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FJØSTEKNIKK

På en måte, ja. Den intelligente varmelampen  
fra Fjøsteknikk tar hensyn til varmen smågrisene 
selv produserer og regulerer nivået slik at det blir  
optimal temperatur. Det betyr lavere dødelighet, 
lavere energiforbruk, og høyere vekt ved fravenning. 
Last ned produktark på nettsiden vår!

Ring oss på  
901 05 132  
eller klikk  
deg inn på 
fjosteknikk.no

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

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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UTNYTT POTENSIALET

Når marginene er små er det  viktig med fokus på detaljene. 
Ring A-K maskiner for tilbud på restløs våtfôring, hygiene-
tiltak som UV-lys eller tankvask, tilskuddsvarme eller andre 
ting som kan øke dekningsbidraget ditt.

Skiold restløs våtfôring gir økt tilvekst

Trenger du deler, service eller 

annen teknisk bistand, prøv 

vårt nye I-mek-nummer

 

63 94 06 06
 
Mellom 16.00 og 08.00 på hverdager og i 

helgene virker nummeret som vakttelefon for 

hele landet via tastevalg

Kvalitetsinnredning for norske forhold
Ny innredning med kraftig plastplank og rustfrie stolper. Den 
nye innredningen er 100% tett i alle sammenføyninger, noe 
som sikrer topp hygiene i bingene!
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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, Ahs
Tiurveien 24, 2380 Brumunddal
Telefon: 995 18 760 e-post: ahs@oae-as.no

Produksjon:
idé trykk as, postboks 263, 2302 Hamar

Antall nr. per år: 9 tidsskrifter

Pris: kr 720,– for medlemmer
 kr 820,– for ikke-medlemmer
 kr 410,– 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

Forsidebilde: Riktig og godt fôr og god fôring er helt avgjørende når deknings bidraget 
i svineproduksjonen skal gjøres opp. I denne utgaven dypdykker vi i fôringsenheter, 
fordøyelseskoeffisienter og andre økonomiske og svinefaglige ting.  [foto: Tore Mælumsæter]

FAGBLAD FOR 

SVINEPRODUKSJON 

Bladet utgis av Norsvin.

Bladet er medlem av

Fagpressen og redigeres

etter Redaktørplakaten.
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Fasiten finnes i fjøset
Fôr og fôring er et kjempestort og nærmest uuttømmelig 
tema. Vi har denne gangen interpellert  de største fôrfirmaene 
i Norge om praksis og teori når det gjelder bruk av begrepet 
fôrenhet. Det er som kjent forbudt å deklarere antall fôrenhe-
ter på innleggsseddelen når du kjøper kraftfôr i bulk eller 
sekk. Det skyldes at det ikke finnes noen felles metode for å 
deklarere energiinnholdet likt, verken i EU eller i enkeltland. 

Men selv om antall fôrenheter ikke er oppgitt på innleggsseddelen, så lever 
begrepet like fullt. Og det brukes av fôrfirmaene, av Svin, i Ingris og i andre 
faglige sammenhenger. Da er det kanskje greit å gå bruken av begrepet nær-
mere etter i sømmene.
 
De store fôrfirmaene i Norge bygger alle sammen på et felles teoretisk grunn-
lag når det gjelder  å beregne netto energi i fôret, det nederlandske CVB-sys-
temet. Men der slutter også langt på vei fellesarkitekturen. For aktørene bru-
ker ulike fordøyelseskoeffisienter i beregningene sine. Dermed vil 
energikonsentrasjonen i en kilo råvare, for eksempel én kilo bygg eller én kilo 
hvete, kunne variere fra en fôrprodusent til en annen. 

Det er viktig å ha kunnskap om dette for å vurdere fôrets faglige kvaliteter og 
økonomiske verdi. Alle svineprodusenter vet at fôrkostnadene er den viktigste 
variabelen når dekningsbidraget i svineproduksjonen skal regnes ut.  

Derfor er det også interessant å merke seg at alle de tre fôrprodusentene vi 
har spurt er skjønt enige om én ting; den enkelte bonde må sjøl finne ut hva 
som lønner seg best å bruke i eget fjøs. Det er der fasiten hentes. Forutsetnin-
gene og variablene er så mange at det er kun gjennom egne registreringer du 
finner ut hva som lønner seg best. Produksjonsrapporten i Ingris kan også 
være et godt verktøy. Fôrkostnader per kilo tilvekst forteller deg hva det har 
kostet deg å fôre på grisen én kilo levende vekt. Selv om interessen for pro-
duksjonskontroll har økt litt de siste åra, er det fortsatt litt for mange som tror 
mer enn de vet.

Vi håper reportasjene i dette temanummeret skjerper interessen enda mer.  
Og; det er ikke siste gang vi skriver om fôr og fôring. Til det er det altfor  
viktig. Det er dessuten mange spennende fôrnyheter på gang i tida som  
kommer. 

L E D E R

TORE MÆLUMSÆTER
ansvarlig redaktør

«Riktig fôring er  

avgjørende for  

økonomien.  

Fasiten ligger i fjøset»

Branntilsyn
En nasjonal kontroll av brannsikkerheten hos 
norske slaktegrisprodusenter står for døra.

Det er Mattilsynet som skal kontrollere brann-
sikkerheten i norske grisefjøs. Det skal også 
kontrollere alarmsikkerheten når det gjelder 
ventilasjonssvikt. Poenget er naturligvis å bidra 
til færre branner og bedre trygghet for dyr og 
mennesker. Med bakgrunn i de mange bran-
nene og ulykkene vi har opplevd i norske hus-
dyrrom, ikke minst i grisefjøs, er det forståelig. 

Mattilsynet har satt seg som mål å føre tilsyn 
med minst 750 grisefarmer, med hovedvekt 
på slaktegrisbesetninger. Tilsynet skal skje 
over hele Norge, og det skal skje på bak-
grunn av et tilfeldig utvalg blant slaktegris-
besetningene. 

Det er dessverre en kjensgjerning at husdyr-
hold med griser er den av husdyrproduksjonene 
som er mest utsatt for brann. Og som regel 
ligger feilen i det elektriske anlegget. Selv om 
gardbrukeren har godkjente anlegg og regel-
messige kontroller med det elektriske anlegget, 
så er det ofte hos gardbrukeren og husdyr-
eieren at det juridiske ansvaret plasseres. Det 
er også husdyreieren som har ansvaret for det 
forebyggende arbeidet på gården.

Det må likevel være tillatt å stille dette spørs-
målet; hvor langt skal bondens ansvar strekke 
seg når det er bygd godkjente anlegg med 
godkjente håndverkere ? En kan jo ikke for-
lange at bonden også skal være elektriker og 
ventilasjonsekspert ? Det må også hvile et 
tungt ansvar på godkjente elektrikere og  
andre fagfolk som bygger, setter opp og  
kontrollerer godkjente anlegg. Her har Mat-
tilsynet etter vår mening en usedvanlig tynn 
hårsbredd å bevege seg på når det gjelder 
plassering av ansvar. 

VI MENER:
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Jeg kommer rett fra den årlige 
temakonferansen Mat og 

Landbruk som i år ble avholdt 
med godt over 300 deltakere.

Hovedagendaen i år var ikke mindre enn «Kan matindustrien redde norsk øko-
nomi?» Hovedhensikten med temaet var å få fram hvorvidt jord, skog og den 
øvrige verdikjeden i landbruk og matindustri kan bli en viktig del av løsningen 
på vei mot det grønne skiftet og den nye Bioøkonomien som skal overta når ol-
jealderen er på hell. En ting er i alle fall sikkert, de siste måneders hendelser 
med sterkt fallende oljepriser har for alvor minnet oss om at der kommer en tid 
etter oljen! Til nå må det sies at det fra myndighetenes side ikke er gjort veldig 
mye for å forberede oss på nettopp det. Vi har begynt å høre mer om grønn 
vekst og bioøkonomi, men det blir neppe noe grønt skift uten at en tar i bruk 
de fornybare naturressursene på en helt annen måte enn før. Men jammen er 
dette et stykke å gå. Verden er blitt avhengig av fossile energikilder, og 90 pro-
sent av energiproduksjonen antas fortsatt å komme fra kull, olje og gass. Men 
for Norges del, tenk om en kan komme dit hen at vi gjennom forskning og ut-
vikling kan finne fram til en biologisk og teknologisk prosess hvor vi kan omdan-
ne alger, tang og tare til proteinråvarer for fôrindustrien. Og at dette kan bli et 
alternativ til dagens situasjon hvor vi er avhengig av å importere faktisk det 
meste av det vi trenger. Det vil i så fall gjøre landbruket og norsk matproduk-
sjon mye mer robust! Norsvin som er en global leverandør av svinegenetikk bør 
være et meget godt eksempel på en virksomhet som bidrar til det grønne skif-
tet. En virksomhet som nettopp har i seg de kunnskapsbaserte elementene som 
pekes på i forbindelse med den nye og framtidsrettede bioøkonomien! Vi ek-
sporterer nemlig en genetikk som har latt seg utvikle basert på den norske mo-
dellen sterk drevet fram av forskning og utvikling i samspillet med rammene 
gitt av naturen.

GEIR HEGGHEIM
Styreleder Norsvin

STYRELEDERENS SAK

På vei mot det grønne skiftet

Forskning som forlenger livet 
til oksesædceller etter kunstig 
inseminasjon kan bli forsøkt 
overført til gris. 

SpermVital AS er et Hamarbasert bio-
teknologiselskap som har fått innvilget 
tre søknader om statlige forsknings-
midler for å videreutvikle sin patenter-
te teknologi som forlenger livet til 
sædceller etter kunstig inseminasjon. 
Totalrammen for prosjektene, som skal 
strekke seg over tre-fire år, er på 40 
millioner kroner. 

– Det er ganske unikt at SpermVital har 
fått innvilget tre søknader på ett år når 
vi vet hvor skarp konkurransen er om 
offentlige forskningsmidler, sier selska-
pets forskningsleder professor Elisabeth 
Kommisrud. Hun har arbeidet med ut-
viklingen av teknologien i 15 år og leder 

nå selskapets forskerteam på sju med-
arbeidere. Nå må hun ansette flere. 

SpermVital AS er et datterselskap av 
Geno og fikk sine første ansatte for tre 
år siden. Den patenterte teknologien 
som benyttes for å forlenge livet til 
sædceller benyttes i dag på storfesæd. 
Teknologien øker muligheten for å få 
kyrne drektige, noe som har stor øko-
nomisk betydning i melk- og storfe-
kjøttproduksjon. Selskapets kunder er 
internasjonale avlsselskaper, og tekno-
logien er i dag i bruk i en rekke euro-
peiske land. 

Årlig foretas det nesten 200 millioner 
inseminasjoner på storfe på verdens-
basis, og det er dette som represente-
rer selskapets markedspotensial. I til-
legg foretas det nesten like mange 
inseminasjoner på gris, og den siste 
prosjektsøknaden selskapet har fått 
innvilget går på overføring av teknolo-

gien til nettopp gris. SpermVital AS vil 
samarbeide med både Sintef og  
Norsvin i det videre arbeidet på gris.

Bioforskning for 40 millioner

TIL GRIS: – Det foretas nesten like mange  
inseminasjoner på gris som på storfe. I det nye 
prosjektet skal vi nettopp se på overføring av 
teknologien til nettopp gris, sier FoU-leder i 
Spermvital, professor Elisabeth Kommisrud. 
SpermVital AS skal samarbeide både med  
Sintef og Norsvin i det videre arbeidet på gris.
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FJØSTEKNIKK

Det er som oftest sunn fornuft og hardt arbeid som gir resultater. Og med det rette utstyret  
øker sjansene dine for å få det til! Fjøsteknikk er markedsleder  
og alene i Norge om å tilby WEDA – et suverent, datastyrt,  
restløst fôringsanlegg for svin.

• Alltid ferskt fôr – gir bedre dyrehelse
• Rask fôrblanding og rask utfôring
• Selvvaskende anlegg – holder bakteriene borte
• Digitalstyrt tilmåling av fôrmengde (flow-måler)
• Bedre tilvekst, bedre kjøttkvalitet
• Høy driftssikkerhet og fleksibilitet
• Et stort utvalg nyttig tilleggsutstyr

15 års erfaring med svinebønder og deres  
behov har gitt oss en spisskompetanse som  
også kommer nye kunder til gode. Vi tilbyr  
innredninger, ventilasjon og totalløsninger. Vi  
installerer systemet, vi oppgraderer, vi vedlikeholder og vi gir gode råd.  
Vi gjør det rett og slett triveligere og mer lønnsomt for deg å drive landbruk!

Lønnsomhet handler om kunnskap, kvalitet og smarte tekniske løsninger. Tilbake meldingene fra kundene våre 
bekrefter at WEDA er en slik løsning – og vi har dokumenterte regnestykker som viser hvordan investeringen lønner 
seg, fra dag én. Ta kontakt med oss, så gi vi deg et tilbud som er verdt å smake på!

Ring oss på 901 05 132 eller klikk deg inn på www.fjosteknikk.no

HAR DU ANLEGG FOR 
LØNNSOMHET?
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Unit with parallel working mixing tanks for about 4,000 to 8,000 fatteners

Unit for up to 4,000 fatteners

Example for a No-Residue Unit BW+

Blandetanker

WEDA parallellanlegg

Friskvannstank

Bruktvannstank
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Fram til midten av desember lå ribbe-
prisene jevnt over på 49 kroner kiloen. 
Det er heldigvis et godt stykke unna 
ribbe til 19,90, slik vi har sett i enkelte 
butikker før om åra. Dagligvarehande-
len skriver at det fortsatt er slik at han-
delen betaler mye penger i mellom for 
å senke prisen, men priser på 50 kroner 
kiloen er i hvert fall litt mer realistiske 
enn 30 kroner lavere.

– Det er kjempebra at handelen har 
løftet prisen. Det er trist at høytids-

maten til tider har vært billigere enn 
hundefôret. Høyere priser er også nød-
vendig for å drive innovasjon og ny-
skapning også på ribbefronten, sier 
administrerende direktør Bjørn-Ole  
Juul-Hansen i Kjøttbransjens Lands-
forbund. Han mener at ingen ribbe i 
Norge bør koste under 100 kroner  
kiloen. Når den likevel selges til 49  
eller 39 kroner kiloen, så betyr det at 
kjøttindustrien, men først og fremst 
dagligvarekjedene, tar tapet på egen 
kappe.

Dyrere ribbe før jul
Vi tipper at mange svineprosdusenter ble glade for å se at svine-
ribba ikke ble solgt på billigsalg i desember på samme måte som 
tidligere år.

Doblet konsesjonsgrensene  
for kylling
Regjeringen vedtok i statsråd 12. desember å doble de konse-
sjonsfrie grensene i kylling- og kalkunproduksjonen. 

Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen er altså endret. Endrin-
gene innebærer at grensen for konsesjonsfri produksjon av slaktekyllingproduk-
sjon økes fra inntil 140.000 til 280.000 omsatte og slaktede kyllinger per år, og 
for kalkunproduksjon fra inntil 30.000 til 60.000 omsatte og slaktede kalkuner 
per år.

Flere hygienebrudd i 
Steinkjer 
Under en inspeksjon hos Nortura 
i Steinkjer før jul avdekket  
Mattilsynet flere hygienebrudd. 
Tilsynet ser alvorlig på saken 

Nortura i Steinkjer er Norges største  
svineslakteri. Det produserer 16.000 kilo 
ribbe hver eneste dag, og ribbe herfra 
var å finne på mange middagsfat før og 
under juletida. Tirsdag 25. november  
inspiserte tilsynskontrollører i Mattilsy-
net slaktehallen like før og i det grisen 
kom inn i hallen. Tilsynet avslørte flere 
hygienebrudd.

– DÅRLIG RENHOLD
Mattilsynet vurderer situasjonen hos 
Nortura sin fabrikk i Steinkjer som alvor-
lig, forteller seksjonssjef Jan Arild Røkke 
i Mattilsynet til Trønderavisa. 

«Brystsaksa hadde rester av kjøtt og 
kjøttsaft. Klyvsaga på griselinja hadde 
beinsponrester, og det hadde klyvsaga 
på gulvet også. Lappeskriveren hadde 
flere flekker med inntørket blod, og sta-
tivet som grisen sklir forbi fra vekta og 
inn i stemplingsroboten hadde inntørket 
kjøttsaft og slingser på underside»,  
heter det blant annet i rapporten. 

– Det var for dårlig renhold på enkelt-
områder før slaktingen skulle starte opp 
den morgenen. Det er brudd på både 
virksomhetens egne rutiner for ren-
holdskontroll, og selvsagt brudd på  
gjeldende regelverk for denne type be-
drifter, sier han.

Fabrikken fikk umiddelbart pålegg om  
å utbedre rutinene sine, sier Røkke. 
Mattilsynet vurderer regelbruddet som 
alvorlig. 

TAR TAPET: Når ribba selges til 49 eller 39 kroner kiloen, så er det i industrien, og særlig  
dagligvarehandelen, som tar tapet.
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Mindre kirurgisk  
kastrering
Landbruks- og matminister Sylvi 
Listhaug har oppnevnt en ny  
arbeidsgruppe som skal komme 
opp med konkrete planer for å 
redusere omfanget av kirurgisk 

kastrering på gris.

Arbeidsgruppen som skal levere sine  
forslag innen 1. februar 2015 består av 
deltakere fra både departementet og 
næringen.

– KLF opplever at den måten landbruks- 
og matministeren håndterte spørsmålet i 
Stortingets spørretime om redusert bruk 
av kirurgisk kastering av gris, har vært 
både konstruktiv, framtidsrettet og invol-
verende.

– Vi setter pris på at hele kjøttbransjen 
inviteres med for å finne løsninger, når 
krevende problemstiller som dette  
kommer på bordet, sier Bjørn-Ole Juul-
Hansen adm. direktør i KLF.

KLF har oppnevnt Harald Furuseth,  
daglig leder i Furuseth AS som sin repre-
sentant i utvalget.

Klonet gris  
mot Alzheimer
Grisen er nest etter apen det dyret som 
ligner mest på mennesket. Derfor kan 
transgene griser med humane sykdommer 
gi helt nye muligheter til å teste lege-
midler før de prøves ut på mennesker.  
En gruppe danske forskere er de første i  
verden til å ha utviklet syv genetisk like 
griser, som har fått satt inn et humant 
gen for en arvelig variant av Alzheimers 
sykdom, skriver Illustrert Vitenskap.

Eik satser på Norsvineiendom
Eik landbrukssenter har kjøpt 
Norsvineiendommen i Hamar. 
Kjeden har vokst sterkt på  
Hedmarken, og ønsker nå å 
skaffe seg plass og rom for  
ytterligere vekst. 

Fra 2005 til i år har Eiksenteret Furnes 
doblet omsetningen fra 35 millioner til 
cirka 70 millioner kroner. Visjonen er å 
passere 100 millioner innen kort tid. 
Daglig leder Ola Freng Wetten i Eik-
senteret Furnes sier at de har vokst seg 
ut av dagens lokaler i Nydalen i  
Ringsaker. Han ser for seg at dette er 
starten på en landbrukspark hvor også 
andre landbruksrelaterte virksomheter 
kan leie seg plass. 

Norsvin eiendommen i utkanten av  
Hamar har lange landbrukstradisjoner. 
Norsk Avlsforening for Rødt og Hvitt 
Fe (NRF) startet Stensby oksestasjon i 

1949, og Norsvin har drevet avls-
arbeidet sitt herfra siden starten av 
80-tallet. 

Fordi Norsvin nå skal bygge ny råne- 
og seminstasjon på et mer skjermet 
område i utkanten av Hamar og sam-
lokalisere administrasjonen med Geno 
og andre bioteknoligiselskaper i Hamar 
sentrum, har Norsvineiendommen blitt 
lagt ut for salg. Bygningsmassen på  
8 500 kvadratmeter, 70 dekar dyrka 
mark og nærmere 40 dekar øvrig eien-
dom blir ledig.

Eiksenteret Furnes eies av Jæren Trak-
tor Senter, som igjen er en del av BR 
Industrier. Konsernet har hovedsete på 
Forus ved Stavanger, med omfattende 
virksomhet innen blant annet landbruk. 
Konsernsjef Bjørn Rygg synes det er 
hyggelig at sentrale landbruksområder 
som Jæren og Hedmarken på denne 
måten knyttes tettere sammen. 

Nortura Proff best igjen
For andre året på rad ble Nortura Proff kåret til Årets leveran-
dør til storhusholdninger 2014. 

Utmerkelsen henger høyt i bransjen fordi den speiler svært mange kunders til-
fredshet og tillit. Kåringen fant sted under Kunde- og leverandørtreffet for storhus-
holdning og servicehandel i regi av ASKO og NorgesGruppen. Avgjørelsen er  
basert på 1.200 kundeintervjuer der kundene blir spurt om hvilke matvareleveran-
dører som er dyktigst på å matche deres ønsker og behov. De øvrige nominerte til 
finalen var Evergood, Joh. Johannson og Vaasan.

SOLGT: Eik-kjeden har kjøpt Norsvinsenteret i Hamar.  [Foto: Tore Mælumsæter]
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Norsk svineprodusenter har 
de senere årene sårt fått erfare 

hva en langvarig ubalanse i 
markedet med overproduk-

sjon betyr økonomisk.
 

Flere er opptatt av at ensidig fokus på produktivitet kan gå ut over dyrevelferden 
på lengre sikt. Det er viktig å lytte til denne stemmen når en setter framtidige ef-
fektivitets mål og iverksetter tiltak for å nå disse. Dess mer effektive verktøy en 
får tilgang til, som for eksempel genominformasjon som kan brukes i avlsarbei-
det, dess raskere og større genetisk endring av egenskaper vil vi kunne få. 
Med dette for øyet er det enda viktigere enn tidligere å ha en helhetlig genetisk 
og biologisk strategi i avlsarbeidet. Norsvins strategi for å ivareta dette er å jobbe 
med brede avlsmål der mange egenskaper inngår. Avlsmålet til Norsvin landsvin 
består i dag av 30 ulike egenskaper. Disse egenskapene overvåkes årlig ved be-
regninger av genetisk endring, og utvikling av sammenhenger mellom de enkelte 
egenskapene. Med denne strategien får en god oversikt over utviklingen, og kan 
justere seg inn dersom en ser uheldige biologiske og genetiske endringer. 

I tillegg til genetiske endringer er det viktig å overvåke fenotypiske endringer 
som er en konsekvens av både genetiske og driftsmessige forbedringer som fór, 
fòring og andre forhold knyttet til drift. Utviklingen fra de siste 12 årene viser at 
antall avvente  har økt med nærmere én grisunge per kull i denne perioden. I til-
legg er hver grisunge i gjennomsnitt vel 0,5 kg tyngre ved avvenning. Avven-
ningsalderen er stort sett den samme i denne perioden (34 dager) som er ei uke 
lenger enn forskriften som er på 28 dager. Det betyr at norske purker i dag  pro-
duserer nærmere 15 kg mer «grisunger» ved samme avvenningsalder som for 10 
år siden. Hva gjør dette med purka, og purkas dyrevelferd? Og hva vil effekten 
på purkas dyrevelferd og smågrisens dyrevelferd være med  å praktisere dagens 
forskrift, som gir ei uke kortere dietid enn det som praktiseres i dag?

Når jeg reiser dette spørsmålet er det for å gi et eksempel på et viktig utviklings-
trekk og en biologisk sammenheng, samt minne oss om viktigheten av å ha gode 
faglige diskusjoner i forbindelse med avlsutvikling og driftsmessige forhold knyt-
tet til produktivitet og dyrevelferd. Dette er også områder som det er viktig å 
øke innsatsen på innen forskning og utvikling. 

Innspill til årets jordbruksforhandlinger
For Norsvin er det viktig å understreke at svinenæringa er en svært viktig del av 
den norske landbrukspolitikken. Svineproduksjonen utgjør store volumer med 
stor betydning for slakterier, kraftfôrindustri og servicebransjer over hele landet. 
Den norske landbruksmodellen, med relativt små svinebesetninger spredt over 
alle landsdeler, er en sikkerhet for trygg mat, god dyrevelferd og fravær av zoo-
noser og antibiotikaresistente bakterier. Norsvins avlssuksess har skjedd med 
denne modellen, og videre internasjonal suksess avhenger av at de positive side-
ne med denne modellen tas vare på og videreutvikles. 

I innspillet til årets jordbruksforhandlinger er de topptillitsvalgte i Norsvin enige 
om å kreve at målprisen for svinekjøtt skal øke med én krone per kilo. Nivået har 
kommet fram etter en totalvurdering av svineprodusentenes økonomi og konkur-
ransekraften for norsk svinekjøtt i markedet. Norsvin ønsker ikke ytterligere øk-
ning i kraftfôrkostnadene, og er svært klar på et en økning i målpris på fôrkorn 
må kompenseres helt med tilsvarende prisnedskriving. Norsvin ser med bekym-
ring på statsbudsjettets reduksjon av forskningsmidler til landbruket.

OLAV EIK-NES
adm. direktør Norsvin

DIREKTØREN DIREKTE

Produktivitet og dyrevelferd 
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Mattilsynet skal i 2015 gjen-
nomføre et nasjonalt tilsyns-
prosjekt med tema brannsik-
ring og kontroll med alarm 
mot ventilasjonssvikt i bygnin-
ger med gris. 

Prosjektets hovedmål er å bidra til fær-
re branner og dermed bedre velferd 
for svin. 

– Vårt mål er å få økt kunnskap om sta-
tus for brannsikring i driftsbygninger 
med svin og å bidra til økt kunnskap 
både hos svineholdere, bransjeorgani-
sasjoner og tilsynsmyndigheter om ak-
tuelle tiltak som kan redusere brannfa-
ren ytterligere, sier Johan Teige, 
prosjektleder og seniorrådgiver ved 
Mattilsynets regionkontor i Hedmark 
og Oppland. Tilsynsprosjektet skal 
også bidra til at oppfølgingen fra Mat-
tilsynet blir mest mulig enhetlig der 
det påvises regelbrudd. 

– En brann innebærer store belastnin-
ger og store økonomiske tap for invol-
verte dyreholdere. Vårt mål er å bidra 
til å redusere dette sier, Johan Teige. 

HOVEDVEKT PÅ SLAKTEGRIS 
Mattilsynet skal føre tilsyn med minst 
750 svinehold, med hovedvekt på  
slaktegris, fordelt over hele Norge.  
Svinehold som inspiseres skal være et 
tilfeldig utvalg blant slaktegrisbeset-
ningene. Dette for at resultatene fra 
tilsynsprosjektet skal bli så representa-
tive som mulig. 

BAKGRUNNEN 
Branner i driftsbygninger med gris 
medførte i perioden 2006 – 2010 at 
gjennomsnittlig 1600 griser døde hvert 
år. 70 prosent av brannene med kjent 
årsak skyldes feil bruk av elektrisk ut-
styr eller feil ved elektriske installasjo-
ner. Dyrehold med svin er den av alle 
driftsformer med dyr som er mest ut-
satt for brann. De fleste av brannene 
skyldes feil i det elektriske anlegget. 
Mattilsynet minner derfor om at det er 
dyreeier som er ansvarlig for brannsik-
kerheten og det forebyggende arbei-
det på gården. 

TILSYNET STARTER I MARS 
Inspeksjonene skal gjennomføres ved 
hjelp av en egen sjekkliste som sikrer 
at de samme kravene blir ettersett 
uavhengig av hvor i landet svinebeset-
ningen befinner seg. 

– Vi jobber nå med å utarbeide denne 
sjekklista. Vi informerer næringen om 
hvilke punkt vi skal kontrollere før til-
synsperioden begynner 1. mars 2015. 
Følg med på Mattilsynets nettsider, 
sier Johan Teige. Tilsynsperioden av-

sluttes 1. november i 2015. En rapport 
med oppsummering og resultater fra 
prosjektarbeidet er ventet ferdig  
1. mars 2016. Kvalitetssystemet i land-
bruket (KSL) sin nye sjekkliste for elek-
trisk anlegg og utstyr i landbruksbygg 
er et godt hjelpemiddel for en gjen-
nomgang. KSLs mal for beredskaps-
plan er også et godt hjelpemiddel.  
Publikasjoner fra Landbrukets brann-
vernkomite gir i tillegg gode råd om 
brannsikring av driftsbygninger.

NOTIS

Tilsyn med brannsikring i svinehold

Skuffende dansk år i fjor
2014 ble et skuffende år for danske svineprodusenter.

Den russiske boikotten av varer fra EU har ført til at svineprodusentenes 
inntekter på smågriser og slaktegriser har rast i kjelleren. Mange er fare-
truende nær å måtte dreie om nøkkelen og gå fra hus og hjem. Slaktinga 
synker, og arbeidsplasser går tapt. 

– Det er ikke vår stil å be om støtter i svinesektoren, men det er en helt  
ekstraordinær situasjon. Vi bærer en stor del av Russlandskrisen på skuldre-
ne våre. Vi trenger akutt hjelp fra politisk hold, og jeg vil gjerne kvittere  
for den innsatsen som den danske regjeringen yter for å få noen konkrete 
støtteordningen gjennom i EU, skriver Erik Larsen. Han er formann for de 
danske svineprodusentene i Landbrug & Fødevarer.
I fjor vedtok politikerne en vekstplan for matvarer som blant annet skulle gjøre 
det mulig å produsere opp til halvannen million ekstra slaktegriser i året. 

– Men det går tregt i praksis. Vi har problemer med å få lov til å utnytte  
kapasiteten fullt ut i eksisterende grisehus, skriver blant annet Erik Larsen.
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Døden sitter i tarmene, sier  
veterinær Maria Stenklev og 
viser til obduserte griser inn-
levert i til Sandnes og Oslo.  
To av tre døde griser har sam-
menheng med mage/tarm. 

ERLING MYSEN
frilansjournalist

Nå er Norge heldig stilt og slipper 
mange av de produksjonshemmende 
sykdommene mange land har som 
PRRS, PED og TGE. 

– Det dør tross alt svært få griser i Norge 
av mage/tarmproblemer, men ofte er 
slike griser bærere av problemer og 
bonden får et tap på grunn av dårligere 
tilvekst i slaktegrisperioden, sier Stenklev. 

– Alle produsenter har «vanlige»« mi-
krober og bakterielle problemer pluss 
at vi har driftsledelsesrelaterte proble-

mer som dårlig miljø, overfylte binger 
og ikke optimal fôring. Det betyr at 
mange mage/tarmrelaterte problemer 
kan vi gjøre noe med. Kanskje er også 
slike problemer en årsak til at vi ikke 
får ut potensialet hos grisen i form av 
lavere förforbruk? 

STARTER OFTE I SMÅGRIS-
PERIODEN
Problemer i mage/tarm starter ofte hos 
smågris etter avvenning. Det kan være 
avvenningsdiare, ødemsjuke/O149,  
adenomtose og PMWS. 

– Avvenning er en særlig sårbar tid for 
smågrisen, og problemer herfra kan 
følge grisen videre, forklarer Stenklev. 
Ved avvenning trenger smågrisen 
umiddelbart økt varmebehov (over 25 
grader). Ligger grisungene på magen 
er det for kaldt. 

– Ja det gjelder for all gris. Vi kan se 
på hvordan grisen ligger om det er for 
kaldt, sier Stenklev. 

– Grisunger får kraftig nedsatt væske-
opptak ved avvenning og det kan ta ei 
uke å normalisere dette. Reduksjon i 
tarmtottenens høyde gir dårligere fôr-
opptak. Det er viktig å ha fokus på 
dette og belaste smågrisen minst  
mulig for kulde, rått miljø, stress samt 
smitte fra møkk eller eldre dyr i rom-
met. Vi unngår dessuten osmotisk  
diare ved å ha lært smågrisen å spise 
kraftfôr før avvenning. Dette sammen 
med å gi fôr/vann mange ganger dag-
lig er viktig, råder Stenklev. 

VANN OG VARME 
Sammen med varme må grisungene ha 
tilstrekkelig vann ved avvenning. Det 
vil si nok og godt vann. Smågrisen 
drikker mer fra et vannspeil, men kar 
og kopper må renses ofte. 

– Det kan bli stor oppformering av 
bakterier i karene, sier Stenklev. Ellers 
kan det også være aktuelt å kile opp 
nipler i starten. 

Døden sitter i tarmene

KORT OVERSIKT
Ødemsjuke: Gift fra bakteriene i tarmen går i blodet og ødelegger  
kar veggene. Smågrisen dør (problemet er over i smågrisperioden).

O149: Bakterie fester seg til slimhinna og produserer toksiner.  
Det tømmer grisetarmen for vann og elektrolytter og gir diaré.

Akutt 0149 og Ødemsjuke symptom: Grisen blir liggende på siden og  
virker «borte» i hodet.

Adennomatose (Lawsonia): Typisk symptom er en tynnere og tynnere gris 
som er skarp over ryggen (plankegris). Godt stell i tide kan rette opp det 
meste. En av fem døde smågris har dette. Men de som overlever kan vokse 
dårligere hele livet pga tarmproblemer. Store slaktegris/ungpurker kan 
brått og plutselig få tarmblødning. Typisk ved stress.

PMWS (circoviros): Påvirker immunsystemet, kommer etter avvenning og 
på ung slaktegris. Fremmes ved tidlig avvenning, kontinuerlig drift, blan-
ding av dyr pluss høy dyretetthet. De som ikke dør vil henge etter og ha 
dårlig tilvekst.

APP: Klassisk årsak er høy dyretetthet, dårlig ventilasjon samt temperatur-
svingninger. Men APP kan også blomstre opp ved blanding av smågris fra 
ulike smågrisprodusenter der noen smågris enten er «renere» eller har  
andre serotyper. Vanlig årsak til slakteanmerkning.

FOKUS MAGE/TARM: – Griser med god mage/tarmfunksjon gir bedre  
tilvekst og mindre dødelighet, sier veterinær Maria Stenklev i Nortura.  
Hun gav gode tips under foredrag på Norsvinseminaret i desember.
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GOD START OG FOKUS PÅ  
ROLIGE GRISER 
I slaktegrisperioden er også en god 
start meget viktig. Grisen må få et op-
timalt miljø og nok plass i bingen. 

– Det skal ikke være mye kamp om ma-
ten. Rolige griser gir mindre dødelig-
het, og all gris skal få grovfôr to gan-
ger daglig, sier Stenklev. Det gir 
roligere griser, og de får en bedre 
mage/tarmfunksjon. Her har Stenklev 
tro på at roesnitter (betpulp) til slakte-
gris kan virke positivt, men har ingen 
erfaring med dette. Ellers råder hun å 
skille ut «tapere» i egne binger.

– De kan være potensielle smitteutskil-
lere og smitte andre i bingen, sier 
Stenklev.

EU har passert USA som  
verdens ledende eksportør av 
landbruksvarer (120 milliarder 
Euro i 2013). EU er også  
verdens største importør av 
landbruksvarer. Og etterspør-
selen av landbruksvarer vil 
fortsette å øke utenfor EU. 

Det mener EUs landbrukskommissær 
Phil Hogan. Han vektlegger derfor  
EU-landbrukets eksportmuligheter og 
betydningen av handelsavtaler, her-
under TTIP (EU/USA). Hogan reflekter-
te over EU-landbrukets utvikling i en 
tale i Irland i forbindelse med det irske 
bondelagets 60 års-jubileum. En av 
hans visjoner for landbruket i EU er 
blant annet at landbrukets rolle i mat-
kjeden må styrkes. Han skapte forvent-
ninger om at Europakommisjonen vil 
komme med initiativ for å effektivisere 
konkurransen i matvarekjeden, rappor-
terer Norges landbruksråd i EU,  
Knut Øistad. 

I den primære landbruksproduksjonen 
i EU er om lag 12 millioner gårdsbruk 
og cirka 25 millioner mennesker invol-
vert. Inkludert videreforedling øker  
antallet sysselsatte til 46 millioner  
mennesker, og antallet virksomheter til 
mer enn 15 millioner. Verdiskapingen i 
matkjeden beløp seg til 800 milliarder 
EUR, og omsetningen nådde i 2013 en 
verdi på 4 trillioner EUR[1]. Verdi-
kjedene for mat og fiber er største  
sysselsetter i EU. 

2013 var også året da EU passerte USA 
som verdens ledende eksportør av 
landbruksvarer. milliarder EUR i 2013). 
EU er også verdens største importør av 
landbruksvarer, og importerte for 102 
milliarder EUR i 2013. 

Phil Hogan vil styrke landbrukets rolle i 
matkjeden i lys av markedskonsentra-
sjonen både i foredlings- og salgsled-
det. Han var spesielt tydelig på skjev-
heter i konkurransen i matkjeden. Han 
vil fornye landbruket ved å stimulere 
yngre bønder.

EU – verdens største importør og  
eksportør av landbruksvarer

VIKTIG: Grovfôr er viktig både til smågriser  
og slaktegriser.  [foto: ]

NOTIS

Tapte i tingretten
Ove Henrik Mørk Eek fra Skiptvet 
tapte nylig nok en sak i tingret-
ten. Denne gang om kjøpet av 
gården Langli (stor slaktegrispro-
duksjon i dag) der aksjeselskapet 
Mørk Engebretsen Invest har søk 
konsesjon. Men selv om land-
bruksminister Listhaug ønsker at 
A/S kan eie norske gårdbruk, 
vendte tingretten tommelen ned. 
Saken kan bli anket.

STØRST: EU har passert USA som verdens leden-
de eksportør av landbruksvarer. EU er også ver-
dens største importør av landbruksvarer. Bildet er 
fra en nederlandsk svineprodusent.
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Fokus på fôr og fôring er en 
nøkkel for å lykkes som slakte-
grisprodusent. Å spare 0,1 fôr-
enhet i fôrforbruk per gris gir 
60 000 kroner mer i lommeboka 
for en konsesjonsbesetning.

ERLING MYSEN
Bryne, Jæren

Vi er på Vestly ved Bryne på Jæren. 
Her holder Lars Oftedal til. En del kjen-
ner trolig navnet gjennom innrednings-
produsent Reime. Der jobbet Lars  
tidligere, men han har nå jobb i annen 
industri. Fortsatt er han imidlertid 
slaktegrisprodusent. Resultatene er 
også gode med lavt fôrforbruk. 

– Jeg har spesielt fokus på at fôret skal 
være i orden. Det er alfa omega for en 
slaktegrisprodusent, sier Oftedal. PH 
sjekkes jevnlig med et pH-meter både  
i tanken og troa. 

– Målet er at pH skal være omkring 4,4 
eller under 4,5. 

Han tilsetter selv syre i fôret gjennom 
fôringsanlegget, og kan dermed enkelt 
regulere pH opp eller ned. 

– Ph kan variere med kraftfôr og fôr-
firmaenes råvarevalg. Ikke alle råvarer 
passer i våtfôr. Både bufferevne og pH-
senking er forskjellig hos ulike råvarer. 
Som eksempel er hvete med høyt fall-
tall ikke gunstig i våtfôr. 

– Alle seriøse fôrfirma bør derfor ha en 
egen silo hvete med lavt falltall, mener 
Oftedal. Selv sender han av og til fôr-
prøver til Eurofins for å kalibrere egne 
vurderinger og målinger. Fôrforbruket 
hos jærbonden ligger på 2,6 fe per kg 
tilvekst, eller godt under snittet i 
InGris.

DOBBELT MED FÔRSLØYFER 
Fôringsanlegget er spesielt hos  
Oftedal. Her er to fôrsløyfer som gir 
fôr til alle bingene. 

– Dermed kan to ulike fôrslag fases 
sammen trinnløst. Det vil si at de første 

dagene får grisen tørrfôr manuelt. Vi 
starter forsiktig med våtfôr ved innsett, 
sier Oftedal. Deretter brukes to typer 
kraftfôr som kjøres i hver sin fôrstreng. 
– Ved innsett er oppskriften 100 pro-
sent av det sterke fôrslaget, men det 
ender med 100 prosent av det svak-
este rett før utslakting. Oftedal er for-
nøyd med anlegget men usikker på om 
han ville bygd det samme i dag på 
grunn av restmengder i rørene. 

– Med lange fôrsløyfer er trolig ei sløy-
fe mest optimalt, tror Oftedal. Grise-
huset på Vestly er et langt hus bygd  
ut i tre omganger. Første del er så 
gammel som 1955, og bygd om fra ku.  
Siste påbygg er satt opp i 2008. Det er 
midtgang med binger på hver side, 
god takhøyde med åpen himling og 
ventilasjon med veggventiler. Forskjel-
len er at nyeste avdeling har gjødsel-
renne på midten, mens de gamle har 
langs veggen. 

– Binger i både gammel og ny avdeling 
fungerer omtrent like godt, synes  
Oftedal.

SORTERER GRIS TO GANGER
 Kastrater og purker sorteres i ulike 
binger hos Oftedal. Men sortering 
skjer faktisk to ganger. 

– Når grisen er ca. 50 kg foretar vi en 
sortering nummer to etter størrelse. 
Tapere tas ut og får gå sammen i egen 
binge, forklarer jærbonden. Utslakting 
skjer over normalt tre uker. Kastrater 
forsvinner ut først, deretter purker og 
siste uka går resten. Slaktevekt er på 
rundt 82 kilo i snitt. 

E-VITAMINSJOKK OG ROETOPP 
I svineproduksjon er det en god forsik-
ring å passe på at dyra får tilstrekkelig 
med mineraler, vitaminer og fiber.  
Normalt er jobben gjort gjennom å ha 
riktig type kraftfôr.

– Men av og til har du gris som vokser 
litt fortere enn de andre, eller kan  
trenge noe ekstra i forhold til stan-
dardverdier i fôret, mener Oftedal.  
En gang hver uke gir Oftedahl derfor 
grisen et E-vitaminsjokk. 

Med pH-meter i lomma

pH-METER: pH-meter er et like viktig 
redskap som møkkskrapa i grisehu-
set til Lars Oftdal ved Bryne. Utstyret 
er for øvrig kjøpt fra firmaet Novatek 
og kostet et par tusenlapper. 
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– Jeg tømmer rett og slett en liten 
sekk med vitaminer i fôrtanken, forkla-
rer jærbonden og mener det er en  
rimelig forsikring. Nylig har han også 
startet å gi slaktegrisen roesnitter eller 
betpulp. 

– Det er for å få roligere griser. Idéen 
er at roesnitter gir en mindre stresset 
gris, noe som for eksempel kan fore-
bygge halebiting og kanskje gi mindre 
dødelighet, sier Oftedal. Han gir roe-
snitter manuelt i troa (ca 50 – 100 gr/
per gris/dag) siste måned av framfôr-
ingstida, eller hvis det er tegn til uro i 
bingen. 

SPF-GRIS ETTER UTSLAKTING
Bonden på Vestly har vært gjennom 
sannering etter å ha fått MRSA via en 
smågrisprodusent. Nå satses det på 
SPF-gris. 

– Fordelen er trolig ei uke raskere 
framfôringstid og enda lavere fôrfor-
bruk. Men det blir enda mer å passe 

på i starten, pluss at alt med smitte-
vern blir strengere. Jeg tror ikke resul-
tatene kommer av seg selv med SPF, 

men du har større potensial hvis du 
klarer å gjøre de rette grepene, avslut-
ter Oftedal.

SATSER SPF: Lars Oftedal har lang erfaring 
med slaktegris, og satser nå på SPF etter en 
sanering.

TO FÔRSTRENGER: Våtfôringsanlegget hos 
Lars Oftedal har to separate fôrstrenger.

www.norgesfor.no
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– Norske purker er for store. 
De må fôres svakere slik at de 
vokser mindre. Generelt må de 
også få mer fiber i kosten, me-
ner Gert Vognstoft, fôrrådgiver 
i Felleskjøpet Rogaland/Agder.

ERLING MYSEN

– Norske purker er store av størrelse i 
internasjonal sammenheng. For store 
purker er ikke lønnsomt for deg som 
bonde, sier rådgiver Gert Vognstoft i 
FKRA. Store purker gir høyere fôrkost-
nader. Du får samtidig purker med 
mindre holdbarhet, mer bogsår pluss 
at det også blir mer ihjelligging av 
smågris. 

– Dere må fôre ungpurkene mer re-
striktivt og bruke riktig type fôr i opp-
drettet, anbefaler Vognstoft. Han vil 

bruke drektighetsfôr allerede fra purka 
er 40 kilo. Vognstoft har tidligere vært 
både svinebonde og fôrrådgiver  
Danmark, og har siste år holdt flere 
foredrag om purkefôring i Rogaland/
Agder. 

FLERE FÔRSLAG TIL PURKENE
Overgang til mer spesialisert purke-
fôring er en annen av Vognstoft kjepp-
hester. 

– Det er lønnsomt, og du får ei mer 
velfungerende purke, mener Vogn-
stoft. Han mener vi generelt bør fôre 
med drektighetsfôr når purkene er 
drektige og satse på et laktasjonsfôr i 
dietida.

– Det er tre hovedgrunner til dette. 
Proteinbehovet er høyt i dietida, men 
ikke når purkene går drektige. Fiber-
behovet er motsatt og høyt når purke-
ne går drektige. Samtidig er behovet 
for mineraler ulikt i diegivings- og 
drektighetsperioden. Det er dermed 
egentlig umulig å lage et godt kombi-
nasjonsfôr. Dessuten er drektighetsfôr 
gunstig for at ungpurkene ikke skal 
vokse for fort. Og med den nye hyd-
bridpurka og større smågriskull blir 
spesialisert fôring enda viktigere enn 
tidligere, mener Vognstoft. 

BRUK FØDSELSFÔR 
Både hvis du bruker et allroundfôr (eks 
Format Purke) eller drektighetsfôr  
anbefaler Vognstoft å bruke det nye 
Fødselfôret i perioden tre uker før gri-
sing til et par tre dager etter grising. 
Opp til halve rasjonen kan være fød-
selsfôr. Men slikt fôr kan ikke blandes i 
våtfôrtanken og må ofte gis manuelt.

– Fødselfôr har et spesielt høyt fiber-
innhold pluss at du får en gunstig brå 
endring i mineralsammensetningen, 
forklarer Vognstoft.

– Bruk av fødselfôr er en fordel for jur-
utvikling, og gir bedre kvalitet på rå-
melk. Du får mindre spedgrisdødelig-
het, fødselsforløpet skjer raskere, og 
du oppnår bedre fôropptak på purke-
ne i starten av dietida, sier Vognstoft. 
En av ingrediensene i fødselfôr er for 
øvrig roesnitter. Og roesnitter er i  
følge danske forsøk generelt gunstig 
for grisen. 

ROESNITTER OGSÅ TIL  
SLAKTEGRIS 
– Fiber er viktigere enn du tror. Det gir 
roligere og mer mette griser, pluss at 
du får mindre magesår og bedre tarm-
funksjon, forklarer Vognstoft. Fiber fra 
roesnitter viser seg å være ekstra  
gunstig. 

– Roesnitter kan med fordel også bru-
kes til slaktegris og smågris. Det kan 
forebygge halebiting, sier Vognstoft. 
Normen er å bruke 1 gram per kg gris 
per dag (dvs 50 gram for en 50 kg 
gris). For purker anbefaler Vognstoft å 
gi roesnitter fra de bedekkes fram til 
de får fødselsfôr. 

– Du kan gi en kvart kilo per purke og 
dag. Hvis det ikke gis fødselsför kan du 
fortsette med roesnitter fram til noen 
dager etter grising, sier Vognstoft. 
Men bruk av roesnitter er viktigst hvis 
du bruker et allroundfôr. Med bruk av 
drektighetsfôr av rett type trenger en 
ikke bruke roesnitter i drektighets-
perioden.

– Sats på mindre purker og 

MER FIBER

FOKUS PURKEFÔRING: Gert Vogn-
stoft mener norske svineprodusen-
ter har en del å hente på bedre pur-
kefôring. Men mye har blitt bedre 
på kort tid. 

NYTT FIBERFÔR: Roesnitter eller betpulp  
selges i storsekk og småsekk. Det er egent til 
å gi sammen med annet tørrfôr, manuelt i 
troa, eller også på gulvet.
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FOODS OF NORWAY
Søknaden til Forskningsrådet fikk nav-
net «Foods of Norway», og den var én 
av 17 som ble valgt ut som nye Sentre 
for forskningsdrevet innovasjon. 

– Nåløyet for å få finansiering har vært 
trangt. Det er ekstra gledelig at våre 
fagmiljøer har vist seg å være i det  
internasjonale forskertoppskiktet når 
det gjelder fagområdet fôr, sier Jessica 
Kathle, fagsjef forskning i Norsk  
Landbrukssamvirke.

«Foods of Norway» skal  
erstatte soya fra Brasil. Et stort 
og sammensatt forsknings-
prosjekt har som mål å erstatte 
importert soya med norske  
råvarer.

I fjor var Norsk Landbrukssamvirke 
med på å ta initiativ til å søke  
Forsk ningsrådet om å etablere «Senter 
for forskerdrevet innovasjon» (SFI) 
innen et tema som er høyt prioritert av 
matnæringa sjøl: Hvordan kan vi bedre 
utnytte eksisterende fôr? Og hvordan 
utvikle nye fôrmidler på mer ukonven-
sjonelt råstoff? 

Prosjektet har som hovedmål å erstatte 
vår fôrimport med norske fôrvarer. Det 
handler om å få mer ut av de fôrvek-
stene som dyrkes i dag, utvikle bedre 
sorter, dyrke nye arter, forbedre fôrets 
egenskaper ved hjelp av fôrteknologi, 
forbedre dyras utnyttelse av fôret, og 
ikke minst utvikle nye fôrråstoff fra 
utradisjonelle kilder som tang og tare, 
cellulose og biogass.

Prosjektet vil gå over 8 år med et total-
budsjett på 192 millioner kroner.  
Norges forskningsråd finansierer pro-
sjektet med 12 millioner årlig, mens 
NMBU og næringspartnere går inn 
med 6 millioner kroner hver i egen-
andeler. Følgende næringspartnere er 
med: Felleskjøpet, Felleskjøpet  
Fôrutvikling, Biomar, AquaGen,  
Norsvin, Geno, Tine, Nortura,  
Biomega, Viken skog, Borregård,  
AMNutrition, Norsk Matraps og  
Seaweed Energy Solution.

FÔR?: Kan cellulosen i tømmerstokkene bli framtidig svinefôr? 

FÔR?: Kan denne tangen bli til en viktig 
ingrediens i framtidens husdyrfôr? Det 
skal dyktige forskere bruke de neste åtte 
årene på å finne ut av.

Tang erstatter soya fra Brasil?
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hver pulje pulje går. Grisingsprosenten 
har siste året ligget på 91. Antall av-
vente har vært opp i 31, men snittet 
for siste året ligger på 29,5. 

DYKTIG AVLØSER LØFTER  
RESULTATET
Stangeland har en dyktig avløser i  
Armando fra Venezuela. 

– Resultatet løftet seg etter at Armando 
begynte hos oss. Armando har et utro-
lig blikk for å ta seg av smågrisen. Han 
ser hvilke purker som klarer mange 
smågriser og hvilke som ikke klarer 
det, forklarer Stanglend. Armando er 
utdannet veterinær og har mest erfa-
ring med storfe, men har lært seg gris 
raskt. Stangeland satser aktivt på bruk 
av ammepurker. 

– Vi lar det gå igjen to eller tre purker 
med de minste smågrisene fra forrige 
pulje. Disse purkene blir ammepurker 
for neste pulje, forklarer jærbonden. 

ROEPELLETS OG KOMBIFÔR
Stangeland gjør det på gamlemåten 
og bruker et felles fôrslag til både 
drektige og diende purker. Purkene får 
avlsfôr fra Fiskå Mølle. 

– Vi har ikke mer enn én kraftfôrtsilo 
med purkefôr. Men drektige purker får 
i tillegg ca. 200 gram roepellets per 
dag, opplyserr Stangeland. Roepellets 
kjøpes i storsekk og gis manuelt. 

Elling Stangeland på Heigre i 
Sandnes har kombinertpro-
duksjon med gode resultater. 
Antall avvente ligger tett opp-
under 30. Samtidig vokser 
slaktegrisen fort.

ERLING MYSEN
frilansjournalist

Vi er på Heigre i Sandnes. Her holder 
Bente og Elling Stangeland til. Gården 
har kombinertproduksjon med sju 
ukers puljedrift og cirka 20 purker i 
pulja. I tillegg driver de stor korn- og 
grasproduksjon. Bente har halv jobb 
ved siden av. Elling har hjelp av en  
ansatt i fjøset, og i helger og ferier er 
også sønnen Ivar med. Grisene er for-
delt på to gårder. Nær 1200 av smågri-
sene fôres fram til slakt, resten selges 
som smågris. 

– Gode rutiner rundt bedekning og 
grising er viktig for å få mange avven-
te, sier Stangeland. Han bruker InGris 
aktivt, og har full oversikt over hvordan 

HØYTRYKKSKJØLING I SLAKTE-
GRISAVDELINGEN
Gården på Heigre har også gode slak-
tegrisresultater. Tall fra InGris fra som-
meren 2013 til sommeren 2014 viste et 
forfôrbruk på 2,56 per kg tilvekst. 

– Men det gikk litt opp under den var-
me sommeren i fjor, opplyser Stange-
land. Han tror fôrforbruket endte på 
ca. 2,6 året under ett. På gården har 
de investert i høytrykkskjøling i slakte-
grisavdelingen. Dette er koblet til ven-
tilasjonsanlegget og styres automatisk. 
I praksis betyr det at temperaturen i 
avdelingen kan holdes to grader lavere 
enn utetemperaturen på varme dager. 

– Dette tror jeg hjelper med å holde 
tilveksten opp og fôrforbruket nede 
om sommeren, sier Stangeland. 

PRESSER GRISEN TIL DE  
NÅR 60 KG 
Om purkene får ett fôrslag, får slakte-
grisene fasefôring og to ulike fôrslag. 
Kastrater og purker blir dessuten sor-
tert i egne binger. Opp til ca 60 kilo 
satses det på sterk fôring. 

– Da presser vi dem litt ekstra og gir 
dem gjerne 5 – 10 prosent mer enn  
fôrkurven tilsier, forteller Stangeland. 
Etter 60 kilo ligger de mer på kurven 
eller kanskje under. Da skiftes det også 
til et svakere kraftfôr. Snitt slaktevekt 
hos Stangeland er rett under 80 kilo. 

30 avvente og 2,5 i fôrforbruk

GODE RUTINER: – Gode resultater i grisehu-
set kan forklares med bra rutiner og dyktige 
ansatte, sier Elling Stangeland.

HALMTALLE: Gjeldpurker går i stor-
binger med halmtalle.
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VASKER VÅTFÔRTANKEN
Grisehuset hos Stangeland skiller seg 
ikke spesielt mye fra andre grisehus.  
I slaktegrisavdelingen er det tre meter 
takhøyde og tverrtrobinger. Men venti-
lasjonen skjer via takventiler og ikke 

pustende himling. Det våtfôring med 
et gammelt Funki-anlegg. Her er hver-
ken resteløs fôring eller ozonanlegg. 

– Det jeg kanskje gjør spesielt er å  
vaske våtfôrtanken grundig innvendig 
før hvert nye innsett, eller hver sjuende 
uke, sier Stangeland.

HØYTRYKKSKJØLING: Stangeland har inves-
tert i høytrykkskjøling for slaktegrisavdelingen. 
Kostnaden var ca 20000 kr. 

PÅVIRKET: Markedet for vitamintilsetninger  
er i kraftig grad påvirket av tilbud og etter-
spørsel. Tallet på vitaminprodusenter har  
steget voldsomt de ti siste åra. Her ei vegg-
tavle fra en norsk kraftfôrfabrikk.   
[Foto: Tore Mælumsæter]

AVLØSER: Armando fra Venezuela er 
ansatt i grisehuset hos Stangeland. 
Han gift og har familie i Norge. Opp-
rinnelig er han veterinær, men har så 
langt ikke fått godkjent utdannelsen 
her i landet.

VANNSPEIL: Fødebingene har drikkekopper 
til smågrisene.

I hele 2014 var det voldsom 
uro på vitaminmarkedet. 

Hvor markedet var i balanse for  
enkelte vitaminer, var det i voldsom 
ubalanse når det gjelder andre.  
Gjennom andre halvår av 2014 falt  
gjenanskaffelsesprisene på E-vitaminer 
drastisk. Det skriver bladet Feedback, 
utgitt av DSM Nutritional Products AS. 
Dette har preget bransjen og skapt et 
inntrykk av at vitaminmarkedet er  
fallende. Men mens prisen på E-vita-
min har falt drastisk, så har prisene på 
fiolinsyre og biotin doblet seg. 

På ti år har det samlete tallet på pro-
dusenter av vitaminer og ingredienser 
til dyrefôr steget med nesten 50 pro-
sent. Tallet på produsenter er doblet i 
Asia, men halvert i Europa. Veksten av 
produsenter kan gi håp om at prisene 
vil holde seg i ro, fordi produsentene 
samlet sett lettere kan dekke det sti-
gende globale behov. Feedback skri-

ver at i motsetning til råvaremarkedet 
for eksempelvis soya og korn, som er  
avhengig av høstprognoser og lokale 
avlinger, så er vitaminmarkedet i den 
grad påvirket av tilbud og etterspørsel.  
Og uroen har på ingen måte lagt seg, 
mener DSM Nutritional Products AS.

Uro på vitaminmarkedet
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Kraftfôrprisene øker mye selv 
om jordbruksavtalen forutsatte 
null i endring. Svakere norsk 
krone er hovedårsak. 

ERLING MYSEN
frilansjournalist 

Siste jordbruksavtale endte med fem øre 
i prisoppgang på korn, men tilsvarende i 
økt prisnedskriving. Det vil si uendret 
kostnad på kornråvarer for kraftförindus-
trien. Gjennom flere år viser det seg at 
prisene på kraftfôr alltid stiger mer enn 
forutsatt i jordbruksavtalen. 

– Selv uten råvareprisøkning trenger 
industrien å øke prisen på kraftfôr med 
fem til åtte øre per kg årlig hvis vi ikke 
gjør noe annerledes eller smartere enn 
året før, sa Karin Røhne i Felleskjøpet 
Agri under et fagseminar på Hamar før 
jul. I tillegg til kostnadsvekst øker da 
premien en må betale for GMO-fri 
soya hvert eneste år. 

Men sist året har kraftfôrprisen økt det 
dobbelte av dette, eller ca. 12 –14 øre  
i følge våre tall. Unntaket er Norgesfôr 
Dalebakken der prisene har økt seks-
sju øre/kg. Økte priser forklares med 
en svakere norsk krone. 

– Valutakurs gjør at mange råvarer har 
blitt dyrere, forklarer Petter Nyeng, pro-
duktsjef svinefôr i Felleskjøpet Agri. Han 
tror også innfasing av prisøkningene vil 
være ulik hos forskjellige aktørene. 

– Vi har tre eller seks måneders kon-
trakter på våre råverekjøp, forteller 
Gro Bakken i Norgesfôr Dalebakken. 
De har ikke justert opp prisen som  
følge av svakere norsk krone. Og trolig 
tar det rundt seks måneder å fase inn 
en valutaendring. Det er importerte  
råvarer pluss fiskemel som øker mye i 
pris nå. Det vil si alle proteinråvarer, 
aminosyrer, vitaminer og mineraler.  
På toppen av dette var fjorårets 
kornavling generelt lav på protein-
innhold. 

FASEFÖRING TIL PURKER 
Både Felleskjøpet og Norgesfôr mel-
der om endret etterspørsel som følge 
av fasefôring til purker. 

– Siste året har vi gått fra å selge 90 
prosent kombifôr og 10 prosent spesi-
aliserte blandinger til å selge cirka 

halvparten av hvert, opplyser Petter 
Nyeng i Felleskjøpet Agri. Samme 
trend, men ikke så sterk har også  

Valutakurs gir prishopp

PRISØKNING: Krona er mindre verdt. Det gir dyrere kraftfôrpris.

Kraftfôrpriser Januar 2015  Mest solgte kraftfôrslag i KR/FEs

jan.15
pris/FEn

jan.14
pris/FEn

jan.13
pris/FEn

jan.12
pris/FEn

jan.11
pris/FEn

Prisendring
siste år i kr

Felleskjøpet Agri levert Stange
Format Purke 108 FEs/kg 3,31 3,17 2,98 2,83 2,97 0,14
Format Laktasjon 1,08 3,43 3,31 0,12
Format Drektig 1,02 3,24 3,08 0,16
Format vekst 120 1,07 FEs 3,40 3,31 3,18 2,98 2,97 0,09
Format vekst 110 1,06 FEs 3,34 3,22 3,08 2,89 2,91 0,12
Format vekst 105 1,04 FEs 3,32 3,16 3,03 2,83 0,16

Felleskjøpet Rogal. Agder levert Klepp
Format Purke 109 FEs/kg Ny 3,29 3,17 3,33 3,12 3,07 0,12
Format Laktasjon 1,07FEs 3,49 3,32 0,17
Format Drektig 1,02FEs 3,32 3,14 0,18
Format vekst 120 1,09 FEs 3,36 3,26 3,27 2,97 2,88 0,10
Format vekst 110 1,09 FEs 3,26 3,16 3,18 2,86 2,76 0,11
Format vekst 105 1,07 FEs 3,25 3,09 3,10 2,76 0,17

Fiskå Mølle levert Klepp
Opti Lacta 113 FEs/kg 3,40 3,29 3,33 3,12 3,00 0,11
Fiskå Avlsfôr 107 Fes/kg 3,25 3,20 0,05
Opti Norm benzo 1,08 FEs 3,31 3,16 3,13 2,95 2,81 0,15
Opti Appetitt benzo 1,05 FEs 3,25 3,09 3,06 2,83 2,69 0,16
Opti Kjøtt benso 1,03 Fes 3,12 2,96 0,16

Norgesfôr Strand levert Stange
Ideal Diefôr 1,12 FEs/kg 3,29 3,13 2,97 2,83 2,89 0,16
Ideal Struktur 1,07 3,31 3,17 0,14
Ideal Solid 0,99 Fes 3,29 3,24 0,05
Ideal 50 1,05 FEs/kg 3,45 3,28 3,11 2,88 2,93 0,17
Ideal 70 1,00 FEs/kg 3,30 3,23 3,06 2,84 2,89 0,07

Norgesfôr Dalebakken levert Bjugn
Diefôr 1,10 FEs/kg 3,25 3,19 3,06 2,97 2,86 0,06
Ideal 50 1,05 FEs/kg 3,39 3,32 3,19 3,09 2,92 0,07

Prisene er nettopriser eller gjelder 12 tonns lass, med tidligbestilling, kontantrabatt og fratrukket  
årsbonus 300 tonn eller kjøp for en million kr.

Kollonnen med prisendring er forskjell mellom årets og fjorårets januarpris.
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– Våtfôr til slaktegrisene og 
tørrfôr til smågrisene fungerer 
best. Det mener danske Torben 
Lei, som nylig ble kåret til  
beste besetning i det danske 
«Vådt er godt»-prosjektet. 

Lei har alltid fôret slaktegrisene sine 
med hjemmeblandet våtfôr. Da han for 
noen år siden også fikk smågrisproduk-
sjon, valgte han å satse på innkjøpt 
tørrfôr til dem. Men siste år skiftet han 
til hjemmeblanding også hos smågrise-
ne, skriver danske Svin. 

Han har hvete i to gasstette siloer, og 
bygg i plansilo. Soyaskrå og mineraler 
kjøpes inn, samt soyaolje til smågris-
fôret. I unggrisblandingene er det 8,3 
gram lysin og 132 gram fordøyelig  
råprotein. 85 prosent formales til un-
der én millimeter. 

Lei setter inn 8 – 9000 smågriser hver 
fjortende dag. Han bruker fire fôrblan-
dinger. Inntil åtte kilo brukes avven-
ningsfôr. Fra åtte til ti kilo brukes en 
miks av avvenningsfôr og smågrisfôr. 
Fra 10 –15 kilo bruker han smågrisfôr, 
og fra 15 – 30 kilo unggrisfôr. Smågris-

Felleskjøpet Rogaland/Agder og  
Norgesfôr Strand. Spesialfôret Format 
Fødsel selger også bra, og har nå over 
100 kunder i bare Agris område. Det 
er dermed mange som har gått fra en 
type purkefôr til to eller tre. Mære 
Landbruksskole er en av de som har 
brukt tre typer purkefôr siste år. De har 
også sammenlignet dette mot det 
gamle Die Super. Nytt fôrregime har 
gitt resultater i form av færre dødfød-
te, høyere avvenningsvekt og mindre 
holdtap på purkene. 

JUSTERT ENERGIINNHOLD OG 
FORMAT 100 
Felleskjøpet har gjort en annen forand-
ring siste året som er verdt å merke 
seg. Tidligere hadde alt slaktegrisfôr 
samme energiinnhold per fôrenhet 
(108 i Agri og 110 i Rogaland). Det var 

fôret blandes på slaktegriseiendom-
men og transporteres til smågriseien-
dommen. Torben foretrekker tørrfôr til 
smågrisene. 

Han legger vekt på at mølle- og blan-
deanlegget har stor nok kapasitet, slik 
at en slipper å hoppe over fôring ved 
problemer. Det betyr mye for tilvek-
sten. Korrekt inntasting av data i våt-
fôrcomputeren er også grunnleggen-
de. Små feil kan få store konsekvenser. 
Purker og galter går ikke i samme bin-
gen, sjøl om fôrkurvene er like. Galte-
ne spiser betydelig raskere. Det fôres 
restriktivt, og fôringa deles i fire like 
store porsjoner. Det siste punktet som 
vektlegges er å ligge på forskudd med 
renhold og vedlikehold for å unngå  
nedetid. Rensing av dysefiltre, to ukent-
lige tankvasker, kontroll av formalings-
grad og alminnelig vedlikehold.

kun proteinnivå som ble svakere jo  
lavere tall på kraftfôrslaget. Men nå er 
også energinivået justert ned på  
Format 110 og særlig Format 105. 
Dermed er strategien mer lik den Nor-
gesfôr og Fiskå hele tiden har hatt. 

– I tillegg har vi et nytt Format 100 
med enda lavere energi. Det er dessu-
ten et fôrslag som er strippet for alt 
som koster, forteller Kari Ljøkjøl i  
Felleskjøpet Fôrutvikling. Format 100 
er egentlig et spesialfôr til sluttfôring 
av kastrater, men kan også brukes til 
purker. 

FISKÅ STADIG RIMELIGST
Lavest pris på kraftför har Fiskå Mølle 
når det gjelder slaktegrisför. Men selv i 
Fiskå koster det rimeligste slaktegris-
fôret nå godt over tre kroner per fô-

renhet. De fleste svineprodusenter  
kjøper nå fôr for mer enn en million. 
Kun ett øre økt kraftfôrpris slår da ut i 
1000-lapper. Vi registrerer som før at 
slaktegrisfôret er generelt rimeligst i 
Rogaland. Men prissammenlikning i 
seg selv blir vanskeligere for hvert år. 
På purkerfôr betyr omlegging av fôr-
regimet at prissammenlikning blir  
veldig vanskelig. Men til forskjell fra 
slaktegrisfôr, synes det ikke å være 
noen geografisk forskjell i prising av 
purkefôr. 

For den enkelte svineprodusent er  
kanskje ikke det viktigste å ha fokus på 
pris alene. Med utvalget som nå finnes 
av kraftfôrslag er det trolig enda vikti-
gere å finne fram til både fôrslag og 
fôrregime som gir best resultat i egen 
besetning.

«Vått er godt»

BEST: Våtfôr til slaktegrisene og 
tørrfôr til smågrisene fungerer 

best. Det mener i hvert fall dan-
ske Torben Lei i det danske «Vått 

er godt»-prosjektet.
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Produksjonsrapporten i 
Ingris gir deg viktig  
informasjon om hva det 
koster å fôre grisen. 

DYRE JOHAN HAUG
Ingriskonsulent Norsvin

Fôrkostnader per kilo tilvekst er et vik-
tig nøkkeltall på produksjonsrapporten 
(P-rapporten) for smågris og slaktegris. 
Det forteller hva det har kostet deg å 
fôre på grisen én kg levende vekt.  
Dette tallet er direkte sammenlignbart, 
uansett hvilken fôrleverandør du  
kjøper i fra. Forutsetningen er at du 
har registrert fôret med pris levert på 
gården.

Fôrkostnadene utgjør cirka halvparten 
av de variable kostnadene i slaktegris-
produksjon, ergo påvirker den dek-
ningsbidraget mye. Derfor er det vel-
dig viktig å følge med på fôrkostnad - 
ene. Om fôret koster 3,3 eller 3,4 kr/
Fen, er ikke avgjørende, men hva det 

totale fôrkostnaden utgjør når grisene 
er levert. Det må sees i sammenheng 
med tilvekst per dag. Har du høy til-
vekst, fôrer du fram grisene på færre 
dager, og ergo bruker mye mindre fôr 
til vedlikehold. 

Når du har oversikt på disse faktorene 
på ett eller flere innsett, har du et  
meget godt utgangspunkt for videre 
diskusjon om fôringsstrategi. Figurene 
over viser hvordan fôrkostnadene på-
virker dekningsbidraget.

ØKONOMI
DB før div.kostn.pr. gris, kr. 523,0 523,0
DB pr. gris, kr. 523,0 523,0
DB pr. kg tilvekst, kr 5,8 5,8
Fôrkostnader pr. kg tilvekst, kr 7,1 7,1
Kr pr FEn 2,74 2,74
Gns. pris pr. levert kg, kr 25,0 25,0
Tillegg/fradrag pr. dyr 68,5 68,5
PRODUKSJONSOMFANG
Daglig tilvekst, gram 987 987

ØKONOMI
DB før div.kostn.pr. gris, kr. 391,4 391,4
DB pr. gris, kr. 391,4 391,4
DB pr. kg tilvekst, kr 4,9 4,9
Fôrkostnader pr. kg tilvekst, kr 8,7 8,7
Kr pr FEn 3,42 3,42
Gns. pris pr. levert kg, kr 26,4 26,4
Tillegg/fradrag pr. dyr 133,9 133,9
PRODUKSJONSOMFANG
Daglig tilvekst, gram 938 938

Hva koster det å fôre grisen?

Dette var tittelen på et foredrag under Agromek i november. 

35 avvente krever minst 14 avvente per kull, og det oppnås hos de beste  
besetningnene i Danmark. Dette er besetninger med gode rutiner på alt fra 
inseminering til avvenning. Felles for dem er også utstrakt bruk av amme-
purker. Et system med to trinns kullutjevning er vanlig. 

Riktig fôring av purkene og fôring etter hold er en annen kjepphest. Nytt nå 
er at purka skal ha minst 12 mm ryggspekk. Det er også en sammenheng 
mellom fôring og gode rutiner for inseminering. Gjeldpurker fôres to eller tre 
ganger daglig, men en venter minst to timer etter inseminering. Når det  
gjelder fôring er det fokus på optimalt innhold av både bygg, fett og fiber  
(roepellets) i fôret til henholdsvis drektige og diegivende purker. Omkring en 
tredjedel av innholdet bør være bygg, og det bør være noe havre i fôret.  
Optimal fôrkonsentrasjon til diegivende purker var 1,05 til 1,09 FEg per kg.  
Til smågris anbefalte en tre ulike fôrslag avhengig av alder fra 7 til 30 kilo.  
Og ikke minst var det fokus på avvenning og optimal temperatur.

Hvordan få 35 smågriser per purke?

For å få 35 avvente trenger en  
minst 14 pr kull og utstrakt bruk av  
ammepurker (bildet er fra Norge). 
[foto: Erling Mysen]

Fôrkostnader per kg tilvekst. I dette tilfellet er det brukt miljøfôr og miljøkomplett. DB

Fôrkostnader per kg tilvekst. Her er det kun kraftfôr. DB. Selv om tilveksten er litt lavere her så 
ser en at fôrkostnadene påvirker.
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Vi ønsker deg
og din gris!

Bli med i det gode selskap!

Nortura tilbyr:
• best gris • beste merkevarer • best livdyrtilbud
• best rådgivingstilbud • prisledende leveringsvilkår

Fersk undersøkelse fra TNS Gallup viser at vi har 
de mest tilfredse svineprodusentene.

Les mer på medlem.nortura.no eller ring ditt lokale medlemssenter.

Målselv  800 80 140
Malvik  800 30 303
Forus  800 33 315
Sandeid 800 33 455

Førde  800 30 360
Tønsberg  800 33 227
Rudshøgda 800 81 082 
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Øst: 2634 Fåvang • Tlf. 61 28 35 00 
ost@fjossystemer.no

Sør: 3178 Våle • 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

Restløs fôring 

uten bruk av 

kjemikaler

Du blir hva du spiser
Med restløs våtfôring får grisen alltid ferskt fôr, uten tap av viktige aminosyrer. 

Med Big Dutchman restløs våtfôring er det alltid rent vann 
i rørgatene. Dermed kreves ingen vask og desinfeksjon av anlegget, 
noe som gir både miljø- og økonomisk gevinst.

Med Big Dutchman restløs våtfôring kan både fôrventil 
og nedløpsrør skylles med rent vann etter hver fôring.

Big Dutchman bruker alltid monopumpe (snekkepumpe) 
med frekvensomformer som kjennetegnes ved konstant trykk. 
Dermed blir hver utfôring nøyaktig. Særlig viktig i føde-/smågrisavdeling.

Alle våtfôringsanlegg kan bygges om.

w
w

w
.dialecta.no

www.fjossystemer.no
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I gamle dager lærte landbruks-
skoleagronomene at én fôren-
het var nettoenergien av ett 
kilo bygg med 86 prosent tørr-
stoff. Det er lenge siden dette 
var gangbar mynt. 

TORE MÆLUMSÆTER

Hva får du egentlig når du bestiller 
kraftfôr, bortsett fra ei stor regning? 
Vet du hva du får, eller er det noe du 
bare tror? Er det mulig å sammenlikne 
priser og kvaliteter mellom fôrfirmae-
ne? Slike og liknende spørsmål ønsket 
Svin å dykke nærmere ned i. Under  
arbeidstittelen «En fôrenhet er ikke en 
fôrenhet» forsøker Svin å løfte litt på 
teppet. Vi har interpellert de tre stør-
ste aktørene i bransjen, og resultatet 
kommer her. 

Fôrenhetsbegrepet lever fortsatt i bes-
te velgående, og Svin sitter i glasshus 
på linje med mange andre som fortsatt 
bruker begrepet. Er det hensiktsmes-
sig å snakke om fôrenheter som ikke er 
like? Har fôrenheten gått ut på dato? 

For fôrfirmaene har den på mange  
måter det. Nye EU-regler i 2011 gjorde 
det ulovlig å deklarere fôrenheter i  
fôret. Energiinnholdet i fôr, fôrenhete-
ne, skal beregnes etter en EU-metode 
eller godkjent nasjonal metode. Men 
EU har ingen slik felles metode. Norge 
har heller ikke lenger noen nasjonal 
metode eller norm for energiberegning 
av fôr. Mattilsynet har ikke ressurser til 
å gjøre denne jobben, og det norske 
markedet synes å være for lite til å ut-
vikle og drifte noe slikt. Endringene i 
forskriftene for hvordan fôr og fôrvarer 
skal deklareres kom 1. mai 2011  
(se Svin 5/11). 

(Flere detaljer her: 
www.lovdata.no/cgiwift/ldles?ltdoc=/
for/ff-20110402-0360.html) 

Da ble det ikke lenger lov til å deklare-
re råvarer prosentvis, men råvarene 
skal listes etter synkende innhold slik 
at råvarer med høyest innhold i fôret 
skal listes først og den med lavest til 
slutt. 

Vårt utgangspunkt for reportasjen er 
kraftfôrkundene/kjøperne/svine-
produsentene. Spørsmålene har ikke  
til hensikt å sette kraftfôraktørene opp 
mot hverandre, men å heve den  
generelle kunnskapen om problema-
tikken hos alle som er interessert i  
svinefôr.

En fôrenhet er ikke en fôrenhet

Slik beregnes nettoenergien 
FEn beregnes etter følgende likning: 

FEn/kg= (10,8 x fordøyelig protein + 36,1 x fordøyelig fett + 13,7 x fordøyelig  
stivelse + 12,4 x fordøyelig sukker + 9,6 x fordøyelig fiber) /880. 

EN KILO: Nettoenergien av denne 
kiloen med bygg med 86 prosent 
tørrstoff har lenge vært en kjent defi-
nisjon av hva en fôrenhet er.
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Den gamle fôrenheten, FEg 
(fôrenhet gris), ble innført i 
Norge i 1996 etter et system 
som hadde vært brukt i  
Danmark i flere år.

Da FEg ble innført kjente fôrbransjen 
til at systemet hadde flere svakheter, 
blant annet at det overvurderte energi-
verdien i proteinrike råvarer. 

– Hvordan definerer dere en fôrenhet? 
– Har begrepet gått ut på dato? 
– Hvilke grunner er det (eventuelt) til fortsatt å beholde 

begrepet? 
– Vil pris per kilo kunne erstatte pris per fôrenhet? 
– Hvilken formel eller hvilket tabellverk bruker dere for å 

vurdere energikoeffisienten for ulike råvarer i dag? 
– Blir energikoeffisienten fortløpende dokumentert, eller 

baseres energiinnholdet på tabellverdier? 
– Hvordan kan svineprodusenten vite energi- og protein-

innholdet i fôret? 
– Er informasjonen som oppgis i dag sammenliknbar  

mellom kraftfôrleverandører? 

På midten av 2000-tallet kom fôrbran-
sjen fram til, i samarbeid med Mat-
tilsynet og Institutt for husdyr- og akva-
kulturvitenskap, UMB, at en ville gå 
over til det nederlandske energivurde-
ringssystemet CVB. Dette er et netto-
energisystem, utviklet i 1970 av  
Centraal Veevoederbureau i 1970 etter 
mønster av nettoenergi-beregninger 
fra Rostock i Tyskland. Siden 1970 er 
systemet videreutviklet mange ganger. 
For å bruke dette systemet i sin helhet 

må en inngå en abonnementsavtale 
med CVB og betale en årlig avgift. 

Som andre moderne energivurderings-
systemer, har CVB-systemet en mer 
detaljert inndeling av de ulike karbo-
hydratfunksjonene enn i FEg-systemet. 
Beregningsformelen kan du lese  
nederst på motstående side. 

[kilde: Kjos/Øverland, UMB]

– Hva kan svineprodusenten bruke opplysninger om  
energi- og proteininnhold til? 

– Er det en utfordring at informasjonen baserer seg på  
ulike beregningsmåter? At noen fra de samme råvarene 
kan komme til å oppgi 103 fôrenheter der en annen vil 
oppgi 106? 

– Hva synes dere sjøl er den beste måten å sammenlikne 
kraftfôr på? Produsenten trenger informasjon om  
kvalitet og pris? 

– Hadde vi vært tjent med én offentlig, nasjonal fôr- 
tabell, og hva ville eventuelt kostnadene ha vært ved å 
drifte en?

Fôrenhetens bakgrunn 

Spørsmål til de største kraftfôrfirmaene

Dette mener Felleskjøpet
Kari Ljøkjel i Felleskjøpet  
Fôrutvikling, i samarbeid med 
FK Agri og Felleskjøpet  
Rogaland Agder, svarer slik; 

– I Felleskjøpet definerer vi en fôrenhet 
som FEn. FEn er en nettoenergibereg-
ning som bygger på CVB 2005 tabell-
system. CVB er nederlandsk (Centraal 
Vedevoederbureau). Dette er det nær-
meste vi kommer verdi til dyrets ved-
likehold og produksjon. Dette har vært 
et omforent begrep som fôrbransjen i 
Norge har brukt fra cirka 2006. Det er 
alltid FEn som beregnes og oppgis når 
vi snakker om Felleskjøpets fôrsorti-
ment til gris, sier Ljøkjel. 

– Det er altså råvarenes kjemiske inn-
hold av de ulike næringsstoffene og 

fordøyelighetskoeffisienter for hvert 
næringsstoff og råvare som legges til 
grunn for beregningene. 

Fordøyelighetskoeffisienter er i hoved-
sak hentet fra tabellverket, men koeffi-
sienter for råvarer som ikke er vanlige 
eller som det ikke finnes koeffisienter 
på vurderes ut fra andre kilder og for-
søk. Fordøyelighetskoeffisientene er 
gjennomsnittstall fra mange forsøk 
med enkeltråvarer, og vil ikke være 
helt like fra parti til parti eller fra se-
song til sesong. Det beste vi får til er å 
bruke gjennomsnittlige fordøyelighets-
koeffisienter fra tabellverk. 

Forts. neste side

UEGNET: – Pris per kilo er  
uegna for sammenlikning av fôr 

fra ulike firma og innen  
sortiment, mener Kari Ljøkjel.
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Som fôrprodusent har vi behov for et 
eller flere energivurderingssystem for å 
rangere og verdsette råvarer på best 
mulig måte. Vi trenger det både for å 
vurdere prisen på råvarer ved innkjøp, 
men også for å beregne en endelig 
fôrverdi og pris på fôret som produse-
res og selges. FEn-systemet er et net-
toenergivurderingssystem, og netto-
energi er foreløpig det nærmeste vi 
kommer den energiverdien et fôr har 
for grisen til vedlikehold og produk-
sjon. 

HAR SINE SVAKHETER
– En svakhet med CVB-systemet er at 
det ikke lenger oppdateres eller utvi-
kles. Det betyr at det ikke oppdateres 
med nye koeffisienter eller nye råvarer. 
Dessuten er fordøyelighetskoeffisien-
tene funnet på ikke varmebehandlet/
ikke pelletert fôr, og med annen gene-
tikk og dyr med lavere produktivitet 

enn de vi har i dag. CVB har ingen offi-
siell finansiering lenger, og den siste 
versjonen som er tilgjengelig er fra 
2007. Denne versjonen har små endrin-
ger sammenliknet med 2005 når det 
gjelder energivurdering til gris. Sånn 
sett kan vi si at systemet begynner å 
gå ut på dato, men det er sannsynligvis 
likevel et av de systemene som fortsatt 
er aktuelt å ha felles for hele fôrbran-
sjen. En annen svakhet med systemet, 
og for så vidt med flere energivurde-
ringssystemer, er at analyse for stivelse 
inngår i beregningen. Stivelsesanalyser 
er usikre, og varierer mye mellom labo-
ratorier og metoder. 

KAN SAMMENLIKNE LITT 
– Den viktigste grunnen til å beholde 
dagens system er at det til en viss grad 
muliggjør å sammenlikne fôrverdien fra 
ulike firma. 

Pris per kilo er etter vårt syn uegna for 
sammenlikning av fôr fra ulike firma og 
innen sortiment. Det er ikke vanskelig 
å sette sammen et billig fôr. Vi må 
også huske at vi bruker fôrenhet som 
grunnlag for å lage fôrkurver til grisen 
ute på den enkelte gård. 

– Så Felleskjøpets fôrenhet er ikke  
annerledes enn den andre bruker? 

– Ikke i min verden. Når vi beregner 
den bruker vi det tabellverket jeg har 
beskrevet. 

– Så hvordan kan bonden best sam-
menlikne tilbudene fra de forskjellige 
aktørene? 

– Den beste måten å sammenlikne fôr 
på er kroner per kilo tilvekst. Dette er 
selvsagt vanskelig før fôret kjøpes og 
brukes, men det vil være det beste 
målet på om fôret fungerer i besetnin-
gen, og hva som gir best deknings-
bidrag. Å sammenlikne fôr ved kun å 
måle fôrutnytting per kilo tilvekst uten 
å ta med kroner, vil være energikon-
sentrasjonsdrivende. 

T E M A / / F Ô R  O G  F Ô R I N G

Regneeksempel for to ulike partier av bygg: 

Protein Fett Stivelse Sukker Fiber/NSP FEn/kg

Bygg 1 9,6 2,4 52,7 1,7 17,8 1,078

Bygg 2 10,6 2,8 51,9 2,5 17,0 1,090 

PENGER: – Det er slett ikke alltid at det billigste fôret målt som kroner/FEn gir det beste produksjonsresultatet eller dekningsbidraget. Flere for-
søk viser det, sier Kari Ljøkjel i Felleskjøpet Fôrutvikling.  [foto: Tore Mælumsæter]



S V I N  1 / 2 0 1 529

T E M A / / F Ô R  O G  F Ô R I N G

NORGE FOR LITE 
– Det er allerede gjort et forsøk på å 
etablere og drifte en norsk fôrtabell. 
Dette krever offentlige midler og store 
ressurser til personell og forsøk der-
som det skal videreutvikles. Å utvikle 
og drifte en offisiell fôrtabell i et  
såpass lite marked som det norske er 
etter vår mening uaktuelt. 

Vår jobb i Felleskjøpet er å lage fôr 
som fungerer best mulig til ulike pro-
duksjoner som gir best mulig produk-
sjonsresultat til lavest mulig pris. Dette 
er alltid målet vårt, og til det trenger vi 
gode og effektive beregningssystemer. 

FASITEN LIGGER I FJØSET 
– Resultatene vil kunne sees ute hos 
den enkelte produsent, men det krever 
at produsenten bruker noe tid på å re-
gistrere resultatene i fjøset. Inntrykket 
vårt er at dette dessverre ikke alltid 
skjer hos svineprodusentene. Vi har 
mange forsøk i Felleskjøpets regi som 
viser at det ikke er det billigste fôret 
målt som kroner/FEn som gir det beste 
produksjonsresultatet eller det beste 
dekningsbidraget. Dessuten vil ulikt fôr 

og ulik fôringsstrategi gi ulike resultat i 
forskjellige besetninger fordi det også 
er andre variabler enn fôret som spiller 
en rolle. Det kan være dyrematerialet, 
miljøet i fjøset eller driftsledelsen.  
Felleskjøpet bruker en del ressurser på 
å hjelpe kunder til å registrere sine 
egne resultater blant annet i Felles-
kjøpets slaktegriskontroll og i Ingris. 
Dette gir oss mulighet til å hjelpe  
kundene til å se sine egne resultater. 

Da er det mye lettere å gi råd om fôr 
og fôring. Samtidig gir det oss kunn-
skap om hvordan fôret fungerer. 

Sammenlikning av fôr gjennom å sam-
menlikne kroner per FEn gir bare en 
del av bildet. Det sier ikke noe om 
hvordan grisen presterer på fôret og 
hva det økonomiske resultatet blir, sier 
Kari Ljøkjel.

Klimabokser for rånesæd

Vestfold Landbruksteknikk • 916 84 708

21 ltr - 55 tuber.
45 ltr - 84 tuber.

Innstilt på 17°,
kan justeres.

–  Alltid friskt fôr, utfôringen aktiveres av purken
–  Individuell fôring og registrering på bingenivå
–  Høyere fôropptak = høyere melkeytelse
–  Kan ettermonteres på eksisterende tørrfôringsanlegg
–  Gestal sørger for optimal fôring av diegivende
 purker => optimale betingelser for grisungene
–  Øk fôropptaket til purka med opptil 8 automatiske utfôringer i døgnet
–  Gestal systemet registrerer aktiviteten/appetitten til purka

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!

Gestal Solo stand alone
– optimal fôring av diegivende purker! 

Kontakt en av våre selgere
på svin for mer info. Tlf. 03520

Nyhet! 
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Tommy Nordbø, produkt- og 
optimeringsansvarlig for kraft-
fôr i Fiskå Mølle svarer slik; 

– Vi definerer en fôrenhet slik bransjen 
ble enige om i 2006/2007. Denne defi-
nisjonen baserer seg på det nederland-
ske nettoenergi systemet fra CVB. Her 
estimeres energien i råvarene grovt 
sett ved en ligning som tar hensyn til 
innholdet av råpotein, råfett, stivelse 
og sukker. I tillegg brukes såkalte for-
døyelseskoeffisienter i ligningen. Disse 
beskriver prosentvis hvor stor andel av 
næringsverdiene som er tilgjengelig 
for grisen, og påvirker dermed energi-
verdien i de ulike råvarene. I utgangs-
punktet gir denne ligningen ut energi-
estimatet i kilo Joule. Divideres denne 
verdien på 8800 kJ, som kan regnes 
som «standard» energimengde i et  
ordinært slaktegrisfôr, får vi FEn. 

MÅ HA ET ENERGIBEGREP
– Vi bør skille mellom FEn som et be-
grep som skisserer dyrets energitil-
gang fra ulike råvarer og kraftfôrslag, 
og hvordan begrepet brukes i Norge i 
dag, blant annet for å sammenligne fôr 
fra ulike fôrprodusenter. I og med at 
det brukes ulike fordøyelseskoeffisien-
ter vil ulike fôrprodusenter oppnå ulik 
energikonsentrasjon for en og samme 
råvare, dermed vil for eksempel én kilo 
hvete for én fôrprodusent oppnå en 
annen energikonsentrasjon hos en an-
nen fôrprodusent. Om en ikke enes om 
en klar felles standard, så vil det som 
sammenligningsgrunnlag muligens 
være gått ut på dato. Men vi er nødt til 
å ha et begrep for energi, og FEn er et 
begrep som jeg tror alle ledd i bran-
sjen er vant med å forholde seg til. 

GRISEN GIR SVARET
– Pris per kilo fungerer til en viss grad 
som en måte å sammenligne fôr på. 
Samtidig er en avhengig av å ha et for-
hold til kvaliteten av kraftfôret, dette 
kan være FEn, men også andre næ-
ringsstoffer som fordøyelige aminosy-
rer kan gi et bilde av kvaliteten i fôret. 
Et dilemma her er imidlertid spørsmå-
let om hvilket energinivå som er det 
beste for grisen i ulike stadier og pro-
duksjonssystemer. Dette spørsmålet er 

det kun grisen som har svaret på, sier 
Nordbø. CVB sitt tabellverk blir i stor 
grad lagt til grunn for vurdering av for-
døyelseskoeffisienter. I tillegg tar Fiskå 
kontinuerlig i bruk oppdatert kunnskap 
fra inn og utland. Til slutt er egne for-
søk, produksjonsresultater hos ulike 
produsenter som en har tilgang til, er-
faringer og faglige vurderinger viktige 
når Fiskå vurderer disse koeffisientene. 

– Råvarene i fôret analyseres når de 
kommer til fabrikken. Næringsinnholdet 
legges inn i vårt optimeringsverktøy. 
Her er energiberegningene med for-

døyelseskoeffisientene programmert 
inn, og energiverdien til den oppdaterte 
råvaren kalkuleres raskt, sier Nordbø. 

HA DIALOG 
– Bonden vil finne proteininnhold og 
andre viktige næringsverdier på inn-
leggsseddelen. Disse kan også kontrol-
leres i etterkant ved analyse. Når det 
gjelder annet innhold, for eksempel 
energi- og proteinfordøyelighet, bør 
svineprodusentene ha en dialog med 
kraftfôrprodusenten. Dette er heller 
ikke enheter som direkte kan kontrolle-
res ved analyse på labb. 

Dette mener Fiskå

KYLLING: – Pris per kilo kan være en interessant måte å sammenlikne fôr på, men ikke uten mer 
informasjon, sier Fiskås Tommy Nordbø. [foto: Tore Mælumsæter] 

UTVIDER: Fiskå er i gang med å fylle opp sjøen med én million kubikkmeter masse. Planen er å 
utvide arealet på Rogalandsfabrikken med 60 – 70 mål. Denne fabrikken produserer om lag  
200 000 tonn kraftfôr i året. [foto: Tore Mælumsæter] 
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– Er informasjonen som oppgis i dag 
sammenliknbar mellom kraftfôrleveran-
dører?

– Det er nok noe forskjell i metodikk 
blant annet på analyse av råvarer, be-
regning av fordøyelighet og effekt av 
tilsetningsstoffer. Men i stor grad er  
informasjonen fra de ulike kraftfôr-
leverandørene sammenlignbar. Når det 
gjelder FEn spesifikt er dette for alle 
aktører tuftet på samme system, og 
dermed grovt sett sammenlignbart, 
men på grunn av ulike fordøyelses-
koeffisienter vil en ikke kunne sammen-
ligne direkte. 

KOMPLISERER  
FÔRPLANLEGGINGEN
Opplysningene om energi- og protein-
innhold brukes til å finne egnet fôr for 
din driftsform. Fôrplaner settes opp 
basert på denne informasjonen. Spesi-
elt i våtfôrsystemer er forholdet mel-
lom vann, tørrstoff og energi avgjøren-
de for å fastsette den rette 
konsentrasjonen for én liter fôr til  
grisen. Det vil være helt avgjørende for 
grisens vekstevne og fôrutnyttelse. 

– Det er en utfordring at informasjonen 
baserer seg på ulike beregningsmåter, 
at noen oppgir 103 fôrenheter der en 
annen vil oppgi 106 fra de samme  
råvarene. Sammenligningsgrunnlaget 
mellom sortimentet til ulike kraftfôr-
produsenter blir dårligere, og det 
kompliserer fôrplanleggingen. Det 
trenger allikevel ikke være det helt sto-
re problemet, om bare alle er bevisst 
den forskjellen som kan være mellom 
selskapene, sier Nordbø. 

PRIS OG KVALITET 
Kvalitet og pris er de beste måtene å 
sammenligne kraftfôret på. Men  
Nordbø mener at dette måles best ved 
å se på grisens tilvekst, fôrutnyttelse 
og kjøttprosent i grisehuset. Fôrkost-
nad per kilo tilvekst er for eksempel et 
bra mål for å sammenligne slaktegris-
fôr. Men dette krever at man doku-
menterer sine resultater. 

– Hadde vi vært tjent med én offentlig, 
nasjonal fôrtabell? 

– Nei, i utgangspunktet ikke en egen 
offentlig nasjonal fôrtabell. Norge er et 

lite land, og kostnadene ved å drifte et 
slikt system vil bli store. Den som risi-
kerer å sitte igjen med store deler av 
regningen ville blitt bonden, og det 
tror jeg blir feil når det finnes gode 
systemer å ta i bruk internasjonalt. 
Men bransjen kunne helt klart blitt mer 
samkjørt og åpen rundt dette med 
energivurdering til gris. Det ville vært 
mulig å enes om et system, og i felles-
kap videreutvikle det. Men dette kre-
ver en stor grad av åpenhet fra fôrpro-
dusentenes side. Dette er vi i Fiskå i 
utgangspunktet positive til. 

– Er dagens kraftfôrkontroll god nok? 

– Fiskå Mølle ønsker å lage det beste 
kraftfôret i markedet, og derfor er kon-
troll av det vi lager veldig viktig, og 
noe vi stadig ønsker å bli bedre på. 
Min oppfatning generelt er at det er 
gode rutiner for testing og kontroll av 
norsk kraftfôr. Myndighetene følger 
selvsagt opp, men enda mer effektivt 
er hard konkurranse og bønder som 
krever et mest mulig effektivt kraftfôr, 
sier Tommy Nordbø.

www.husdyrsystemer.no

Nuklospray spegrismelk
Spegrismelk fremmer en aktiv 
immunitet, flere grisunger over-
lever.

Fôr smågris på den nye måten
Nuklospray Yoghurt gir:
• Flere avvente pr. kull
• Større fravenningsvekt
• Lettere overgang fra 

melk til tørt fôr.
• Melkeråstoff 

levert av TINE

Praktisk kryb-
be til yoghurt. 
Enkel å gjøre 
ren.

Fra 01. 01. 15 trer A-ordningen i kraft og viktige endringer 
og krav stilles til deg som arbeidsgiver. Det betyr at det 
blir vanskeligere å operere som før uten å være tilknyttet 
et lønnssystem. Som kunde hos oss kan du sitte helt i 
ro – vi har integrert A-ordningen i våre systemer. 

Ta kontakt og bli kunde i dag!

En av markedets mest 
effektive leverandører 
av programvare til 
økonomistyring.

Prøv oss nå! 
Gratis prøveversjon se 
agro.no/produktvelger

Vi tilbyr fri bruker- 
støtte og support  
på direkten!  

gjør økonomistyring litt kjekkere

agro.no  |  kundeservice@agro.no 
Kundesenter Øst: 33 07 19 80  |  Vest: 70 05 96 60

Kostnadseffektivt, enkelt, brukervennlig og 
helt smertefritt!

Anbefalt av bønder i hele Norge!

Nye krav til alle arbeidsgivere 
– er du forberedt?
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Nicole Frost Nyquist, Inger  
Johanne Karlengen, og Stine 
Gregersen Vhile, henholdsvis 
utviklingssjefer for svin, gene-
rell fôrkvalitet og drøv og hest 
i Norgesfôr, svarer slik; 

– Mange bruker begrepet fôrenhet 
som om det er en klar og tydelig en-
het. Det er det ikke. Da man tok i bruk 
fôrenheter (FE) for å angi energiverdi-
en av fôr til svin, ble en fôrenhet be-
regnet til å tilsvare nettoenergiinnhol-
det i ett kilo bygg ved 86 prosent 
tørrstoff. Begrepet nettoenergi kan  
defineres som den energien som er 
igjen til grisen for produksjon og til-
vekst, når man trekker fra den energi-
en som forsvinner til gjødsel, urin,  
metan (gass) og varmetap ved omset-
ningen av fôret. For at grisen skal kunne 
utnytte energien i fôret, bruke energi-
en til å vokse etc., er den avhengig av 

å kunne fordøye og ta opp mest mulig 
av de ulike næringsstoffene som fôret 
inneholder. Dette beregnes på bak-
grunn av resultater fra fôringsforsøk 
der de enkelte råvarenes fordøyelighet 
i grisen måles. Med andre ord; hvor 
mye grisen spiser og hvor mye som 
forsvinner rett ut til varme, i urin, i av-
føring etc. avhenger av hvor fordøyelig 
råvaren beregnes å være. Fordøyelig-
hetskoeffisienten til en råvare anslår 
altså hvor mye grisen kan nyttiggjøre 
seg råvaren. Fordøyelighetskoeffisien-
tene er derfor en målt variabel som 
deretter legges inn i en formel for ut-
regning av fôrets nettoenergi. Denne 
gir grunnlaget for utregningen av den 
norske fôrenhet netto (FEn). 

PÅVIRKES AV FLERE FORHOLD
– Fôringsforsøk og fordøyelighetsstu-
dier følger ingen klart fastsatt metode. 
Dette resulterende i variasjoner i både 
forsøksmetoder og antall forsøk som 
legges til grunn for en råvares fordøye-
lighetskoeffisient. Fordøyeligheten av 

en råvare påvirkes også av en rekke 
forhold, som for eksempel grisens  
alder, fôrets sammensetning, grisens 
vannopptak, stress, miljø etc, og når vi 
vet at fordøyeligheten også kan variere 
mye bare mellom forskjellige byggsor-
ter, så blir bildet enda mer komplisert, 
sier Nicole Frost Nyquist. Dette er noe 
av bakgrunnen for diskusjonen rundt 
bruken av FEn som et definert, sam-
menlignbart mål på energiinnhold av 
svinefôr. Formelen for beregningen av 
nettoenergi kan være fastsatt, men  
tallene som så føres inn i formelen vil 
variere avhengig av hvilke fordøyelig-
hetskoeffisienter man velger. 

– Bruken av begrepet fôrenhet vil der-
for gi en grov, men ikke nødvendigvis 
nøyaktig sammenlikning av energiver-
dien i fôr fra forskjellige fôrleverandø-
rer eller land og forskningsmiljøer i Eu-
ropa. Det er anerkjent i Europa at 
fôrenhetsberegninger, og de verdier 
som inngår i beregningene varierer, og 
at fôrenhetsbegrepet derfor ikke kan, 

Dette mener Norgesfôr

FÔRINGSEKSPERTENE: Nicole Frost Nyquist (midten) har spesielt ansvar for svinefôr. Inger Johanne Karlengen (t.v.) jobber med generell  
fôrkvalitet, og Stine Gregersen Vhile med drøvtyggerfôr og fôr til hest.  [foto: Tore Mælumsæter]
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eller skal, brukes til sammenligning av 
energiinnhold av fôr mellom land eller 
fôrleverandører. Derfor innførte Norge 
i 2011, i samsvar med EU, et forbud 
mot å deklarere energiinnholdet i fôr-
blandinger til svin og drøvtyggere. 
Bakgrunnen for dette var og er det 
faktum at det ikke finnes noen fastsatt 
metode for å beregne energiverdi i  
fôret til disse artene. 

DET BLIR FORSKJELLER
I beregningen av energienheten fôr-
enhet netto (FEn) bruker Norgesfôrkje-
den som de øvrige aktørene i bransjen, 
den nederlandske CVB- tabellens be-
regningsmodell for netto energi. CVB 
tabellene er utarbeidet i et godt eta-
blert og anerkjent forskningsmiljø i 
Nederland (Product Board Animal 
Feed) Inn i CVB sin beregningsmodell 
for nettoenergi, fører så fôrleverandø-
rene inn de enkelte fôrråvarenes be-
regnede fordøyelighetskoeffisienter og 

kjemiske analyseresultater (fett, protein 
etc.). Norgesfôrkjeden bruker fordøye-
lighetskoeffisienter som er publisert i 
de nederlandske CVB-tabellene, og 
andre offentliggjorte eller publiserte 
tall som baserer seg på veldokumen-
terte studier og metoder. I tillegg er 
det også sånn at de kjemiske analyse-
ne av en fôrråvare kan variere fra parti 
til parti (lass til lass), så disse analysene 
gjøres fortløpende gjennom året i tråd 
med at nye partier tas i bruk. 

INGEN DRAMATIKK 
– Mange bruker begrepet fôrenhet 
som om det er en klar og tydelig en-
het. Det er det altså ikke. Det er ingen 
dramatikk i at det er forskjeller i fôr-
leverandørenes beregning av FEn. 
Men siden det er forskjeller mellom 
fôrleverandørene, gir det liten mening 
å sammenligne FEn eller pris per FEn 
mellom fôrleverandører slik situasjonen 
er i dag. 

– Å sammenligne fôrenheter mellom 
land eller fôrleverandører er som å 
sammenligne en dansk, en norsk eller 
en svensk krone uten å ta med valuta-
forskjellene i beregningen, sier Ny-
quist. Reglementet fastsetter at vi ikke 
kan deklarere energiinnholdet i fôret. 
Men når det likevel oppgis et antall  
fôrenheter av et fôr, vil det kun gi in-
formasjon og grunnlag for sammenlig-
ning av energimengden mellom fôr-
blandinger fra samme leverandør. 
Andre områder FEn-begrepet vil kunne 
være praktisk å bruke som måleenhet, 

er i våtfôrblandinger der for eksempel 
myse eller miljøfôr inngår, sier Nyquist. 
Det er viktig at produsentene kjenner 
grunnlaget for begrepet fôrenhet, og 
at de har all relevant informasjonen for 
de valgene de vil gjøre. Produsenten 
må ta med i sine vurderinger at en 
prissammenlikning mellom fôrleveran-
dører kun basert på fôrenheter vil være 
misvisende. 

BONDENS RESULTAT VIKTIGST 
– Hvor mye et fôr koster inn på siloen 
vil ikke nødvendigvis være fôrets reelle 
pris. Det som til sjuende og sist teller 
for produsenten er hvilket resultat bru-
ken av fôret gir. Da tenker jeg på hvil-
ket dekningsbidrag det er med på å gi, 
som for eksempel fôrkostnaden per 
produsert kilo kjøtt, eller fôrkostnaden 
per solgt kilo smågris. Det er med an-
dre ord ikke lett å anslå den reelle fôr-
prisen/fôrkostnaden av et fôr. Det bes-
te grunnlaget for sammenligning av fôr 
er det målte resultatet etter at den en-
kelte produsent har brukt fôret, med 
de produksjonsrutiner og forutsetnin-
ger han eller hun har, mener Frost  
Nyquist. Norgesfôr mener på bak-
grunn av dette at du som produsent i 
kjøpsøyeblikket og i eventuelle sam-
menlikninger mellom fôrleverandører 
bør se mer på pris per kilo fôr enn pris 
per FEn. Kg er en målbar og sammen-
lignbar enhet. Produktet du kjøper er 
satt sammen av en rekke forskjellige 
råvarer med et nøye tilpasset nærings-
innhold. I sum skal dette bidra til å gi 
grisene den beste produksjonen og 
best mulig økonomi for produsenten. 
Å se på energien i form av fôrenhet i 
fôret alene, er ikke et godt mål for den 
produksjonsøkonomiske effektiviteten i 
besetningen, sier Nicole Frost Nyquist. 

MÅ MÅLES: – Den reelle fôrprisen/kost-
naden finner du først etter at fôret er brukt 
i fjøset en tid. Resultatene må måles og  
registreres, sier Nicole Frost Nyquist.

 
Jernberiket torv til smågris
normin Ferro-torv

 • Høyt innhold av jern av god kvalitet
 • Tilsatt organiske syrer som virker positivt på tarmfloraen

 • Appetittstimulerende
 • Bidrar til god mage- og tarmfunksjon

Ring oss på tlf. 32 14 01 00 eller kontakt din forhandler.
For mer informasjon se vår hjemmeside: www.vilomix.no

Cultivating Value
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Landbruks- og matministeren 
vil styrke overvåkningen og 
forskningen rundt bruk av 
antibiotika i husdyrholdet. 

Dette går fram av et svar statsråden  
ga til stortingsrepresentant Karin  
Andersen (SV) i Stortingets spørretime. 
Andersen tok utgangspunkt i kyllling-
produsentenes bruk av nasarin i fôret. 

Tester på et britisk laboratori-
um bekrefter at PED-smitten 
som er oppdaget i Ukraina, er 
av den alvorlige sorten, skriver 
Landbrugsavisen.

Porcine epidemisk diarévirus (PED) gir 
kraftig diaré hos svin. Den er svært 
smittsom, og kan gi opptil 100 prosent 
dødelighet hos spedgris og smågris. 

Viruset smitter via avføring. Den viktig-
ste smitteveien er derfor livdyr, perso-
ner, klær, utstyr eller fôr som er tilgriset 
med avføring. I følge Animalia finnes 
det ingen gode behandlinger mot PED 
i dag. 

Nå tas smitten igjen i norske overvåk-
ningsprogrammer. Fra 1. januar i år har 
Veterinærinstituttet igjen tatt inn  
Porcine epidemisk diarévirus i sine  
tester. Dette er blodprøver som jevnlig 
sendes inn for å undersøke sykdommer 
i norsk svinehold. 

Sylvi Listhaug ønsker mer kunnskap om 
reservoarer og konsekvenser av ulike 
typer antibiotikaresistens. Norge deltar 
blant annet i forskningsprogrammet 
om antibiotikaresistens i regi av EU. 
Om svineproduksjonen sa hun blant 
annet dette; 
«Videre har jeg gitt min tilslutning til 
en svært ambisiøs strategi fra Mattil-
synet for å forsøke å hindre at den 
antibiotikaresistente bakterien LA- 
MRSA får fotfeste i norsk svinehold.  
I budsjettproposisjonen for 2015 er det 
foreslått en ny kompensasjonsordning 
for å redusere den økonomiske belast-
ningen for eiere av svinebesetninger 
som får påvist denne bakterien.  
Dette vil også bidra positivt til smitte-
vern i bred forstand», sa statsråden 
blant annet. 

Hun varslet også at hun i dialogen  
med Mattilsynet ønsker forbedringer i 
registreringen av bruk av legemidler  
til dyr.

Smitten som nå er påvist i Ukraina er 
langt mer aggressiv, og av samme sort 
som har herjet i USA og Kina. I ameri-
kanske besetninger tok viruset livet av 
millioner av gris i 2014. 

PED-smitte har eksistert i Europa siden 
70-tallet. Og siden 80-tallet har de  
nordiske landene overvåket viruset. 
Den gamle varianten av PED laget  
heller ikke store problemer i besetnin-
gene i Europa. Derfor ble virustesten 
tatt ut av overvåkningsprogrammet i 
Norge for en periode. 

Den gamle varianten av PED laget  
heller ikke store problemer i besetnin-
gene i Europa. Derfor ble virustesten 
tatt ut av overvåkningsprogrammet i 
Norge for en periode. 

– Sannsynligheten for at PED kommer 
til Norge, er liten. Men skulle viruset  
likevel smitte norske svin, så vil vi anta-
kelig få tilstander liknende de vi har 
sett i USA. Dette fordi den norske  
svinepopulasjonen har vært fri for viru-

set og derfor ikke har noen antistoffer 
mot viruset, skriver spesialveterinær i 
Helsetjenesten for svin, Atle V. Meling 
Domke på Animalia.no. Til Bondebla-
det sier Domke at norske bønder må 
tenke god smittebeskyttelse for å unn-
gå viruset. Kjente råd som smittesluse, 
begrenset persontrafikk og 48 timers 
karantene etter utenlandsopphold er 
viktige å følge. 

– Vi må heller ikke glemme at smitte 
kan komme via landbruksutstyr fra  
utlandet. Da er det viktig å vaske og 
desinfisere før man tar det i bruk.  
Danskene er veldig nøye med dette 
nå. De bygger store vaskehaller på 
grensa til Tyskland, for å vaske dyre-
bilene som kommer i retur, sier for-
teller Domke. 

I følge Domke i Animalia ble smitten i 
USA spredd med livdyrtransport.  
Porcine epidemisk diarévirus er klassifi-
sert som B-sykdom av Mattilsynet.

Vil redusere MRSA-belastningen

Aggressiv PED i Ukraina

SMITTEVERN: – Jeg slutter meg 
til Mattilsynets ambisiøse strategi 
om å forsøke å hindre at den anti-
biotikaresistente LA-MRSA-bakte-
rien får fotfeste i norsk svinehold, 
sier landbruks- og matminister 
Sylvi Listhaug.  
[Foto: Tore Mælumsæter]
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SUNT BONDEVETT

Når marginene er små er det  viktig med fokus på detaljene. 
Ta kontakt for tilbud på restløs våtfôring, hygienetiltak som 
UV-lys eller tankvask, tilskuddsvarme eller andre ting som 
kan øke dekningsbidraget ditt. 

Skiold restløs våtfôring gir økt tilvekst

 

 

Kvalitetsinnredning for norske forhold
Ny innredning med kraftig plastplank og rustfrie stolper. 
Den nye innredningen er 100% tett i alle sammenføyninger,  
noe som sikrer topp hygiene i bingene!

Ta kontakt med våre Skiold-spesialister  

for mer informasjon, deler og service

Morten Myhraas – tlf. 93 01 9391

Terje Bleka – tlf. 48 89 09 65

Ak Maskiner Nærbø – tlf. 51 79 85 00

Ak Maskiner Haugaland – tlf. 52 75 50 40

AK Maskiner Grong – tlf. 74 31 29 00
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20
14

Jan 76,6 21,36 670 658 3,19 198 7897 13641 2644
feb 75,9 21,66 670 680 3,20 220 8346 14077 2804
mars 75,6 21,68 670 680 3,22 217 8239 13910 2781
april 76,1 21,90 658 690 3,25 229 8438 13865 2838
mai 76,7 22,20 680 710 3,28 207 8857 13815 2977
juni 76,8 22,07 680 730 3,31 192 9270 13423 3123
juli 76,4 22,74 690 764 3,36 213 9889 14344 3403
Aug 77,1 23,39 710 817 3,38 242 11094 15460 3803
Sept 78,4 24,06 730 819 3,36 287 11309 17103 3871
Okt 79,0 24,45 764 815 3,34 293 11215 18034 3847
Nov 79,0 24,95 817 860 3,33 282 12239 18983 4193
Des 75,0 24,70 819 860 3,33 225 12177 17672 4179
snitt 76,9 22,93 713 757 3,30 234 9914 15361 3372

20
13

Jan 76,4 22,50 737 710 3,06 249 9297 16349 3119
feb 75,1 22,08 710 673 3,08 243 8251 15398 2777
mars 74,5 21,85 710 660 3,10 222 7899 14866 2675
april 75,0 21,79 710 660 3,12 211 7971 14710 2696
mai 74,3 21,84 673 660 3,14 251 7938 14709 2679
juni 73,8 21,81 660 660 3,15 260 7886 14581 2673
juli 74,8 21,64 660 674 3,17 199 8496 13649 2803
Aug 75,2 21,56 660 710 3,19 192 9294 13442 3078
Sept 75,4 21,63 660 685 3,18 199 8818 13715 2899
Okt 76,5 21,95 674 670 3,17 218 8478 14491 2790
Nov 76,9 22,29 710 670 3,18 210 8422 15082 2778
Des 74,1 22,03 685 670 3,19 194 8400 14128 2771
snitt 75,2 21,91 687 675 3,14 221 8429 14593 2812

Slaktegrisprodusenten sitter 
igjen med en stadig mindre  
del av kaka når vi regner på 

dekningsbidragsnivå. Fôr-
prisene har økt sterkt, og 

smågrisprisen har aldri tid-
ligere vært så høy.  

MÅLFRID NARUM
fag- og seminsjef Norsvin

Men til tross for økt smågrispris er ikke 
dekningsbidraget i smågrisproduksjon 
høyere i dag enn for fire år siden. Økte 
kraftfôrpriser gir stort utslag også på 
smågrisprodusentenes resultat.

PRISER
Fra mandag 5. januar økte smågrispri-
sen med 20 kroner, og noteringsprisen 
ble da på 880 kroner. Prisøkningen 
skyldes forventet prisøkning på svine-
kjøtt med 50 øre per kilo fra 6. april. 
Fra mandag 5. januar ble også omset-
ningsavgifta redusert med 80 øre per 
kg svinekjøtt. Denne avgifta blir nå på 
70 øre. Endringen førte altså til at ut-
betalingsprisen til bonde økte med 80 
øre per kg fra denne datoen. Note-
ringsprisen for et slakt i klasse S innen-
for den beste vektklassen er nå på kr 
24,25 per kg.

PLANLEGGER PRISØKNING
Ifølge Nortura Totalmarked planlegges 
det en engrosprisøkning på svinekjøtt 
på 20 øre per kg fra 26. januar og en 
ny økning på 50 øre fra 8. april. Dette 
er lagt til grunn i prognosen. Videre 

Mindre av kaka til slaktegrisprodusenten
Mnd Vekt* Slakt 

pris
Smågris-

pris
Kjøp*

Små-
grispris

Fôr kr  
per  

FEn**

DB
slakte-

gris

DB
smågris

DB
kombinert

DB per  
kull  

satellitt

2010 78,42 20,88 608 739 3,00 233 9024 15094 3051
2011 79,1 21,35 622 772 2,96 278 10448 17081 3450

20
15

Jan 79,0 24,80 815 877 3,35 274 12587 18612 4311
Feb 79,0 25,00 860 880 3,37 240 12593 18809 4311
mar 79,0 25,00 860 880 3,39 235 12540 18650 4297
apr 79,0 25,42 877 880 3,40 246 12495 19251 4284
mai 79,0 25,50 880 880 3,42 245 12444 19248 4270
juni 79,0 25,50 880 880 3,44 241 12391 19093 4256
snitt 79,1 21,35 622 772 2,96 278 10448 17081 3450

20
12

mars 78,7 22,19 695 790 2,94 273 11266 18317 3751
apr*** 78,9 23,12 790 785 2,96 258 11107 18104 3698
mai 78,6 23,40 790 770 2,98 251 10696 17877 3574
juni 78,2 23,17 790 770 3,01 243 10661 17678 3561
juli 77,9 22,77 785 770 3,03 212 10832 16761 3618
Aug 78,1 22,76 770 795 3,05 224 11370 16658 3802
Sept 78,1 22,80 770 772 3,05 226 10862 16730 3637
Okt 78,9 23,15 770 737 3,04 265 10039 17575 3382
Nov 78,5 23,79 795 710 3,04 285 9502 18681 3164
Des 75,1 23,13 772 710 3,05 219 9417 16587 3142
snitt 78,3 22,80 752 766 3,00 252 10719 17691 3572

 *) Noteringspris 3 måneder tidligere
 **) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder
 ***) Prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg

Puljetillegg, kvantumstillegg, noroctillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i  
smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.
I prisen på slakt som oppgis i tabellen er noroctillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og  
kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. 
Godtgjørelse for redusert slaktevekt inngår heller ikke i prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningen.
Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.
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har vi regnet med stabil smågrispris og 
en prisøkning på fôr på cirka to øre per 
kg per måned. 

Fôrprisene har økt lang mer enn vi for-
ventet i fjor sommer. Som vi omtalte i 
forrige utgave av Grisebørsen (Svin nr. 
8/14) har fôrprisene økt med cirka 14 
øre per fôrenhet det siste året. I tillegg 
til denne økningen, fikk vi også effekt 
på fôrprisene i kalkylen vår fra 1. juli 
2014 av endret fraktberegning. 

Vi fikk innspill om at vi beregnet for lav 
fraktkostnad i vår kalkyle. Tidligere 
regnet vi 12 øre per kg. Etter å ha inn-
hentet nye opplysninger fra FK Agri 
endret vi fraktkostnaden til 15 øre per 
kg, som antas å være gjennomsnittlig 
fraktbelastning i FK Agris område.  
Inkludert denne endringen ser vi at  
fôrprisene nå ligger cirka 16 øre per 
fôrenhet høyere enn for ett år siden. 
Dette slår kraftig ut på lønnsomheten i 
slaktegris- og kombinertproduksjonen 
særlig. Fôrprisøkningen betyr 38 kro-
ner i redusert dekningsbidrag per  
slaktegris. Fra årsskiftet har vi endret 
forutsetningen for rente på variable 
kostnader fra 6,5 til 5 prosent.

LØNNSOMHETEN
Prognosen for 1. halvår viser en bety-
delig lønnsomhetsutvikling i alle pro-
duksjoner unntatt slaktegrisproduk-
sjon. Slaktegrisprodusenten sitter nå 
igjen med en mindre andel av det  
totale dekningsbidraget i smågris + 

slaktegrisproduksjon enn tidligere. 
Hvis vi regner 23,2 produserte små-
griser per årspurke i smågrisproduk-
sjon, og fordeler dekningsbidraget per 
produsert smågris, gir dette et dek-
ningsbidrag på cirka 540 kr per små-
gris i prognosen for 1. halvår 2015, 
mens dekningsbidraget per slaktegris 
ser ut til å bli cirka 245 kr med smågris-
pirs på 880 kr. Slaktegrisprodusentens 
andel utgjør 31 prosent av det totale 
dekningsbidraget i smågris + slakte-
grisproduksjon. I årene 2011– 2014 ut-
gjorde dekningsbidraget i slaktegris-
produksjon 35 – 38 prosent av det 
totale dekningsbidraget. 

Størrelsen på puljetillegg og kvantums-
tillegg har selvfølgelig betydning for 
resultatet av denne beregningen. Vi 
har forutsatt at slaktegrisprodusenten 
betaler 45 kroner i puljetillegg per 
smågris, mens smågrisprodusenten får 
60 kroner i puljetillegg ved salg.  
Vi regner at slaktegrisprodusenten får 
70 kr. i puljetillegg og 60 kr. i kvan-
tumstillegg per levert gris. Hvis slakte-
grisprodusenten skal sitte igjen med 
35 prosent av totalen med dagens  
forutsetninger i våre kalkyler, må små-
grisprisen ned med cirka 30 kr. Vi har 
her regnet kun på utviklingen i  
dekningsbidraget. Skal en vurdere 
lønnsomhet i de ulike produksjonene 
bør en også se på utvikling i faste kost-
nader og rente.

SVAKT FOR SLAKTEGRIS: Slaktegrisprodusen-
ten sitter nå igjen med en mindre andel av det 
totale dekningsbidraget i smågris- og slakte-
grisproduksjon enn tidligere. Slaktegrisprodu-
sentens andel utgjør 31 prosent av det totale 
dekningsbidraget i smågris + slaktegrispro-
duksjon. I årene 2011– 2014 utgjorde dek-
ningsbidraget i slaktegrisproduksjon 35 – 38 
prosent av det totale dekningsbidraget.

Regjeringen har nedsatt en 
gruppe som skal utrede en 
prøveordning med dyrepoliti i 
en del av landet. 

Regjeringen skal også se nærmere på 
hvordan dyrepolitiarbeidet ellers kan 
styrkes. Gruppen er nedsatt med  
melding fra Justisdepartementet og 
Landbruks og mat-departementet. 
Dette ble presentert på et fagseminar 
om dyrevelferdskriminaliet, som ble  
arrangert av Mattilsynet og Økokrim 
den 21. januar. 

– Frp har programfestet at de ønsker 
et dyrepoliti i Norge, og nå gjennom-
fører de. Dette er svært gledelig, sier 
Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Den 
har lenge jobbet for et dyrepoliti spesi-
alisert på dyremishandlingssaker. Både 
Dyrevernalliansen og andre erfarer 
også at alvorlige brudd på dyrevel-
ferdsloven blir henlagt av politiet. Et 
dyrepoliti vil bidra til at kriminalitet 
mot dyr tas på alvor, mener Kleveland. 
Et dyrepoliti er en spesialenhet eller 
egen avdeling innen politiet. De viktig-
ste oppgavene er å etterforske krimi-
nalitet mot dyr, og sørge for at dyre-
mishandling ender med rettssak og 
dom. Djurskyddspolisen i Stockholm er 

et eksempel på en slik etat. Dyrepoliti-
et kan organiseres på regionalt nivå 
slik som i Sverige, eller på nasjonalt 
nivå slik som Økokrim 
og Kripos i Norge.

DyrePOLITI i Norge
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I 19 år fram til høsten 2013 
var Judit Kristensen og Gert 
Vognstoft svinebønder i Dan-
mark. Så solgte de gården og 
dro til Norge. Nå jobber de 
som rådgivere i Nortura og FK 
Rogaland/Agder.

Midt på Jylland eller ca tre mil sør for 
Herning og lanbruksmessa Agromek, 
drev Judit Kristensen og Gert Vogn-
stoft gård med 240 purker, 15 amme-
kyr og 350 daa korn. De siste årene 
fikk de hele 33 avvente smågris/årspur-
ke. Judit var mest i grisehuset sammen 
med en ansatt. Gert hadde jobb som 

salgsjef kraftfôr i det lokale samvirke-
selskapet Vestjyllandsandel. 

– Judit var riktig flink i grisehuset, vi 
hadde gode resultater, og trivdes 
egentlig godt. forteller Gert. Men sam-
tidig er det hardt å være svinebonde i 
Danmark. Den nye generasjon svine-
bønder sikter mot 2000 – 3000 purker. 
Judit var også noe plaget av allergi og 
de hadde lyst til å prøve et annet liv 
med mer fritid. Pilen pekte mot nord 
når barna flyttet ut og dels fikk jobb i 
Norge. Judit og Gert solgte gården og 
kjøpte istedet en annen gård i nærhe-
ten med kun kornproduksjon. Den nye 
gården er leid ut på langtidskontrakt. 

– Gårdskjøpet var motivert av skatte-
grunner. Det er svært høy skatt på salg 
av gård i Danmark før man er 55 år, 
hvis du ikke reinvesterer, forklarer Gert. 

I ettertid var salg/kjøp også svært godt 
timet. Svinegårder i Danmark er i dag 
vanskelig å selge, mens korngårder er 
attraktive.
 
JOBB I NORTURA OG 
FELLESKJØPET 
Via kontakter skaffet Gert seg jobb i 
Felleskjøpet Rogaland/Agder. Her fikk 
han lignende oppgaver han hadde hatt 
i Danmark. Judit fikk jobb på gård i 
Nord Rogaland. Dit flyttet de også 
høsten 2013. Men det gikk ikke lenge 
før Judit jobbet i Nortura Vest. Der er 
hun nå en av fire Team Gris-rådgiverne. 
En jobb hvor hun reiser rundt, besøker 
gårder, og prøver lære bort hvordan 
det er mulig å klare over 30 avvente 
smågriser per purke. 

– Det er mulig, men du trenger 13 – 14 
avvente i snitt per kull, og du må ha 

Sluttet med gris i Danmark 
– ble rådgivere i Norge 

OVERRASKET: Judit Kristensen og Gert Vognstoft fra Danmark har jobbet i Norge over et år. Det som har imponert og overrasket paret mest er 
aksjonene pluss samholdet bøndene mellom under jordbruksoppgjøret i mai.  [foto: Erling Mysen] 
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meget gode rutiner, forklarer Judit. På 
Sørlandssamlinga nå i januar holdt hun 
foredrag over temaet «Systematisering 
i smågrisproduksjon».

IKKE KOPIER DANMARK
Judit og Gert ser klare forskjeller mel-
lom dansk og norsk svineproduksjon. 
De mener at Norge i dag ligner mye 
på Danmark den gangen de startet 
som bønder på 90-tallet. 

– I Norge er jordbruket familielandbruk 
med ikke alt for store enheter. Det å 
være bonde i Danmark var også slik, 
men er i dag annerledes. Fra å være  
familielandbruk har veldig mange hus-
dyrprodusenter på kort tid blitt bedrifts-
ledere med flere ansatte og der du har 
møte med de ansatte hver dag, forklarer 
Gert. De håper ikke Norge forsøker  
kopiere denne modellen. Ordet «bonde» 
i Danmark har samtidig gått fra å være 
et honnørord til å bli et skjellsord. 

– Bøndene får skylda for mye som er 
feil i Danmark. Få er lenger stolte av 
yrket sitt. Samtidig øker dyrevernere 

og andre interessegrupper sin makt og 
innflytelse, mens bondens innflytelse 
blir tilsvarende mindre, forklarer Judit. 
Litt av den samme tendensen ser de 
også i Norge, men det er langt igjen. 

– Her er dere fortsatt stolte av å være 
bonde. Det bør dere fortsette med å 
være, mener Judit og Gert. De var vel-
dig imponert over bondeaksjonene un-
der jordbruksoppgjøret i mai. 

– Noe lignende kunne aldri ha skjedd i 
Danmark. Det var voldsomt impone-
rende at en så stor og ulik gruppe som 
bøndene er stod samlet sammen mot 
makta. Dette har både overrasket og 
imponert oss mest det året vi har vært 
i Norge, forteller paret fra Danmark. 
Passer i Norge I FK Rogaland /Agder 
går det rykter om at en danske på kort 
tid har stått bak flere forandringer. 

– Gert har mange ideer, og hans erfa-
ring både som bonde og fra et svært 
konkurranseutsatt dansk kraftfôrmar-
ked er nyttig for oss, sier direktør Per 
Harald Vabø i FK RA og legger til. 

– Gert er samtidig en kunnskapsrik 
person som raskt fant ut hva som er 
annerledes i Norge enn Danmark. 
Nettopp det er en utfordring utlendin-
ger i vår bransje møter, forklarer Vabø. 
Han synes dessuten paret Vognstoft/
Kristensen glir godt inn i Norge ved at 
de har interesse og kjærlighet for natur 
og friluftsliv.

SKI- OG FJELL LOKKER
Det stemmer at fjell og natur lokker 
Vognstoft/Kristensen. Paret har tidlige-
re besøkt Norge som turister. Men sis-
te år har det blitt mange turer til fjells. 

– Vi har besøkt både nærområdene 
pluss Haukeliseter, Prekestolen, Beito-
stølen og i sommer en tur helt opp til 
Lofoten. Det var vårt første møte med 
Nord-Norge men ikke siste, sier Judit. 
Spesielt er det også at begge to elsker 
skigåing. 

– En vinter i Norge har gjort oss til 
bedre skiløpere, og vi gleder oss over 
en ny norsk vinter, sier Gert.

UNG: Henrik på 20 måneder er nok en av Svins aller yngste lesere. Familien Sesseng på Selbu i 
Sør-Trøndelag forteller at han helst leser bladet før han sovner. Redaksjonen håper at det ikke 
betyr at bladet er altfor kjedelig !  [foto: privat]

IVRIG SVIN-LESER

To av tre har 
MRSA
På fire år har antallet MRSA- 
smittede grisehus i Danmark blitt 
firedoblet. Dette kom fram i en 
større kartlegging av MRSA- 
problemet som ble gjennomført 
sist høst. I praksis betyr dette at 
to av tre danske griser er MRSA-
smittet, skriver Grisföretagaren. 
Jordbruksministeren vil nå ha  
tiltaksplaner for å redusere pro-
blemene. Blant annet vil han at 
antibiotikaforbruket skal redu-
seres markant, samt at det 
bredspektrede antibiotikaprepa-
ratet tetracyklin fases helt ut. 

NOTIS
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– Det er ikke ofte jeg har hatt 
noe å klage på i forhold til de 
drektige krysningspurkene jeg 
har kjøpt. Med de siste par åra, 
og særlig siste halvåret, har det 
vært periodevis utrivelig å gå i 
fjøset, sier Halvard Kommedal 
i Frafjord. 

TORE MÆLUMSÆTER
Gjesdal, Rogaland 

Nå vurderer han å slutte, eller å gå 
over til produksjon basert på rene 
landsvinpurker. 

Han var en av de første som startet å 
kjøpe drektige LZ-purker (TN70) fra 
formeringsbesetningen til Bjørn Borgen. 

Kommedal driver et svært allsidig 
gardsbruk innerst i Frafjord, som ligger 
i Gjesdal kommune mellom Sandnes i 

vest og Sirdal i øst. Her er det både 
melkeproduksjon, ammekuproduksjon, 
sau og gris. Men grisen har alltid vært 
viktig for sysselsetting og økonomi på 
garden. Kommedal driver kombinert 
produksjon i 5,5 ukers puljedrift, og  
fôrer fram cirka 1100 slaktegriser i året. 

BLIR LETT STRESSA 
– Dyra var OK til å begynne med, men 
det siste halvåret har det periodevis 
vært utrivelig å holde på med dem, 
helst før og rett etter grising. De er  
aggressive, urolige og blir lett stressa.  
I løpet av den tida jeg har hatt disse 
purkene har også kjøttprosenten gått 
ned to prosentpoeng. Produksjonen 
og tilveksten er ganske god, men det 
hjelper ikke, sier Halvard. 

– Kan du beskrive hvordan ei vanskelig 
purke opptrer? 

– Hun blåser i nesen og blir stressa når 
hun ser at jeg nærmer meg, enda jeg 
er i daglig kontakt med dem. Jeg går i 

bingene hver dag. Under grising er de 
urolige, reiser seg opp og ned og  
ligger ikke skikkelig. Hadde de ikke 
fått smertestillende av dyrlegen vet jeg 
ikke hvordan dette hadde gått. Jeg har 
holdt på med purker i 25 – 30 år og har 
aldri opplevd noe liknende. Sett fra 
mitt ståsted går det aldeles i feil ret-
ning med denne krysningspurka. Jeg 
er aldri trygg på dem sjøl om jeg også 
lærer dem å kjenne. Enkelte purker 
slutter også å melke på bakspenene, 
men det er ikke vanlig. Jeg må natur-
ligvis understreke at jeg selvfølgelig 
har purker som er helt OK også. 

– Og hva synes du om produksjonen 
og grisungene? 

– De er fine og livskraftige, men såpass 
ville at vi noen ganger bruker diakalsium 
for å roe dem ned. Og det blir ganske 
mange av dem også, sjøl om jeg nok 
synes at enkelte purker ligger i hjel for 
mange. Jeg opplevde ei purke som 
tok livet av nesten hele kullet, ikke 

Kombinertprodusent vurderer å slutte:

– Utrivelige krysningspurker

GOD TONE: I denne bingen er tonen 
mellom purka og eieren for øyeblikket 
god. 
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bare under grising, men etterpå også. 
Vi har ikke hatt spesielle problemer 
med halebiting. 

SLAKTEGRISENE ER OK
– Og slaktegrisene? 

– De er kanskje litt pågående, men helt 
OK. De er greie på flytte på, men så 
håndterer jeg dem også ganske mye. 
Vi bruker en mellomstasjon til slakte-
grisene før de havner i sluttfôringa. 
Når jeg sier at jeg vurderer å slutte så 
har det naturligvis også mye med fallet 
i kjøttprosent å gjøre. To prosent ned 
utgjør mange kroner på oppgjørssed-
delen. Men i mitt driftsopplegg passer 
det dårlig med så utagerende dyr. Vi 
fikserer av og til under grising, og har 
opplevd at purker hopper ut av fikse-
ringsgrinda. Ei rev til og med ned hele 
fôringsstrengen til troa, sier Halvard 
Kommedal. 

TØFT Å VÆRE LITEN 
Han har vært lojal til landbrukssamvir-
ket i alle år, men er ikke fornøyd med 
måten puljetillegget praktiseres på. 

– Det blir stadig tøffere å være liten 
smågrisprodusent slik puljetilleggene 
praktiseres nå. Jeg føler at de tar fra 
de minste og gir til de største. Enkelte 
sier at tillegga og årsbonusen kan ut-
gjøre så mye som 3 – 4000 kroner per 
årspurke. Det er en utvikling jeg ikke li-
ker. Men det å holde gris har jeg alltid 
likt helt til nå. Grisen har vært viktig 
her på garden, og gitt gode inntekter. 
Men nå er det dessverre en del fakto-
rer som virker litt ødeleggende på 
motivasjonen min, sier Kommedal.LIVLIG: Det er en livlig gjeng som ser dagens lys. De er livskraftige og svært aktive.  

Første døgnet får de filt tennene.

DØD: Bengt Linqvist. [foto: Tore Mælumsæter]

LITEN: – Jeg liker ikke utviklingen når det gjelder forskjellen i puljetillegg mellom små og store 
produsenter, sier Halvard Kommedal.

Eieren av Link-Fog AS i Norge og Link-Fog AB i Sverige,  
Bengt Linqvist, døde mandag 19. januar som følge av en brann  
i sin bolig i Tøreboda i Sverige. 

Linqvist var en kapasitet innenfor legging av Epoxy-gulv, mest i grisefjøs. Han laget 
alle råvarene selv hjemme på sin lille fabrikk i Sverige. Bengt gjorde alltid en grundig 
jobb og fikk gode tilbakemeldinger fra sine kunder. Få har vært inne i flere grise-
fjøs enn Bengt Linqvist. I tillegg til lange arbeidsdager, reiste han mange tusen 
kilometer i året mellom sitt hjem i Sverige og gårdene han jobbet på i Norge. 

Hvis det skulle være spørsmål til driften i Norge, kan regnskapsfører Kjell Erik 
Granly, Granly Økonomiservice AS, Nordseterveien 14, 1176 Oslo, kontaktes  
(93 22 37 26 eller post@granly-okonomiservice.no)

Link-Fog-Linqvist er død
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Det er Bjørn Borgen, Orre i 
Klepp kommune, Rogaland, 
som leverer livdyr til Halvard 
Kommedal, og det har han 
gjort i mange, mange år.

TORE MÆLUMSÆTER
Klepp, Rogaland

Borgen driver en stor formeringsebe-
setning, og selger om lag 600 livdyr i 
året. 

– Ja, jeg kan bekrefte at jeg har fått 
noen negative tilbakemeldinger på 
denne krysningen den siste tida. Kom-
medal er som mange andre en stabil 
kunde som jeg har betjent i mange år. 
Sjøl har jeg jo rent landsvin, så jeg 
merker ikke så mye til problemene. 
Men jeg har registrert økt tendens til 
halebiting den siste tida. Det sier også 
flere av kundene mine. Jeg har også 
hørt om rabiate purker som vil hoppe 
ut av bingene. Jeg synes jo det er trist 

å høre, for en føler at en ikke er god 
nok som livdyrprodusent. Men det vi 
lurer på er om dette har sammenheng 
med den nye genetikken som vi nå har 
tatt i bruk, sier Bjørn Borgen. 

– Får du mange klager fra kundene 
dine? 

– Jeg kan ikke si at jeg har pleid å få 
det opp gjennom åra. Noen er flinke til 

å si i fra, mens andre kanskje med for-
del kunne vært enda flinkere til å si fra 
om ting. Men etter at LZ-krysningene 
ble sendt ut i markedet har jeg fått  
negative tilbakemeldinger fra flere. 
Det synes jeg naturligvis er veldig leit å 
høre, og jeg vet ikke hva problemene 
skyldes. Vi driver i alle fall ikke anner-
ledes enn det vi har gjort i om lag 25 
år, sier Borgen.

Selger 600 livdyr

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

Gjer som Sissel og Trond Mehus!

Optima prODUKtEr as 
Tlf. 56 56 46 10, Norheimsund 
www.optima-ph.no
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– Vi har registrert at det kom-
mer fram bekymringer om at-
ferden til den nye hybridpurka 
TN70. Vi tar slike tilbakemel-
dinger på største alvor og set-
ter inn tiltak, skriver ansvarli-
ge for avlsarbeidet og 
seminproduksjonen i Norsvin. 

ERLING SEHESTED,
avlssjef, Norsvin 

MÅLFRID NARUM,
fag- og seminsjef, Norsvin 

DAN OLSEN,
avlsforsker, Norsvin

De rapporterte hendelsene går både 
på aggressivitet overfor røkter og 
overfor egne grisunger. Det er begren-
sa hva vi kan dokumentere omkring 
detaljer ved krysningspurkers atferd/
lynne ved hjelp av data fra Ingris. Indi-
rekte kan vi likevel si en del om 
«netto»-prestasjonene i form av antall 
avvente og dødelighet (differansen 
mellom antall levendefødte og antall 
avvente). 

BEDRE RESULTATER
Foreløpige resultater her viser at både 
antall levendefødte og antall avvente 
er høyere hos TN70 (LZ) enn hos LY-
purka. Dødeligheten er lik for de to når 
det gjelder antall, noe som betyr at for 
prosent tap presterer TN70 bedre enn 
LY. Det er heller ikke større forekomst 
av kull med svært få avvente hos TN70. 
Resultatene kan på ingen måte tas som 
bevis for at TN70-purka ikke er mer 
aggressiv mot grisungene enn LY-purka 
er. Men om hun er mer aggressiv så 
må hun være betydelig bedre på andre 
moregenskaper som reduserer døde-
ligheten i kullet. For de tilfellene av ag-
gressiv purkeatferd vi har fått beskjed 
om har vi undersøkt antall avvente og 
dødelighet for samtlige døtre til fedre-
ne til de rapporterte purkene. Disse  
fedrene har ikke dårligere resultater 
enn andre Z-råner som har vært i bruk. 
Vi vil følge med på enkeltfedre videre. 

SKAL UNDERSØKES 
Siden Ingris foreløpig ikke kan hjelpe 
oss med dokumentasjon omkring at-
ferd og lynne, arbeider vi nå med å 
lage en tilfredshetsundersøkelse som 
skal sendes bruksbesetninger der det 
finnes både TN70 og LY-purker. Her vil 
vi også stille spørsmål om en rekke  
andre egenskaper. Planen er at dette 
materialet skal inngå i en mastergrad 
ved Institutt for husdyr- og akvakultur-
vitenskap ved NMBU. 

BEVISST SELEKSJON
Parallelt med undersøkelsene som er 
nevnt ovenfor gjøres det bevisst selek-
sjon mot uønsket atferd i vår Z-linje be-
setning hos Kjell Gunnar Gravningen. 

Siden besetningen fortsatt er under 
oppbygging må en forholdsvis stor  
andel av ungpurkene settes på. Når 
oppbyggingen av besetningen er full-
ført vil vi få enda større effekt av dette 
seleksjonsarbeidet. Resultatene fra 
Ingris-analysene og tilfredshetsunder-
søkelsen vil bli lagt til grunn for en 
grundig tilbakemelding til Topigs  
Norsvin. Her vil vi komme med anbefa-
linger til eventuelle tiltak på prioriterte 
områder.

TILTAK: – Vi jobber nå med flere analyser og undersøkelser med sikte på å fremme anbefalte  
tiltak, skriver blant andre Norsvins avlssjef Erling Sehested. 
[foto: Tore Mælumsæter]

TN70-purkas lynne

www.bergerud-gaard.no
1735 Varteig  |  Tlf. 918 45 004  
ole @ bergerud-gaard.no

Plastplater til alle formål
» Melkerom » egnet til ALLE dyreslag
» Teknisk rom » upåvirket av fukt og skitt
» Våtrom » enkle å holde rene/vaske
» Husdyrrom » lette å bearbeide/montere

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge  |  Tykkelse 1,5 – 42 mm
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Den er på full fart inn i skan-
dinaviske og andre europeiske 
land. Den prøves ut i USA, og 
også hos en større kunde i  
Brasil. Vi snakker om TN70, 
den nye LZ-hybridpurka.

TORE MÆLUMSÆTER

– Det rettes stadig sterkere søkelys 
mot styrke, helse, morsevne, kullstør-
relse og vekt ved tre uker for å nevne 
noe. Den nye z-linja er god på redusert 
smågrisdødelighet, og den er sjøl-
gående og «easy to handle». Dette er 
viktige egenskaper i mange markeder, 
sa Norsvins Signe Lovise Thingnes på 
Norsvinseminaret i Hamar tidlig i  
desember. 

Thingnes tok som kjent doktorgraden 
sin på fôring av purker for vel et år  
siden. Hun snakket om erfaringene så 
langt med TN70, men la til; 2015 blir 
et minst like spennende år for svine-
avlen. Det må tas flere veivalg når det 
gjelder hva en skal satse på av mor-
linjer, krysningsdyr og farlinjer i det nye 
Topigs Norsvin. I dag er det litt for 
mange linjer. 

MER FETT 
– Når det gjelder spekk og muskelmål 
så ser vi at den nye hybridpurka avlei-
rer mer fett enn vi er vant til. Muskel-

dybden er ganske lik. Fôringsstrategi-
en kan ha mye å si for nettopp dette 
forholdet, men det er ikke bare nega-
tivt at ungpurkene har litt mer fett å gå 
på, mente Thingnes. 

Når det gjelder kullprestasjoner så ser 
en så langt ingen forskjeller mellom 
den gamle LY-purka og den nye TN70-
purka når det gjelder antall totalfødte 
hos førstekullspurker. Det er også ube-
tydelig forskjell når det gjelder antall 
levendefødte (Red. anm: senere har 
andrekullsdata vist flere levendefødte, 
færre dødfødte og flere avvente  
(se artikkel «TN70 purkas lynne»). Men 
TN70 har høyere tall for antall avvente. 

Det er ikke korrigert for ammepurker, 
og undersøkelsen baserer seg på første-
kullsdata fra 5190 LY-kull og 1991 
TN70-kull født etter 1. februar 2014, 
og hvor besetningene har hatt minst 
20 kull fra hver rasekombinasjon. 

VIL VITE MER 
– Vi etterlyser flere tilbakemeldinger, 
men vi har fått tilbakemeldinger om 
flere levendefødte, færre dødfødte, 
fine spenerekker og bra livskraft.  
Men vi har også fått tilbakemeldinger 
om eksteriørutfordringer. Den nye  
hybridpurka virker også å være mer  
aktiv/urolig enn det vi har vært vant til. 
Kjøttprosenten er noe lavere, sa  
Thingnes. 

Om fôringen sa hun at både underfôr-
ing og overfôring kan ha negative kon-
sekvenser for purka og kullets presta-
sjoner. Protein- og energibehovet 
varierer med kullnummer og stadium i 
reproduksjonssyklusen. 

–  Men mye er gjort hvis en greier å få 
purka over «førstekullskneika». Når det 
gjelder fôringsanbefalinger i oppdret-
tet så vil jeg anbefale, hvis det er mulig, 
at purka ligger på 150 kilos vekt, er 
240 dager og har 12 – 14 millimeter 
med spekk, sa Signe Lovise Thingnes. 

Topigs Norsvins fôringsgruppe vil jobbe 
videre med datainnsamling, utvikling 
og kundestøtte i tida som kommer.

TN70 på full fart inn i verden

VIL VITE MER: – Vi vet noe, men vi trenger fortsatt data som kan si oss mer om erfaringene 
med TN70, sa Signe Lovise Thingnes i Topigs Norsvins fôringsgruppe.

FÅ SPØRSMÅL: Det var svært godt med folk på fagseminaret, men det kom få spørsmål og 
kommentarer fra salen til erfaringene med TN70 så langt. 
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K J Ø T T M A R K E D

Termografering

ENKELT TILTAK SOM 
FORHINDRER GÅRDSBRANN 

Mange branner er avverget fordi norsk 
landbruk har brukt store summer på

varslingsanlegg. Men fortsatt brenner det 
alt for ofte på norske gårdsbruk.

To av tre branner i landbruket har el-årsak. 
Termografering oppdager temperaturforskjeller 

som indikerer feil i det elektriske anlegget.

RABATTEN DEKKER KOSTNADEN
Som If kunde får du 10% rabatt på 

forsikringen av de husene som
termograferes hvert 3. år.

GÅ INN PÅ IF.NO/LANDBRUK ELLER
RING 815 11 526 OM DU VIL VITE MER.

GIR 10%
RABATT
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Den oppdaterte markedsprog-
nose for 2015 viser fortsatt 
overskudd av gris, men ikke 
mer enn at ordinære regule-
ringstiltak kan håndtere det. 

Storfe og lam preges fortsatt av under-
dekning av norsk produksjon, og det 
er for mye egg.

Prognosen fra Totalmarked kjøtt og 
egg oppdateres og justeres med nye 
data annenhver måned, og er det vik-
tigste styringsverktøyet i jobben med å 
balansere markedet.

Prognosen for gris viser nå et over-
skudd på 700 tonn for 2015. Da er det 
lagt til grunn en økning i produksjonen 
med 2,4 prosent sammenlignet med 

2014, men med samme antall gris til 
slakt som i 2014. 

Det er en reduksjon i antall bedeknin-
ger i perioden som påvirker 2015, men 
det oppveies av en økning i effektivite-
ten. I tillegg forventes slaktevektene å 
øke med nærmere to kilo i snitt. Det 
har sammenheng med at det ikke vil 
bli kompensasjon for reduserte slakte-
vekter i starten av 2015 slik som i fjor, 
pluss at det forventes generelt noe 
høyere slaktevekter gjennom året.  
Engrossalget prognoseres å øke med 
én prosent neste år.

KAN SNU
– Et prognosert overskudd av gris på 
700 tonn er håndterbart innenfor de 
virkemidlene vi har tilgjengelige. Like-
vel er det for tidlig å friskmelde grise-
markedet helt. Det skal lite til før situa-
sjonen kan snu. Små endringer i 
forutsetningene for prognosen kan gi 
store utslag på balansen. Derfor er det 
nødvendig å ha is i magen og fortsatt 
holde igjen med tanke på nyetablerin-
ger innen smågrisproduksjon, sier  
Jakob Simonhjell, direktør for Total-
marked kjøtt og egg.
(kilde: Totalmarked, Nortura)

Januarprognosen for 2015:

Håndterbart for gris
Prognose 2015 (per januar 2015)

Tonn Endring Importanslag Salg Endring Markedsbalanse

Gris 132100 +2% 1800* 133200 +1% + 700

*) Importen inkluderer spekk og småflesk (1100 tonn), WTO-import på 100 tonn av kvoten på 1381 tonn  
og EU-kvote på 600 tonn.



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

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

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

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

Salg og montering av våtfôring, tørrfôring,  
ventilasjon, innredning, fôrsiloer og brannvarsling.
Skaffer deler til de fleste anleggstyper.

Montør Bjønness

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

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

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

Leverandør av administrativ programvare for  
landbruk og småbedrifter. Regnskap, faktura, lønn. 
Skifteplan, miljøplan og KSL.

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

Vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

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

S V I N  1 / 2 0 1 5 46

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.forbruksvarer.no
post@forbruksvarer.no
Tlf. 22 20 80 80

Driftsmidler av høy kvalitet. 
Fôrtilskudd – konservering – gårdshygiene 
fluebekjempelse – rekvisita.

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.felleskjopet.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.

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/landbruk
Tlf. 815 11 526

If har hjulpet bønder med landbruksforsikring i 
mange år. Ta kontakt med en av våre erfarne medar-
beidere over hele landet.

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.
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www.agromiljo.no
Tlf. 51 71 20 20
post@agromiljo.no

Lagring og spreiing av husdyrgjødsel er vårt  
fagområde.
– Effektiv og miljøvennlig gjødselhåndtering.

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

Plastplater til alle formål. 

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

Ønsker mer gris !
Vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

MIDT-NORGE SLAKTERI AS



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

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

www.sparebank1.no
Tlf. 21 02 50 50

Totalleverandør av bank- og forsikrings- 
tjenester til landbruket.

www.vilomix.no
firmapost@vilomix.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.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.

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

Ditt eget selskap!

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.

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

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

S V I N  1 / 2 0 1 547

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 13. MARS 2015
TEMA: Fôr og fôring

// Manusfrist: 23. februar

// Frist for bestilling av annonser: 23. febr.

// Frist for levering av annonsemateriell:  

 27. februar

LANDBRUKSLEVERANDØRENE:

 3 LINJER 5 LINJER

Enkeltinnrykk 1.800,- 2.300,-

5 innrykk 1.440,- 1.840,-

9 innrykk 1.260,- 1.610,-

ANNONSEPRISER:

FORMAT 4-FARGER 2./3. OMSLAG

1/1 15.200,- 16.500

1/2 9.400,- 10.300

1/3 7.300,- 

1/4 6.300,- 6.900

1/8 3.900,-

Baksiden 17.700,-

AGROFARM er en russisk husdyrteknisk messe som avvikles i Moskva  
 den 4.– 6. februar 2015. www.agrofarm.org

SLAKTEGRISKURS arrangeres av Norsvinskolen i Hamar 17.– 19. februar.

SATELLITTKURS arrangeres av Norsvinskolen for satellittbesetninger  
 i purkeringer i Rogaland 10.– 11. mars.

ÅRSMØTE i Norsvin arrangeres i Hamar 19.– 20. mars.

ÅRSSTÄMMA i Sveriges Grisföretagare arrangeres i Bålsta,  
 Sverige 1.– 3. juni.

UTGIVELSESPLAN SVIN 2015:

NR. MANUSFRIST MATR.FRIST UTGIVELSE TEMANUMMER

1 19. jan 23. jan 06. feb Fôr og fôring

2 23. feb 27. feb 13. mar 

3 27. mar 10. apr 24. apr Energiløsninger

4 4. mai 11. mai 22. mai 

5 1. juni 05. jun 19. jun Kjøttindustri

6 17. aug 21. aug 04. sep

7 21. sep 25. sep 09. okt Gjødsel

8 19. okt 23. okt 06. nov

9 23. nov 27. nov 11. des Bygg, innredning, utstyr

www.reime.no
kundservice@sodra.com
Tlf. 63 94 77 11

Landets største produsent av innredninger og  
rekvisita til husdyrrom. Tilbyr også utstyr for gjødsel-
behandling.

www.sodra.no  //  www.renflis.no
postagri@reime.no
Tlf. 51 79 19 00

Flis i rundball – Bra pris, godt for miljøet og enkel 
håndtering.
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Returadresse: Norsvinsenteret, Postboks 504, NO 2304 Hamar

HVA ER DIN DRØM?

En slaktegrisprodusent som reduserer  fôrforbruket 
med 0,2 fôrenheter per kg  tilvekst vil 
øke  driftsresultatet betydelig. For en 
 konsesjonsbesetning vil det bety 
ca 100.000,- kroner per år!

Hvilke DRØMMER kan du REALISERE med en slik forbedring?

Felleskjøpet har et komplett kraftfôrsortiment, kunnskapen, 

 planleggin sverktøy og dyktige fagkonsulenter. Ta kontakt med oss, 

og vi hjelper deg med å nå dine  drømmer.
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