal var 
aktuell byggetomt for snart tre år si-
den. Investeringen er kalkulert til å lig-
ge et sted mellom 120 og 150 millio-
ner kroner, og det blir et tipp topp 
anlegg med moderne teknologi og 
høy effektivitet. 

– Vi bør nok opp i et volum på nærme-
re 70 000 tonn kraftfôr om dette skal 
bli en lønnsom investering. Noe volum 
har vi fra før, og noe går i dag fra Fiskå 
til Nord-Norge. Så det blir egentlig 
opp til kraftfôrkundene i Trøndelag om 
vi skal lykkes med å tilby et alternativ 
til dagens tilbydere i regionen, sier 
Nordbø.

Ny kraftfôrfabrikk planlegges i Skogn

VIL REALISERE: – Vi vil jobbe for å få prosjek-
tet realisert. En beslutning kan ventelig tref-
fes i løpet av første halvår, sier eier og styre-
leder Rasmus Nordbø i Fiskå Mølle AS. 
[foto: ] 



s v i n  1 / 2 0 1 329

T e M A / / F ô R I N G

– Vi er innstilt på å redusere 
kravet til lokalt eierskap i for
hold til de opprinnelige plane
ne våre, sier styreleder Jorulf 
Lello i Trippel 09 AS. 

TOrE MæLuMSæTEr

Da Svin presenterte planene for ny 
kraftfôrfabrikk i Svin nr 3/2010 var pla-
nen at det lokale selskapet, Trippel 09 
AS, skulle sitte med 51 prosent av  
eierselskapet i det nye driftsselskapet  
Trippel Drift AS som var planlagt. Fiskå 
Mølle AS skulle gå inn med 49 prosent 
i driftsselskapet. 

– Vi ser at det vil være naturlig om  
Fiskå i hovedsak drar dette prosjektet 
sammen med andre industrielle samar-
beidspartnere. Men noen endelig for-

Fiskå Mølle AS har hoved
kontor i Strand kommune,  
Rogaland. 

Bygdemøllevirksomheten startet opp 
allerede på 1870-tallet, og drev hoved-
sakelig med leiemaling fram til 
1960-tallet. I 1965 startet Fiskå Mølle 
egen kraftfôrproduksjon. Salget av 

deling på dette har vi ikke avklart 
ennå, sier Lello til Svin. Han er glad for 
at prosjektet ikke blir lagt på is, og 
personlig tror han at prosjektet nå er 
nærmere realisering enn noen gang. 

– Det viktigste for oss er å få et nytt  
alternativ for kjøperne av kraftfôr i 
Trøndelag. Vi savner sterkere konkur-
ranse i markedet. Det vil kunne gi oss 
andre kvaliteter og priser sammen-
liknet med det en får i et marked med 
en hovedaktør. Når vi går inn i dette 
prosjektet er det naturlig å utvide  
Trippel 09 med flere lokale eiere enn 
de som har stått bak siden oppstarten 
den 9. september 2009. Vi må nok  
påregne en byggetid på drøyt et år, så 
her er det ingen tid å miste, mener  
Jorulf Lello.

Stormøllen til Felleskjøpene i 1999 ga 
Fiskå Mølle mange kunder nordover 
langs kysten.

Selskapet er i dag organisert med flere 
avdelinger og dekker det meste av 
Norge. Nærmere 200 000 tonn kraftfôr 
produseres ved hovedanlegget i  
Ryfylke, men Fiskå har også kraftfôr-
fabrikker i Etne og to i Trøndelag. Fiskå 

Mølle eier også 58 prosent i Fiskå  
Mølle Flisa, og 49 prosent i Løten  
Mølle, begge Hedmark. Samlet kraft-
fôrproduksjon ligger på anslagsvis 
250 000 tonn. Fiskå Mølle har i tillegg 
kornhandelvirksomhet i Fiskå Mølle 
Moss og håndterer ca 140.000 tonn 
norsk korn.

MODULBASERT:  
Et modulbasert høytekno- 
logisk anlegg med kapasitet for  
tre kraftfôrslag prosjekteres av Cimbria.

Trapper ned lokalt eierskap

Dette er Fiskå Mølle

OPTIMIST: – Jeg tror vi er nærmere  
realiseringen av en ny kraftfôrfabrikk i  

Trøndelag nå enn noen sinne, sier  
Jorulf Lello. [foto: Tore Mælumsæter]

fakta

Dette er Trippel 09
Trippel 09 ble stiftet høsten 2009.  
Under bransjeregisteret står det at  
selskapet skal drive «Engroshandel 
med korn, råtobakk, såvarer og  
fôrvarer».  
Eiere er Arne Mats Lie (20%),  
Ole Rogstad Jørstad (20%),  
Jorulf Guttorm Lello (20%),  
Ottar Røstad jr. (20%) og  
Eilif Due (20%).  
Daglig leder er Jorulf Guttorm Lello, 
og styreleder er Ottar Røstad jr.
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Prisene på svinefôr har økt be
tydelig siste år. Økningen har 
vært størst for slaktegrisfôr. 
Felleskjøpet Rogaland/Agder 
har økt prisen over 30 øre siste 
år. Østlandet har nå det rime
ligste svinefôret. 

ErLING MySEN
frilansjournalist 

I følge jordbruksavtalen skulle prisen på 
kraftfôr 5 øre opp i forhold til i fjoråret. 
Prisen øker da 7 øre grunnet høyere 
kornpris, mens virkningen skal bli 2 øre 
lavere på grunn av mer frakttilskudd i dis-
triktene. Det siste har imidlertid ingen 
virkning i sentrale strøk som Stange og 
Klepp der vi måler prisen. Fasiten er i 
stedet at kraftfôrprisen har økt flere gan-
ger dette. Slaktegrisfôr har økt mest eller 
fra 20 til over 30 øre per fôrenhet. For en 
konsesjonsbesetning slaktegris kan øk-
ningen bety opp mot 100 000 kr mindre 
på bunnlinja i regnskapet. Diefôr har til 
sammenligning økt 15 – 20 øre per fôren-
het, også det betydelig over forutsetnin-
gene i jordbruksavtalen. 

NORGESFôR STRAND  
OG FK AGRI BEST 
Lavest priser på svinefôr i vår sammen-
ligning har nå Norgesfôr Strand, Felles-
kjøpet Agri pluss Fiskå Mølle. 

– Det er helt klart hard konkurranse om 
kundene på Østlandet, sier kraftfôrsjef 
Jørn Skoe i Norgesfôr. Norgesfôr har la-
vest pris på diefôr, men er kun 1 øre bed-
re enn Felleskjøpet Agri. På diefôr er 
Østlandet langt under Rogaland i pris, 
men diefôret er også litt forskjellig i øst 
og vest. På slaktegrisfôr er det nokså tett 
mellom både FK Agri, Norgesfôr Strand 
og Fiskå Mølle. Hvem som har lavest pris 
avhenger av hvordan du sammenligner. 
Det er også noe ulik filosofi bak fôrslage-
ne. Felleskjøpet kjører samme nivå på fô-
renheter for alle typer slaktegrisfôr, mens 
Norgesfôr bevisst går ned på fôrenheter 
med svakere fôr. Lavest prisstigning på 
svinefôr har for øvrig Norgesfôr Dalebak-
ken, men der gikk prisen mye opp i fjor. 

SOyA, FETT OG KVALITET  
ÅRSAKEN 
Det er flere forhold som i år slår ut i økt 
kraftfôrpris. I tillegg til økte kornpriser 
har soyaprisen økt kraftig. Prisen på fett 
og andre tilsetningsstoffer har også økt. 

– Samtidig har sterk fokus på kvalitet og 
mykotoksiner gitt høyere pris til kunden. 
Men vi lager samtidig et fôr som er mer 
verdt, opplyser landbruksdirektør Per  
Harald Vabø i Felleskjøpet Rogaland/  
Agder. Bortsett fra særskilt kvalitetsfokus 
har Vabø ingen spesiell forklaring på 
hvorfor prisene øker så kraftig i FK RA. 

– Men vi pleier å ha en jevnere priskurve 
enn for eks FK Agri. De starter som regel 

lavere på høsten, men øker prisen mer 
utover vinteren og våren, sier Vabø. 

VEKST 110, KOMPLETT  
OG TyTTEBæRSyRE 
Både i FKRA og FK Agri er Format Vekst 
110 nå størst blant slaktegrisfôrblandin-
gene. 

– Forskyvningen over mot både 110 og 
105 har fortsatt siste året, opplyser  
Petter Nyeng i FK Agri. Hos Norgesfôr er 
Ideal 50 mest solgte slaktegrisfôr. Det 
selges over dobbelt så mye 50 som 
30/70 til sammen. Men også her er det 
70 som øker mest sammen med ulike 
komplettfôrblandinger. 

– Flere av våre kunder bruker alternative 
råvarer som mikses med et komplettfôr, 
men samtidig strammer dette seg til. 
Myse er på vei ut, og store storfebeset-
ninger konkurrerer hardt med gris om  
alternative råvarer. 

– Ikke alle råvarer egner seg til gris heller, 
forteller Knut Øystein Berg, fagsjef gris i 
Norgesfôr Strand. Han advarer mot for 
eksempel pizzadeig. Fiskå Mølle har i år 
erstattet maursyre med benzosyre i  
slaktegrisfôr. Benzosyre er samme syre 
som finnes i tyttebær. Det skal gi en  
bedre syrefunksjon for grisen som varer 
lenger etter opptak enn maursyre. Fiskå 
varsler for øvrig at de har flere svine-
nyheter på gang. 

Prisene kraftig opp – mest i Rogaland

HARD KONKURRANSE: – Det er helt klart 
hard konkurranse om kundene på Østlandet, 
sier kraftfôrsjef Jørn Skoe i Norgesfor Strand. 
[foto: Strand] 

TETT: På slaktegrisfôr er det nokså tett mellom FK Agri, Fiskå og Norgesfôr, men slaktegrisfôret 
har økt mest. Bildet viser Norgesfôrs anlegg ved Strand i Moelv, Hedmark.  [foto: Strand] 
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DyRERE SVINEFôR I HELGELAND 
Siste jordbruksoppgjør gav en større pott 
til fraktsubsidier, men samtidig har hele 
ordningen blitt gjennomgått. 

– Jobben er nesten avsluttet, og ordnin-
gen har blitt mer eksakt og rettferdig 
enn tidligere. En bit av dette er mer i 
fraktstøtte til storfekraftfôr enn svin og 
kylling. I tillegg har vi justert inn både av-
stander og kostnadene med fergeforbin-
delser, sier seniorrådgiver Hege Heiberg. 
Dessuten er det lagt inn to nye basisan-

legg fraktsatser regnes ut fra. Dette er 
Skogmo helt nord i Trøndelag og Orkla 
sør i Trøndelag. Særlig Skogmo får en ef-
fekt. Det betyr at Helgeland får subsidier 
beregnet ut fra Skogmo, og ikke Stein-
kjer som tidligere. Dermed blir kraftfôret 
dyrere for svinebønder i Helgeland. Som 
eksempel vil landbrukskommunen Sømna 
sør for Brønnøysund få 11,4 øre mindre i 
fraktsubsidier per kg svinefôr. På Vestlan-
det derimot får flere områder mer i frakt-
subsidier. Det samme gjelder nord i 

Nordland og Troms. Stord i Hordaland 
får som eksempel 3,7 øre mer i subsidier 
per kg svinefôr. 

– Ny ordning gjelder fra 1. januar i år, for-
teller Heiberg. Enkelte satser er ikke helt 
fastsatt når dette skrives, men blir klare 
innen kort tid. Vi har med ny ordning ret-
tet opp mange gamle feil og skjevheter. 
Det er også meningen at satsene skal 
vedlikeholdes etter hvert som det byg-
ges nye veier/broer, forteller Heiberg.

FORSKyVNING: – Forskyvninger over mot 
både 110 og 105 har fortsatt det siste året, 
sier Petter Nyeng i FK Agri.  
[Foto: Erling Mysen]

SATSER: FKs anlegg på Kambo ved  
Moss fornyes og forbedres kraftig.

Kraftfôrpriser Januar 2013
jan.13

Pris per FEn
jan.12

Pris per FEn
jan.11

Pris per FEn
Prisendring
siste år i kr

Felleskjøpet Agri levert Stange

Diefôr 114 Fes/kg 2,98 2,83 2,97 0,15

Format vekst 120 1,08 Fes 3,18 2,98 2,97 0,20

Format vekst 110 1,08 Fes 3,08 2,89 2,91 0,19

Format vekst 105 1,08 Fes 3,03 2,83 0,20

Felleskjøpet Rogaland Agder levert Klepp

Diefôr 115 Fes/kg 3,33 3,12 3,07 0,21

Format vekst 120 1,07 Fes 3,27 2,97 2,88 0,30

Format vekst 110 1,07 Fes 3,18 2,86 2,76 0,32

Format vekst 105 1,07 Fes 3,10 2,76 0,34

Fiskå Mølle levert Klepp

Opti Lacta 115 Fes/kg 3,33 3,12 3,00 0,21

Opti Norm benzo 1,09 Fes 3,13 2,95 2,81 0,18

Opti Appetitt benzo 1,05 Fes 3,06 2,83 2,69 0,23

Norgesfôr Strand levert Stange

Diefôr 112 Fes/kg 2,97 2,83 2,89 0,14

Ideal 30 1,06 Fes/kg 3,20 2,98 0,22

Ideal 50 1,05 Fes/kg 3,11 2,88 2,93 0,23

Ideal 70 0,99 Fes/kg 3,06 2,84 2,89 0,22

Norgesfôr Dalebakken levert Bjugn

Diefôr 1,10 Fes/kg 3,06 2,97 2,86 0,09

Ideal 50 1,05 Fes/kg 3,19 3,09 2,92 0,10

Pris gjelder 12 tonns lass, tidligbestilling, kontantrabatt og fratrukket årsbonus 300 tonn
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Grisen har god evne til å pro
dusere sunnere kjøtt og spekk. 
Tester av et nytt rapsrikt svine

fôr viser at vi kan få  
svinekjøtt med høyere 
innhold av de riktige  
flerumettede fettsyrene.  

ELI GjErLAuG ENGEr
avlsforsker Norsvin

Nye fôringsforsøk gjennomført i Øyer 
viser at vi kan produsere svinekjøtt 
med høyere innhold av de riktige fleru-
mettede fettsyrene enn ved å bruke 
tradisjonelt svinefôr. 

FORHOLDET OMEGA-6 OG 
OMEGA-3 
Tidligere ble det ansett som positivt at 
nivået av flerumettede fettsyrer i svine-
kjøttprodukter økte. Nyere forskning 
viser derimot at det ikke bare er meng-
den flerumettede fettsyrer som er vik-
tig, men også hvilke flerumettede fett-
syrer som er i kjøttproduktene vi spiser.

Det er allment akseptert at vi får i oss 
for mye omega-6 fettsyrer og for lite 
omega-3 fettsyrer. Et høyt omega-6/
omega-3 forhold har ugunstig innvirk-
ning på forekomsten av flere kostrela-
terte sykdommer. Et velstands kosthold 
lik det norske har i snitt et omega-6/
omega-3 forhold på rundt 10:1, mens 
4:1 eller lavere er anbefalt.

KJØTTETS KVALITET OG 
NæRINGSINNHOLD PÅVIRKES 
AV DET FôRET DyRENE SPISER
Alle dyr som fôres på tradisjonelt kraft-
fôr, gir kjøttprodukter med et høyere 
forhold mellom omega-6 og omega-3 

Gir mer raps i svinefôr sunnere kjøtt?
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enn anbefalt. Ofte er forholdet mellom 
7:1 og 12:1. Derfor er det vanskelig å 
si om produkter fra kylling er sunnere 
enn produkter for eksempel fra svin. 
Alt beror på hvordan dyrene er fôret. 
Generelt produserer dyr som har spist 
grønt gress et sunnere flerumettet fett 
enn dyr som har spist kraftfôr laget av 
soya og korn. Dette gjelder også drøv-
tyggere. Kraftfôret til alle våre husdyr 
kan gjøres betydelig sunnere om soya 
erstattes med frø fra oljevekster som 
raps, ryps og lin. Vanligvis tenker man 
at fisk er eneste omega-3 kilde, men 
faktisk kan husdyr tilføre kosten vår be-
tydelige mengder omega-3 fettsyrer 
om bare husdyrene fôres med de rikti-
ge råvarene. 

Forts. neste side

ØSTFOLD: Rapsåker i full blomst i Råde i 
Østfold. Oljefrøproduksjonen er ikke 
bare et godt vekstskifte for andre korn-
slag, men frøene er også svært interes-
sante til svinefôr.  
[foto: Johannes Haugen/Samfoto] 
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GRISER KAN 
Griser har et godt utgangspunkt for å 
produsere et sunnere spekk. Griser 
syntetiserer store mengder oljesyre 
(C18:1 omega-9) fra karbohydrater i 
fôret. Oljesyre utgjør ca. 40 prosent av 
fettsyrene i spekket i et standard grise-
slakt. Denne fettsyren er ansett som 
gunstig for mennesker, og er bra for 
spisekvalitet. Det er denne fettsyren 
som har gitt olivenolje sitt gode  
renomme for kvalitet og helse. 

OLJEFRØ ER KORTREISTE OG 
OMEGA-3-RIKE
Så det gjelder å endre grisens fôr slik 
at svinekjøttet skal kunne bli enda sun-
nere. I 2011 startet et forskningspro-
sjekt som tidligere har vært presentert 
i Svin. Prosjektet heter «Optimalisert 
fettsyresammensetning i svinekjøttpro-
dukter». Vinteren 2011/12 ble et nytt 
kraftfôr designet (*, og i juni var første 
fôringsforsøk ferdig der dette kraftfô-
ret ble testet mot et standard svinefôr.

Det nye fôret er laget ut fra et ønske 
om å bruke mer kortreiste råvarer som 
omega-3-rike oljefrø og redusere bru-
ken av importert soya. Soyamel inne-
holder rester av soyaolje, og denne  
oljen bidrar med mye omega-6 fettsy-
rer i standard svinefôret. Generelt for-
bindes soya ofte med uetiske produk-
sjonsforhold og lang transportvei. Det 
var derfor ønskelig å holde andelen av 
norsk korn oppe, selv om også korn gir 
opphav til omega-6-fettsyrer til fôret.
 
NORSKPRODUSERTE RÅVARER
Det er et politisk ønske at grisen skal 
fortsette å være den største avtakeren 
av norskproduserte råvarer. Raps (dob-
beltlave sorter) i svinefôr er stadig mer 
aktuelt. Ikke bare gir raps et sunnere 
fett, men rapsprotein er et biprodukt 
fra en økende rapsoljeproduksjon om-
kring på kontinentet, og dette gjør 
denne råvaren stadig rimeligere. Her 
hjemme ser jeg for meg at oljefrø kan 
bli en mer vanlig vekst for vekstskifte 
der en vanligvis dyrker mathvete.

SVINEKJØTT MED OMEGA-3  
OG SELEN
Forsøksfôret ble satt sammen ut fra et 
mål om å produsere et svinefett med 
et omega-6/omega-3 forhold på 4:1. 
Fôret skal i tillegg være hensiktsmessig 
å produsere med de fasiliteter og råva-
rer som er tilgjengelige på norske 
kraftfôrfabrikker. Det ble brukt en 
kombinasjon av ulike rapsråvarer for å 
øke nivået av omega-3 fettsyrer. Orga-
nisk selen ble tilsatt i begge fôrblan-
dingen for å øke innholdet av selen i 
svinekjøttet. Et svinekjøtt med mer 
omega-3 og økt selennivå gir lignende 
positive helseeffektene som en ellers 
må spise fisk for å oppnå.

FôRINGSFôRSØK I ØyER
Det ble gjennomført et fôringsforsøk 
med ca. 600 griser i 2012 (Moshus, 
Øyer), der halvparten av grisene fikk 
forsøksfôr og den andre halvparten et 

tradisjonelt fôr. Det ble ikke funnet 
noen forskjeller mellom gruppene når 
det gjelder produksjonsresultater og 
produsentøkonomi. Grisene vokste 
fort og så ut til å like fôret. Høy andel 
rapsprodukter er derfor mulig å bruke 
kommersielt.

SUNNERE SPEKK
Vi kan ikke smake det, men når det 
gjelder sammensetningen av fettsyrer, 
så vi til dels store forskjeller. Grisene 
som har fått rapsbasert kraftfôr hadde 
en gunstigere fettsyresammensetning 
enn grisene som fikk standardfôr. Andel 
alfa-linolensyre (C18:3 omega-3) var 
omtrent tre ganger så høy i spekket 
(1,0 vs. 3,1 g/100g fett) og 2,5 ganger 
så høy i kjøttet (0,5 vs. 1,2 g/100g fett) 
hos rapsgrisene. Det ble også registrert 
økning i de langkjedete omega-3-fett-
syrene (marine fettsyrer) både i spek-
ket og i kjøttet. Disse fettsyrene lager 
grisene selv fra alfa-linolensyre i fôret.

Målet var å produsere et svinespekk 
med et omega-6/omega-3 forhold på 
4:1. Vi som samarbeidet om forsøket, 
er godt fornøy med at resultatet ble 
4,8:1 i kjøttet og 3,8:1 i spekket.

BLANDINGSPRODUKTENE
Spekket fra rapsgrisen var mykere og 
lettere å skjære i, og prosessteknisk var 
det for medisterpølser en merkbar for-
skjell på standardgris og rapsgris. Det-
te resultatet var som forventet, og for-
an oss ligger spennende arbeid med 
flere farseprodukter. Et eget delmål 
med prosjektet er nemlig å se på re-
septene til blant annet pølser, og målet 
er å finne bedre råvarer som kan gi 
pølser et sunnere image. 

Som småbarnsmor vet jeg at pølser er 
favoritten, så målet er at pølser skal bli 
sunnere. Enda bedre farseprodukter vil 
gjøre det lettere å gi barna alle de vik-
tige næringsstoffene som kommer fra 
kjøtt.
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Nærmeste 
forhandler på www.
husdyrsystemer.no

Bredde:
45 cm.

*) PROSJEKTGRUPPE RAPSFôR
Disse har vært med i prosjektgruppa for design av rapsbasert svinefôr; 

Eli Gjerlaug-Enger, Norsvin, Per Berg, Nortur, Kristin Saarem, Nortura, Mari  
Gaarder, Nortura, Anna Haug, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, 
Ragna Sveipe Stenseth, Felleskjøpet, Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling, Kerstin 
Sigfridson, Lantmännen, Sverige, Bjørg Egelandsdal, Institutt for kjemi, biotekno-
logi og matvitenskap, UMB.
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Utnytt potensialet

Ny rustfri innredning 
fra Reime

Skiold restløs våtfôring
gir økt tilvekst Markedets beste rist

Våre kunder gjør en viktig jobb, derfor strekker vi 
oss hver dag for å være deres beste støttespiller.
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Kommer Norges beste speke
skinke fra Mostøl i Suldal,  
speket i 640 meters høyde? 
Elitekokkene under Gladmat
festivalen i Stavanger i høst 
mente i hvert fall det. 

LISE bjELLAND, FrILANSEr
tekst og foto 

Olav Vetrhus stilte med egen stand for 
å promotere skinken han var så stolt 
av. Inn i teltet dukket slakter Albert 
Idsøe opp sammen med noen av lan-

dets beste kokker. Alle ble bedt om å 
smake på skinken og gi sin vurdering. 

– Tenk, på en skala fra 1–10 ga samt-
lige den en sterk 9’er!

Olav gliser fornøyd i skjegget. Et bedre 
skussmål kunne han ikke fått. 

Foreløpig har skinken kun vært å få 
kjøpt på noen få utvalgte steder, men 
nå er den på vei til en butikk nær deg. 
Skjært opp i tynne skiver, med ny logo 
og i lekker innpakning. Etter noen års 
utprøving med justering og smaking 
underveis, er det på tide å satse. Stort. 

SMAKEN AV FJELL 
Det som en gang i 2002 startet med 
speking av seks skinker i en gammel 
høyløe inne på heia ved Mostøl, har i 
dag resultert i et spesialbygd, luftig 
tørkehus med plass til 2000 skinker. 

– Det spesielle med skinken er at den 
tørker nærmest i friluft i 640 meters 
høyde, forteller en entusiastisk Vetrhus. 
Minimum bør de henge i ett år, men 
best blir resultatet om de får modne 
over to år, som den italienske parma-
skinken. Temperaturforskjellene i høy-
den gir nemlig skinkene en helt unik 
modningsprosess. I kuldeperioder trek-

Høyt henger de

SATSET: Olav Vetrhus foran det luftige 
skinkelageret på fjelllåven. Her er det plass 
til 2000 skinker.  [foto: Lise Bjelland]
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ker den seg sammen, mens den om 
sommeren utvider seg. Fuktig atlanter-
havsluft som gir tåke og regn blir av-
løst av krystallklare timer med blå him-
mel. Alle disse faktorene har betydning 
for det endelige resultatet; en svært 
mør og smakfull skinke.

SPESIALFôR ETTER HVERT? 
Idéen til Skinken frå Suldal kom etter en 
henvendelse fra Brødrene Lundal på 
Frakkagjerd ved Åkrafjorden. Olav har 
alltid vært interessert i mat og tente 
umiddelbart på idéen om et samarbeid. 
Å speke kjøtt er noe de fleste gårder 
rundtomkring har drevet med i genera-
sjoner, så dette kunne han, men hva ville 
tørking høyt til fjells ha å si for resultatet ? 

I dag kan samarbeidspartnerne si seg 
svært godt fornøyd med resultatet.  
Utfordringen er å få fatt i stor og feit 

nok gris. Her i landet skal svinekjøtt 
være så magert som mulig, men Olav 
vet at det er den gode marmoreringen 
av fett i kjøttet som gir den aller beste 
smaken. 

Med tiden er planen å eksperimentere 
med å gi grisen et spesialfôr, for å kunne 
smakssette kjøttet enda litt. Malt einer 
skal kanskje prøves ut. Dessuten skal 
også andre produkter testes for pro-
duksjon. Eventyret har så vidt begynt. 

GODT SKUSSMÅL
Charles Tjessem, eier av restaurant 
Charles & de i Sandnes og vinner av 

Bocuse d’Or 2003, er en av dem som 
har smakt skinken til Olav Vetrhus. 

– Ingen tvil, Skinken frå Suldal er den 
beste spekeskinken i Norge, synes 
Tjessem. I tillegg til at den smaker 
godt, er det dessuten fantastisk å  
kunne fortelle gjestene den spesielle 
historien rundt skinken, som at den er 
tørket høyt til fjells. 

Som serveringstips ville mesterkokken 
valgt gode, norske råvarer som tilbe-
hør. Ramsløk, haukelichevre, godt 
hjemmebakt brød. Så enkelt som det. 
Mmmm...

FRISTELSE: Det ser fristende ut når 
kniven går gjennom skinka.  
[foto: Lise Bjelland] 

BEGyNNELSE: – Jeg vil teste annet fôr og andre produkter. Eventyret har bare så vidt begynt, 
håper Olav Vetrhus.  [foto: Lise Bjelland]

KORTREIST: Med dette slagordet håper Vetrhus å nå enda bredere ut med de lokale landbruks-
produktene sine.  [foto: Lise Bjelland] 
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Overgang til bruk av ren duroc 
som far til slaktegrisen er  
forberedt med utprøvinger 
gjennomført i samarbeid med 
Norsvin. Men i tillegg har 
Nortura prøvd ut DDsæd i 
noen bruksbesetninger siste 
året. 

I Beitstad, Nord-Trøndelag, driver 
Bjørn Ole Inderberg driver kombinert 
produksjon med sju ukers puljedrift. 
Han takket ja da han i februar i fjor ble 
forespurt om å prøve DD-sæd på en 
pulje. 17 purker ble inseminert, og  
disse kulla ble fulgt fram til slakting 
19.november. 

– Grisene har vært svært livskraftige, 
sier Inderberg, og ingen døde i løpet 
av slaktegrisperioden. Han er godt for-
nøgd med pulja, der 191 slaktegriser 
ble slakta ut samla. Bjørn Ole fôrer 
med tørrfôr i langtro, og fôrer restrik-

tivt på slutten. Registreringene som 
ble gjort viser blant annet 11,3 avvente 
med avvenningsvekt på 10,7 kg. Slakte-
resultatene ga en kjøttprosent på 61,2 
ved slaktevekt på 75,5 kilo. Registrert 
tilvekst var 1021 gram per dag, og fôr-
forbruket 2,5 FEn/ kg tilvekst i slakte-
grisperioden. Ved innsettet var gjen-
nomsnittsvekta 32,8 kilo. 

– Jeg opplever den nye Norocgrisen 
som vital og livskraftig. Men jeg er 
særlig fornøyd med den gode tilvek-
sten og det lave fôrforbruket i denne 
pulja, sier Bjørn Ole Inderberg.

Ny Edelgris i Beitstad
FORNØyD: – Jeg er særlig fornøyd med den gode tilveksten og det lave fôrforbruket i denne pulja, sier Bjørn Ole Inderberg. [foto: ] 

Komplett produkt for AS - Regnskap, årsoppgjør, ligningsskjema 
og Brønnøysundrapport  i ett og samme program
Markedets rimeligste løsning fra leverandør 
med 5000 kunder og 25 års erfaringTI
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Rasen hampshire velges i  
stadig flere norske binger. 
Fjoråret gav god vekst i dose
salget mens rånesalget ble  
lavere enn forventet.

I 2012 ble det for første gang solgt  
cirka 30 000 hampshiredoser fra totalt 
73 råner i Norge. Økningen fra fore-
gående år var på 6,5 prosent.

– Ut på sommeren får vi altså en uke 
der rundt 5000 hampshire, etter vårt 
syn markedets mest smakfulle gris,  
finner veien til slakteriet, sier en for-
nøyd styreleder i Scanpig, Bjørn-Ole 
Juul-Hansen. Selskapet eies i dag av 
Fatland AS, Furuseth AS, Prima  
Gruppen AS, Midt-Norge Slakteri AS 
og KLF.

KONKURRENT
Norsvin står for salg og distribusjon av 
semin fra råner i Norge. Avlsselskapet 
selger årlig i overkant av 400 000  
doser hovedsakelig fra rasene landsvin 

og duroc. For å styrke norsk slaktegris-
produksjon har ScanPig og Kjøtt- og 
fjørfebransjens Landsforbund i senere 
tid satset på hampshirekrysningen  
Norham. Tanken er at rasen skal kon-
kurrere med farrasen duroc i såkalt  
tre-rasekrysninger.

HØyERE KJØTTPROSENT 
Det var flere ting å glede seg over for 
Scanpig-eierne på slutten av fjoråret. 
Kjøttprosenten ser ut til å ha forbedret 
seg. For årets siste to måneder hadde 
hampshirekrysningene, til daglig kalt 
Norham, best kjøttprosent av alle rase-
krysningene i de nasjonale målingene.
Det er ingen hemmelighet at omleg-
gingen av kjøttprosentligningen for 
noen år siden ble utfordrende for 
Scanpig. 

– Sammen med svenske QG har vi satt 
fokus på kjøttprosent i avlsarbeidet, 
gjennom utplukk av semin til Norge, 
og ved valg av hvilke råner det satses 
på. Det er godt å se at innsatsen ser ut 
til å bære frukter, sier Juul-Hansen.
Han legger til at en del av framgangen 

også skyldes at produsentene begyn-
ner å bli bedre kjent med grisen og 
hvordan den bør fôres og stelles for å 
oppnå best resultater.

Fôringsregimet har stor betydning for 
det økonomiske resultatet for bonden. 
Unngår en overfôring mot slutten, men 
heller holder litt igjen, gir det penger i 
kassa både gjennom reduserte fôrkost-
nader og høyere kjøttprosent.

GOD PÅ SMAK OG LUKT 
Til tross for veksten er det noe annet 
styrelederen liker aller best.

– Grisen er utrolig trivelig og økono-
misk gunstig, men jeg kommer ikke 
utenom at det er smaken som gjør den 
helt spesiell. Kjøttprodukter fra hamps-
hirekrysningene både smaker og lukter 
slik «bestemors svinestek» på 70-tallet 
smakte. Forbrukere som setter tenna i 
hampshirekjøtt vil merke forskjellen, 
mener Juul-Hansen.

Flere velger hampshire
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De første Norsvin Zrånene 
har nå ankommet seminstasjo
nen. Onsdag 16. januar startet 
Norsvin sædproduksjon med 
Zråner. Denne rasen skal bli 
framtidas far til hybridpurkene 
i Norge.

bjArNE HOLM OG MåLFrID NAruM
Norsvin

Det første året vil bruken av Z-rånene 
bli styrt slik at vi kan samle sikre  
erfaringstall på den nye hybridpurka. 

INTERNASJONAL AVLSPARTNER 
Norsvins strategi er å bruke sine res-
surser på utvikling av landsvin, og som 
entreprenør for Nortura på duroc.  
Norsvin International AS har retten til å 
selge landsvin og duroc utenfor Norge. 

I denne strategien ligger det å finne en 
partner for en kompletterende mor-
rase, til produksjon av hybridpurker for 
å kunne ta ut gevinsten med krysnings-
frodighet i smågrisproduksjonen. For å 
sikre konkurransedyktig avlsmateriale 
til den norske næringa og våre samar-
beidspartnere i Skandinavia, har  
Norsvin inngått en avtale med neder-
landske Topigs om bruk av deres Z-linje. 
Topigs er Europas største og verdens 
nest største avlsselskap, og bruker Z-
linje i sin avlspyramide på samme måte 
som Norsvin bruker landsvin. Norsvin 
har samtidig eksklusivitet på alle  
Topigs’ raser i spesifikke markeder. 

IMPORT 
De første Norsvin Z-rånene er født et-
ter import av drektige purker i mai 
2012 fra Nederland. Purkene ble satt i 
karantene i Sør-Odal. Her grisa purke-
ne i begynnelsen av juni, og et utvalg 
av smågrisene ble satt inn i en ny ka-

rantene i Rendalen. Her har dyra stått 
fram til desember. Dyra har vært friske 
og i fin form gjennom hele karantene-
løpet, og de er robuste og velbygde. 
10 råner er nå klare på Norsvins semin-
stasjon, og 45 purker er overført til 
Kjell Gunnar Gravningen. Disse purke-
ne blir grunnstammen i den nye  
Norsvin Z-populasjonen som produse-
rer fedre til framtidas hybridpurker. 
Hos Gravningen blir purkene insemi-
nert med elitesæd som importeres fra 
en SPF seminstasjon i Nederland. Sam-
tidig innføres utvidet karantene av alle 
råner som selekteres, og besetningen 
underlegges utvidet helseovervåking. 
Gravningen vil framover ha ansvaret 
for å produsere Norsvin Z-råner til det 
norske, svenske og finske markedet. 

TILGJENGELIGHET  
OG BESTILLING 
Det nærmeste året vil vi ha begrenset 
utlevering av Norsvin Z, siden vi vil ha 
flere Norsvin yorkshireråner enn  
Norsvin Z-råner på seminstasjonen. Vi 
forventer å få inn flere Z-råner rundt 
årsskiftet 2013/2014, og vi vil da raskt 
ha etablert nok Z-råner for det norske 
markedet. Du bestiller yorkshiresæd 
som tidligere, og vi leverer ut det nye 
produktet Norsvin Z så langt vi har, og 
det vil deretter bli levert Norsvin yE- 
sæd. Formeringsbesetninger vil bli  
prioritert ved utsendelse av Norsvin Z, 
slik at vi sikrer rask og god datainnhen-
ting på det nye produktet. Dosene 
som inneholder sæd fra Z-råne vil være 
merket med rasekode Z, mens york-
shiredoser er merket yE. Du vil også se 
av rånens navn at det er en Z-råne, ved 

Norsvin Zråner er nå klare 

www.fatland.no
Rolf Gunnar Husveg, Produsentrådgiver
husveg@fatland.no – mobil +47 95 20 77 66

Fatland Oslo, 97 69 26 50
Fatland Ølen, 97 98 55 22
Fatland Jæren, 97 97 21 20

Er du klar for  
Fat land ?

T i l 
Fat land 
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at navnet på rånen starter med Z-.  
Norsvin yE og Norsvin Z-sæd har sam-
me pris i introduksjonstiden. 

PURKEKORTET I INGRIS 
Når du inseminerer ei landsvinpurke 
med Z-sæd, og du registrerer Z-rånens 
avlsnummer i Ingris, vil avkommet få ra-
sekode LZ. Rasekoden LZ vil framkomme 
på purketavla og andre lister/ rapporter i 
Ingris der rase vises. Man kan dermed 
lett se hvordan LZ purka presterer i egen 
besetning sammenlignet med Ly. 

FORSKNINGSSAMARBEID 
Norsvin og Topigs har samarbeidet på 
forskjellige forskningsprosjekter i en 
lengre periode. Erfaringene så langt er 
at vi begge har noe å lære av hveran-
dre, og at vi samarbeider godt. Paral-
lelt med at kommersiell avtale ble for-
handlet, inngikk Norsvin og Topigs en 
ny forskningsavtale. Spesielt på geno-
misk seleksjon ser vi for oss et utvidet 
samarbeid fremover. 

HVA FORVENTER VI AV NORSVIN LZ? 
Eksakt hvordan den nye hybridpurka 
blir i forhold til dagens kan vi ikke si. Vi 
forventer imidlertid et mer robust mor-

dyr med høyere kullstørrelse. Hun vil ha 
noe mer fettreserver, men dette anser 
vi som positivt etter som det vil bli født 
og avvent noen flere smågriser. Det 
kan bli så mye som en mer avvent per 
kull, kanskje høyere også hvis forholde-
ne legges til rette for det. Avlsmålet til 
Topigs Z ligner også mer på Norsvins 
avlsmål for landsvin enn Norsvins tidli-
gere yorkshire partner på den måten at 
antall avvente skal opp ved at smågris-

dødeligheten skal ned. Topigs har et 
utvidet fokus på å redusere totalt fôr-
forbruk. De erfaringer vi har så langt 
med de første Norsvin Z-dyrene er at 
de har god appetitt, utvikler seg godt, 
har et godt lynne og viser god brunst. 
Vi har også tro på at andelen defekter 
vil gå ned med bruken av Norsvin Z. De 
første LZ hybridpurkene er imidlertid 
allerede født i Nederland og vi vil følge 
tett med på hvordan de vil gjøre det.

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

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 30 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

Vil du ha fjøset fullt av heldiggriser?

Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs 
bygges og driftes. Derfor har vi blitt 
bonden og alle dyrenes førstevalg. 

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

w
w

w
.dialecta.no

HAR STARTET: Semindoser fra de første 
Z-rånene er nå produsert av Norsvin. 
Dette bildet er tatt av en dose produ-
sert av Topigs i Nederland i fjor.  
[Foto: Tore Mælumsæter]
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Formålet med denne artikke
len er å dokumentera korleis 
grønsåpe og såper/produkter 
med høg pH fungerer på hud 
og i sår; i lys av det som til  
nå er dokumentert på dette  
området. 

MAGNE SkjErvHEIM
optima produkter as

Gjennom mange tiår er grønsåpe brukt 
til vask av hud og sår. Kanskje ikkje så 
rart sidan det tidlegare var lite å velja i. 
Grønsåpa var universalmidlet som  
kunne brukast til mange formål utan at 
effekt kunne dokumenterast. Men så 
lenge ingen stilte spørsmål til denne 
bruken trudde både lek og lærd at 
grønsåpa var eit bra produkt. Derfor 
har denne bruken halde fram, lenge 
etter at den faktiske effekt av grønsåpa 
var kjent I ein del år har underskrivne 
vore medlem i Norsk interessefag-
gruppe for sårheling. I retningslinjer  
for sårheling frå denne faggruppa blir 
grønsåpa omtalt slik: «Grønnsåpe er 
svært alkalisk og skal derfor ikke bru-
kes». 

BRUK AV GRØNSÅPE 
I bladet Svin nr 4/2012 tilrådde Helse-
tenesta for Svin å vaska bogsår hos 
purke med grønsåpe. Det var overras-
kande. Blant folk flest finst det nok 
framleis mange som har stor tru på 
dette produktet, både til bruk på hud 
og i sår. Ein stor kjemikalieprodusent 
fortel stadig at «Xxxx grønnsåpe er 
velegnet til vask av sår», og norske 
apotek omset grønsåpe til medisinske 
formål. Gledeleg er det at så godt som 
alle fotterapeutar har slutta med dette 
til fotbad. Og i bladet Svin nr 7/2012 
går HT Svin tilbake på si tilråding om 
vask av bogsår med grønsåpe. 

EFFEKT AV GRØNSÅPE  
OG ANDRE SÅPER/PRODUKTER 
MED HØG PH 
I grønsåpe er det umetta feittsyrer, inn-
til 0,5 prosent KOH(lut), og 2 – 3 pro-
sent glyserol. I tilrådd utblanding er pH 
framleis så høg som ca 10. I mange år 
har eg visst at bruk av grønsåpe og an-
dre såper/produkter med høg pH på 
hud er skadeleg. Lenge visste eg om 
to gode grunnar til dette. Såper med 
høg pH vil fjerna det viktige feittlaget i 
huda, og favoriserer vekst av sopp og 
skadelege bakteriar. Dette siste skjer 
fordi pH på hud og i sår vil stiga etter 
bruk av slike såper. Den nyttige syreto-
lerante normalfloraen vil derimot få det 

vanskeleg. Den tredje grunnen refere-
rer seg til proteaseaktiviteten og pH, 
og er relativt ny. 

PROTEASEAKTIVITET OG PH 
Proteaser er viktige enzym ved sårhe-
ling, men ofte blir desse enzyma altfor 
aktive. Etter 2005 kom så kunnskapen 
om at denne aktiviteten var styrt av 
pH. Det viste seg også at pH i sår som 
ikkje gror er mellom 7 og 8 (1,2). Om-
trent på same tid viste ny forsking at 
dei same mekanismane ligg til grunn 
når hudplager oppstår og utviklar seg. 
pH kan stiga til over 7 og hudbarrieren 
sviktar (3). Høg proteaseaktivitet eller 
for lite proteasehemmar er viktige fak-
torar i denne utviklinga. Resultatet er 
at proteasane klypper av armeringa 
mellom hudcellene (4); cellebindingane 
løyser seg opp og gjer det lettare for 
aktuelle bakteriar å få fotfeste. Pro-
teasane er mest aktive ved pH 7– 8,5. 
Ved pH 4 – 5 er denne aktiviteten sterkt 
redusert. Proteasane er dels endogene 
(frå kroppsvevet) dels eksogene (frå 
bakteriar og sopp). 

BAKTERIEVEKST 
I sår og på unormal hud er vekst av ska-
delege bakteriar og sopp eit stort pro-
blem. Vekst av stafylokokkar står sentralt 
i denne problematikken. Tiltak mot den-
ne og andre bakteriar blir derfor viktige. 

Kvifor grønnsåpe ikkje duger 

TILTAKANDE: «Hudplager hos folk og dyr er 
eit tiltakande problem», skriv artikkelforfatter 
Magne Skjervheim.

VIKTIG: Lav pH i og rundt såret over tid er viktig for at bogsår og andre sår skal gro,  
skriver artikkelforfatteren.
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OPTIMAL SÅRHELING 
I sår som ikkje gror er pH 7– 8, og i 
dette er det ofte vekst av skadelege 
bakteriar. Hvis såret skal gro må pro-
teaseaktiviteten og bakterieveksten 
dempast. Vanlege tiltak på humansida 
er, som denne artikkelen viser, antibak-
teriell behandling, sårrevidering, og 
bruk av proteasemodulator eller ein 
pH buffer med låg pH (5). Og så er det 
eit viktig moment at pH ‹5 i seg sjøl vil 
minska bakterieveksten. 

UTVIKLING AV PRODUKTER  
MED LÅG PH 
Ved utviklinga av Optimakonseptet på 
nittitalet var intensjonane å laga pro-
dukter med gode hudpleieeigenska-
par; med hemmande effekt mot skade-
lege bakteriar og utan å fjerna den 
viktige syretolerante normalfloraen. 
God hudpleie blir oppnådd med glyse-
rol og alginat. Tidlegare kunnskap om 
organiske syrer gjorde det naturleg å 
satsa på at ei eller fleire av desse syre-
ne hadde tilstrekkeleg bakteriehem-
mande effekt til formålet. Med eddik-
syre som grunnlag har dette vist seg å 

slå til. Det har også vist seg at ei blan-
ding av fleire organiske syrer ved pH 4 
har betydeleg betre effekt enn ei en-
keltsyre. 

TIL OVERFLATESÅR OG VED 
HUDPLAGER
Ganske snart etter lanseringa kom det 
tilbakemeldingar om vanskelege sår 
som grodde og hudplager som vart 
sterkt reduserte. Det var litt overras-
kande, men talet på slike tilbakemel-
dingar over tid viste at dette måtte 
vera reelle effekter. Med kunnskapen 
om pH og proteaseaktiviteten kom  
forklaringa på dei gode resultata. Det 
viste seg at pH 4 også var optimalt for 
å senka pH i sår. 

OM PH I HUD OG HUDPLEIE-
PRODUKTER
I normal hud hos folk kan pH variera 
mellom 4 og 6,5 (3). Ofte blir denne til-
standen omtalt som syrekappa, og er 
ein viktig del av forsvaret mot mikro-
organismar. Som vist ovanfor er for 
høg pH ein vesentleg faktor når hud-
plager oppstår og sår ikkje gror. Bruk 

av grønsåpe og såpe/hudpleieproduk-
ter med høg pH kan derfor ikkje ha  
positiv effekt i slike tilfelle. 

DyR HAR HØGARE PH  
I HUD ENN FOLK
På internett finst det ein del sprikande 
opplysningar, men det er grunn til å 
festa lit til at pH i hud hos hund og 
hest er i overkant av 7. Som vist ovan-
for er dette ein pH verdi med stor  
risiko for at problem i hud og sår vil 
oppstå, og i tillegg er det slik at dyr 
flest lever i eit alkalisk miljø. Sidan det-
te trekker pH ytterlegare oppover blir 
det endå viktigare med låg pH i såper 
og hudpleieprodukter til dyr. All bruk 
av grønsåpe og andre høg pH produk-
ter bør derfor fasast ut. Å ta i bruk 
kunnskapen om pH og proteaseaktivi-
teten vil ha stor nytteverdi. Denne ar-
tikkelen handlar mest om unormal hud 
og sår, men har også relasjon til folk og 
dyr med normalhud. Hudplager hos 
folk og dyr er eit tiltakande problem. 

For referansar, kontakt artikkelforfatter.

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

Nytt produkt 
frå optima
optima pH gel
Med alginat og bakteriehemmande organiske 
syrer. Til bogsår, andre overflatesår og som 
glidemiddel ved fødselshjelp.
Les om bogsår etc på:
www.optima-ph.no 
side for gris

optima produktEr aS 
Gamle Dalaveg 86, 
5600 Norheimsund
Tlf. 56 56 46 10 

Lanserer gummimatter for gris
I slutten av januar ble de tyske gummimattene Porca fra 
Kraiburg Elastic GmbH lansert i det norske svinemarkedet. 
Det er Fjøssystemer som selger dem, siden de har samar-
beidet med Kraiburg i mange år om liggematter til storfe. 
Problemet med gummimatter til griser har vært at dyra eter 
dem i stykker. Den nye matta skal være bite- og gnage-
sikker. Mattene lanseres både for smågrishjørner, fikserings-
båser og for purker i fødebinger uten fiksering. I slutten av 
februar vil Fjøssystemer  teste mattene under norske betin-
gelser. Håpet er at de skal kunne redusere skuldersårplager 
og ha positiv virkning på forekomsten av leddbetennelse.
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Det er en optimistisk tone som 
møter gjesten på Pierre Le 
Flochs gård nord i Bretagne, 
nær byen Saint Breiuc. Pierre 
er en av de ledene svineprodu
senter i dette området. 

STAFFAN rINGSkOG
frilanser, sverige 

Gårdens inntektskilde er dyrket mark, 
melk og svineproduksjon. 

– Visst er det bekymringsfullt nå med 
euro-krisen, sier han. Men Europas 
bønder har en lys framtid. Etterspørse-
len av produktene våre øker. I Frankri-
ke får vi bra uttelling for jobben vi gjør, 
men all framgang krever hardt arbeid, 
sier Le Floch. Pierre Le Flochs gård er 
på nærmere 260 hektar. Den driver han 
sammen med kona si og seks medar-
beidere. Omsetningen er god, og i  
løpet av forrige år ga gården en inn-
tekt på drøyt 12 millioner. Inntektene 
kommer fra de tre hovedområdene 
melk, gris og planteproduksjon. 

– Viktigst hos oss har alltid vært grise-
ne våre, sier han. Forrige år var svine-
produksjonen vår største inntektskilde, 
deretter kom inntekter fra melkepro-
duksjon. Kornproduksjonen går i  
hovedsak til svinefôr. 

GREI LØNNSOMHET 
Pierre Le Floch hadde i løpt av forrige 
år 75 kyr og nærmere 1000 griser.  
Bidraget fra Brüssel var nær en million 
kroner i løpt av 2011. I Frankrike er det 
vanlig at 80 prosent av produksjonen 
går til slakt, resten blir benyttet i avlen. 
Hver purke gir i snitt 12 smågriser per 
kull. Prisnivået i svineproduksjonen er 
lavere i Frankrike sammenlignet med 
Skadinavia. Til tross for dette gir svine-
produksjonen bedre lønnsomhet i 
Frankrike. En fransk produsent får om-
trent 14 kroner per kilo svinekjøtt, i 
Sverige ca 16 kroner, Finland 1,50 
euro. Prisen på smågriser i Frankrike er 
ca 310 kroner, mens de nordiske  
landene har priser langt over dette. 
 
I Norden er det kjent at grisen har  
betydelig mer plass å røre seg på.  
Grisehusene er større i land som  
Norge, Finland og Sverige enn hva de 
er i Syd-Europa. En annen årsak til 
bedre lønnsomhet i Frankrike er klima-
et. Å investere i bygninger i Frankrike 
med sine milde vintre er mindre kost-
nadskrevende. Men hos Pierre le Floch 
er det god plass. Her får gårdens  
purker stor plass, ikke minst når de skal 
grise. 

NyE KRAV
I år har som kjent kravene til svinepro-
dusentene i Europa blitt skjerpet. Dyra 
skal få bedre plass, og drektige purker 
skal gå løse. 

– For oss blir det ikke noe problem, 
sier Pierre Le Floch. Våre binger er  
allerede store og vi er nøye med å ha 
det rent, sier Le Floch. Dette har alltid 
vært en del av vår forretningsidé. Har-
moniske griser vinner vi alle på, produ-
senter som konsumenter, mener han. 

– Hvor mange svineprodusenter i 
Frankrike som kommer til å berøres av 
de nye kravene vet jeg ikke. Men den 
store majoriteten vil klare de nye regle-
ne økonomisk. Prognosen for Europas 
svineprodusenter er god. Noe som 
blant annet Bristish Pig Council har 
slått fast. En grunn til økt lønnsomhet 
er Kina. Kinesernes konsumering av 

svinekjøtt kommer til å øke kraftig i de 
kommende år, og det forventes økt  
eksport til Kina. 

BRETAGNE 
Pierre Le Floch holder til i Bretagne. 
Bretagne skiller seg merkbart fra det 
øvrige Frankrike. Dette er en gammel 
kulturregion med eget språk og egen 
historie. 

– Den egne kulturen er nok viktig for 
alle i Bretagne, sier Pierre Le Floch.  
Å være kjent med sine røtter kan være 
en fordel. I Bretagne er dette tydelig. 
Interessen for den egne kulturen og 
språket er sterkt. I Bretagne skiltes det 
på fransk og bretonsk. Bretagnes mest 
kjente byer er Brest, Rennes, Saint 
Malo og Saint Brieuc. Landsdelen be-
står av fire kommuner, Cotes d’Armor, 
Morbihon, Ile Villain og Finistere. 

– Men vi er også europeere. Euro-kisen 
nå er en bekymring, den har skapt  
depresjon og arbeidsløshet i Hellas og 
Spania. Nå håper vi alle på en opp-
gang i Europa. Samarbeidet innen EU 
er et viktig og fint fredsprosjekt, og 
det ville vært trist om alt havarerer,  
synes Pierre. 

STORT JORDBRUKSLAND
Pierre Le Floch sprer godt håp for 
Frankrikes bønder. Frankrike har drøyt 
600 000 bønder, en tredjedel av disse 
oppgis å drive en eller annen form for 
svineproduksjon. I løpet av forrige år 
var det nærmere 15 millioner griser i 
Frankrike. Gjennomsnittet er 75 purker 
per besetning. Frankrike har enorme 
arealer med dyrket mark. Landets areal 
er det doble av Sverige, mens dyrket 
arealet er ni ganger så stort. 

– De franske politikere verner om den 
franske bonden, sier Pierre Le Floch, 
og det uansett politisk farge. Sarkozy 
beskyttet den franske bonden, og det 
virker som også den nye presidenten 
Francois Holland gjør det. 

– At Europa også i fortsettelsen skal 
produsere sin mat er selvfølgelig, tross 
globaliseringen. Lokalprodusert er all-

Lyser av optimisme tross eurokrisen

– Pris og etterspørsel er god nå 

SæREGENT: Bretagne skiller ser merkbart fra 
det øvrige Frankrike. I Bretagne skiltes det på 
fransk og bretonsk. [foto: Staffan Ringskog]



s v i n  1 / 2 0 1 345

E U R o p A

tid best. Forbrukerne opplever dette 
som tryggest. 

– For oss franske svinebønder er tren-
den også tydelig. Franskmenn forstet-
ter å spise svinekjøtt, selv om vi har 
sett en viss nedgang i den senere tid. 
Men den er ikke dramatisk nok til at 
mange velger å legge ned produksjo-
nen. 

INVESTERINGER 
Pierre le Floch sier allikevel at utfor-
dringene for franske bønder er avveg-
ningen mellom å investere i nytt eller 
fortsette med gammel utrustning.  
Pierre Le Floch investerte forrige år 
omtrent 250 000 euro i modernisering. 
– Våre investeringer har vært nødven-
dige. Uten det hadde vi ikke bestått 
som en sterk svineprodusent, sier han. 

– Hvordan ser du på støtten  
fra Brüssel? 

– For oss er den ikke avgjørende, sier 
han. Men EU får både rettferdig og 
urettferdig kritikk. Kritikken går ofte på 
byråkratiet som EU steller i stand.  
Bøndene føler at det blir galt hvis de 
må bli flinkere til å fylle ut dokumenter 
og skjemaer enn å drive egen gård.  
Nå håper vi bønder i alle fall på at  
krisen med euroen løser seg, sier han. 
Det merkelige er at svineprodusenten  
i et land i krise, som Spania, får euro-
peiske toppriser for svinekjøttet sitt. 
Hva det kommer av vet jeg ikke, men 
kanskje bidrar alle turistene med sine 
grisefester, smiler svinebonden i  
Bretagne.

FÅR STØTTE: Jordbruket støttes av alle store  
partier i Frankrike. Også av den nyvalgte presidenten 
Hollande. [foto: Staffan Ringskog] 

VIKTIGST: Grisene har alltid vært 
den viktigste næringen hos Pierre 
Le Floch. Grisene har gitt gården 
omtrent 70 prosent av inntektene 
de siste åra. Resten kom fra melk- 
og kornproduksjon.  [foto: Staffan 

Ringskog]

ROMSLIGE REGLER: – Det som gjør at franske bønder kan nå god lønnsomhet er regelverket, 
tror Pierre Le Floch. Hvis reglene for jordbruket blir altfor omfattende går dette ut over lønn-
somheten, mener han. [foto: Staffan Ringskog]



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

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

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

vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

www.animalia.no
post@animalia.no
tlf. 23 05 98 00

Bli bruker av in-gris web ! 
nytt og spennende web-program for gris.  
Kontakt ditt slakteri for nærmere info. 

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.
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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 avvenningstorv, elektrolytt 
og tilskuddsfôr til gris. leverer og produserer alle 
typer tilskuddsfôr til gris, storfe, sau og hest.

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

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

www.graakjaer.no
trygve Bore tlf. 93 47 00 48
magnus ness tlf. 91 34 19 06
Claus rom tlf. +45 22 10 82 00
Kalle Krogh tlf. +45 21 45 96 78

leverandør av landbruks- og industribygg  
til fast pris og avtalt tid.

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

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

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

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

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

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

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

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

LINK-FOG AS

www.fatland.no
husveg@fatland.no
fatland ølen tlf. 97 98 55 22
fatland oslo tlf. 97 69 26 51
fatland jæren tlf. 97 97 21 20 

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

www.if.no
tlf. 02400

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

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

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

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

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

Montør Bjønness
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www.fiska.no
post@fiska.no
tlf. 51 74 33 00

norges største private leverandør av kraftfôr med 
sterkt fokus på kostnadseffektiv drift og bondens 
lønnsomhet.

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

ønsker mer gris !
vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

MIDT-NORGE SLAKTERI AS



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

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

miljøvennlige produkter og løsninger innen temaet 
flis, strø, bioenergi og bark.
flis levert i praktiske rundballer!

www.renflis.no
kundeservice@sodratimber.no
tlf. 63 94 77 11
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Har du tips om møter, kurs, seminarer, utstillinger eller annet som har bredere interesse for svine produ- 
senter og andre i svinekjøttets verdikjede, send en e-post eller gi oss et vink ! svin@norsvin.no

NESTE NuMMEr AV SViN, NuMMEr 2,  
KOMMEr uT DEN 8. MArS 2013

// manusfrist: 18. februar

// frist for bestilling av annonser: 18. febr.

// frist for levering av annonsemateriell:  

 22. februar

lANdBruksleVerANdøreNe:

 3 liNJer 5 liNJer

enkeltinnrykk 1.900,- 2.500,-

5 innrykk 1.520,- 2.000,-

9 innrykk 1.330,- 1.750,-

ANNoNsePriser:

ForMAT 4-FArger 2./3. oMslAg

1/1 14.900,- 16.400

1/2 9.200,- 10.100

1/3 7.200,- 

1/4 6.200,- 6.800

1/8 4.100,-

Baksiden 17.400,-

sMågriskurs: Arrangeres som modulkurs av Norsvinskolen på Hamar  
 den 4.– 6. februar.
ViV AsiA 2013: Arrangeres den 13.– 15. mars i bangkok, Thailand.  
 www.vivasia.nl/en/
driFTsledelse: Arrangeres av Norsvinskolen i Hamar den 24.– 26. september.  
 www.norsvin.no
sTudieTur Til kiNA: Arrangeres av Svin fra 9.– 20. oktober 2013 (se egne saker i  
 Svin nr 7 og 9). 
 Teknisk arrangør er Mitt kina. Se www.mittkina.no/svin
sMågriskurs: Arrangeres av Norsvinskolen i Hamar den 15.– 17. oktober.  
 www.norsvin.no
grisFÖreTAgArdAgeN: I 2013 arrangeres den 20. november av Svenska Pig på Elmia,  
 jönköping, Sverige. www.svenskapig.se

uTgiVelsesPlAN sViN 2013:

Nr. MANusFrisT MATr.FrisT uTgiVelse TeMANuMMer

1  14. jan  18. jan 01. feb  fôring og fôr

2  18. feb  22. feb  08. mar

3  08. apr  12. apr  26. apr  energiløsninger

4  06. mai  13. mai  24. mai

5  03. juni  07. jun  21. jun  driftsledelse

6  12. aug  16. aug  30. aug

7  16. sep  20. sep  04. okt  bygg og innredning

8  21. okt  25. okt  08. nov

9  25. nov  29. nov  13. des  maskiner, utstyr og hjelpemidler

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

Bedre for dyra – bedre for bonden!
fjøsteknikk har gode løsninger i innen dørsmekanikk. 
forhandler det restløse fôrings systemet fra WeDa.

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

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

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

våre betongprodukter gir tilnærmet vedlikeholdsfri 
fasade, og vil i et langsiktig perspektiv gi bedre øko-
nomi og et penere eksteriør.

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

Ditt eget selskap!

www.sparebank1.no
egil@we-ma-staalbygg.as
tlf. 977 83 321

vi leverer stålhus til jordbruk, fjøs, redskapshus,  
forretningsbygg. rask planlegging og levering.

• Med plater og sanvitz plater til tak og vegger.
• Vi leverer også siloanlegg og varmlufttørker med transport-
   utstyr, samt deler til gamle elevatorer.
• Vi har grunnarbeidere og snekkerer om dere ønsker.

Vi leverer stålhus til jordbruk, fjøs, 
redskapshus, forretningsbygg

Rask planlegging og levering.
Henvendelse: We-Ma Stålbygg og maskiner AS, 

1960 Løken
Tlf: 977 83 321 E-post: egil@we-ma-staalbygg.as

50 års erfaring.

• Med plater og sanvitz plater til tak og vegger.
• Vi leverer også siloanlegg og varmlufttørker med transport-
   utstyr, samt deler til gamle elevatorer.
• Vi har grunnarbeidere og snekkerer om dere ønsker.

Vi leverer stålhus til jordbruk, fjøs, 
redskapshus, forretningsbygg

Rask planlegging og levering.
Henvendelse: We-Ma Stålbygg og maskiner AS, 

1960 Løken
Tlf: 977 83 321 E-post: egil@we-ma-staalbygg.as

50 års erfaring.
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www.optima-ph.no
optimaph@kvamnet.no
tlf. 918 17 432 / 908 47 448

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



returadresse: norsvinsenteret, postboks 504, no 2304 Hamar

Gestal FM  

- Alltid friskt fôr, utfôringen aktiveres av purken

- Individuell fôring og registrering på bingenivå

- Høyere fôropptak = høyere melkeytelse

-  Kan ettermonteres på eksisterende tørrfôringsanlegg

  Kontakt en av våre selgere på svin 
  eller les mer på felleskjopet.no

www.egebjerg.com

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no

- optimal fôring av diegivende purker!


