
Nummer 2 // 2012fagblad for sviNeproduksjoN // 47. årgaNg 

 NY YORKSHIRE TIL NORGE I MAI 

AMERIKANERNE LIKER NORSK GRIS

S. 36

S. 16

// VAKSINE MOT RÅNELUKT S.12

// SPF STÅR STERKT S.28

// HOLDVURDERING   S.32



a v l  O G  S e m i n

S v i n  2 / 2 0 1 2 2

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

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

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

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

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

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

w
w

w
.dialecta.no

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

Fjøssystemer bruker mye tid på gris, slik at du kan bruke litt mindre.  
Vi har plukket ut de beste produktene fordi vi vet hvordan effektive grisefjøs bygges og driftes.  

Og gode grisefjøs gir mer tid. Derfor har vi blitt bonden og alle dyrenes førstevalg.
Vi planlegger, prosjekterer, innreder og bygger komplette grisefjøs – fra gulv til tak.   

 

Tid for gris

 • Big Dutchman fôringsanlegg for tørrfôr og våtfôr • Inventar i glassfiber, fiberplater, betong og plast/rustfritt
• Big Dutchman ventilasjon • Vaskerobot • Krybber i rustfritt og polymerbetong

• Plastrister fra MIK, Tribar og betongspalter

w
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www.a-k.no

A-K MASKINER LEVERER DET 

DU TRENGER FOR EN EFFEKTIV 

GRISEPRODUKSJON

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

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

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

på tørrfôr
 » Enkel i bruk med mulighet for håndholdt 

terminal

Transpork 
DM6000Multifase 
tørrfôring

Kvalitetsinnredning 
for norske forhold
 » Ny, kraftigere plastplank
 » GP-innredning kan også leveres med rustfrie stolper
 » Ferdige elementer fra fabrikk. Rask montering
 » Enkelt å kundetilpasse

MED FOKUS PÅ GRIS

VÅRE NYE I-MEK SELGERE

Einar Sunde
Salgsdistrikt
Jæren
Tlf. 901 69 123
einar.sunde@a-k.no

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

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

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

Markedets beste rist
 » God gjødselgjennomgang
 » Lang levetid
 » Kan leveres med integrert gjødselluke
 » Leveres på mål

Det er kun hos 

A-K maskiner du får
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Adresse: Norsvinsenteret,
Postboks 504, 2304 Hamar
Telefon: 62 51 01 00 e-post: svin@norsvin.no

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

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

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

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

Produksjon:
idé trykk as, postboks 263, 2302 Hamar

Antall nr. per år: 9 tidsskrifter

Pris: kr 610,– for medlemmer
 kr 710,– for ikke-medlemmer
 kr 355,– for studenter/elever

Bankgirokonto: 1800.05.51011

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

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

Vakttelefon distribusjon: 908 52 120

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

Forside:	–	Slik	kan	en	ung	yorkshire	fra	Topigs’	z-linje	som	vi	skal	importere	fra	se	ut,	sier	
administrerende	direktør	Olav	Eik-Nes	i	Norsvin.			 
[Foto: Tore Mælumsæter]
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Bedre dyrevelferd bør belønnes
Nå kan også norske svineprodusenter bruke den  
EU-godkjente vaksinen mot rånelukt i hanngriskjøtt.  
Noe annet valg hadde for så vidt ikke slakteribransjen.  
Men det blir ikke mye bruk av vaksine mot rånelukt  
i Norge med de kravene som stilles nå.

Det er naturlig at slakteribransjen stiller krav for å få dette til å fungere med 
minst mulig risiko for å slippe hanngriskjøtt ut til forbrukerne. Alle er tjent 
med det. Men de som nå tror at produsentene i flokk og følge vil slutte med  
dagens kastreringsregime vil bli skuffet. Kravene som stilles er så tøffe at bruk 
av vaksine trolig blir temmelig uaktuelt for det store flertall av produsenter.  
Et generelt trekk på 50 øre per levert kilo og 25 000 kroner i straffegebyr hvis 
det oppdages en feil har trolig avgjort den saken.

Både kjøttindustrien og produsentene får ekstra arbeid og kostnader med å 
sikre at uvaksinerte råner glipper igjennom. Men hvis bedre dyrevelferd er en 
ønsket utvikling, når man ikke det ved å straffe produsentene for å ta i bruk 
nye metoder som gir bedre dyrevelferd. Ei næring som tar grep for å bedre 
dyrevelferden burde prinsipielt sett belønnes, ikke straffes.

Det er ingen hemmelighet at de færreste svineprodusenter liker å kastrere 
hanngriser. Det beste hadde naturligvis vært å slippe. Men dette som ut-
gangspunkt burde det vært interessant å vurdere bruk av vaksine sett fra pro-
dusentenes synspunkt, selv om ansvaret for kastrering flyttes over fra smågris-
produsenten til slaktegrisprodusenten. Det går an å finne ordninger som 
justerer det praktiske og økonomiske produsentgruppene i mellom. 
Men vi har store problemer med å se at produsentene vil forlate en ordning 
som fungerer godt i dag til fordel for en metode som svekker økonomien og 
pålegger produsentene enda større ansvar og usikkerhet.   

Har man glemt at Stortinget allerede for ti år siden bestemte at kastrering av 
grisunger skulle forbys fra 2009 ? Forbudet ble utsatt fordi en manglet alterna-
tiver til dagens metode. Nå foreligger det et alternativ, og veterinærene og 
dyrevernerne hevder at vaksine gir bedre dyrevelferd for grisene. 

En trenger ikke være spinndoktor for å skjønne at her blir det politisk press. 
Den dagen produsentene ikke kan fortsette som i dag, så sitter de nok en 
gang igjen med regninga i fanget for å ha gitt politikerne litt bedre samvit-
tighet. Og Pfizer, som har lagt ned store ressurser i å markedsføre vaksinen 
Improvac, kan le hele veien til banken.

L E D E R

TOrE	mælumSæTEr
ansvarlig redaktør

«En trenger ikke 

være spinndoktor for 

å skjønne at her blir 

det politisk press»

Bra satsing på salg
Vi har ved flere anledninger etterlyst 
sterkere satsing på produktutvikling og 
salg av svinekjøtt på lederplass, senest  
i forrige nummer.

Og nå skjer det noe ! Det er med stor 
glede vi ser at markedsleder Gilde nå 
legger bredsida til. Det presenteres nye 
produkter, og det deles ut nye og lekre 
oppskriftsbøker i butikkene som skal  
lokke forbrukerne til å prøve nye måter å 
bruke det allsidige svinekjøttet på. 

Dette er veldig oppmuntrende, og sat-
singen fortjener ros. Vi ser at salget av 
strimlet svinekjøtt når nye høyder, og vi 
ser at det presenteres nye produkter 
som ikke bare målrettes mot unge og 
matbevisste kvinnelige forbrukere. 
Også andre privateide slakterier viser 
stor oppfinnsomhet når det gjelder å  
finne nisjer og nye markedsmuligheter. 
Bra satsing !

Svinekjøttet har hele tiden vært  
konkurransedyktig når det gjelder pris. 
Så populært har svinekjøttet vært som 
lokkevare for butikkene at mange av 
dem har solgt gode råvarer med til dels 
store tap for å lokke til seg kunder.  
Håpet er at stadig flere også biter seg 
merke i svinekjøttets gode smak og kva-
litet, og ser hvor anvendelig kjøttet er. 
For det har dessverre vært slik at salget 
av svinekjøtt har stagnert over en lengre 
periode.

Til alle som har salg av svinekjøtt for 
øyet; hold fram som dere stevner !

vi meNer:
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Utvikling av et fagblad er en 
kontinuerlig prosess, både 
redaksjonelt og utseende-
messig. Svin, som nå er inne 
i sin 47. årgang, har skiftet 
utseende mange ganger i  
løpet av disse årene. 

Nå har vi endret uttrykket enda en 
gang. Målet med omleggingen er å 
gjøre bladet enda mer leservennlig. 
Skrifttypene er endret, og bokstavene 
i teksten har blitt litt større enn i den 
gamle lay-outen. Bladet skal med  
andre ord bli lettere å lese. 
Redaksjonelt innhold og annonser skal 
tre tyde ligere fram. Vi har strammet 
opp presentasjonen av stoffet, og for-
søkt å skape et tidsmessig moderne 
uttrykk. Bruken av grafiske effekter er 
noe dempet for å tydeliggjøre skillet 
mellom redaksjonelt stoff og  

På en liten gard  
i et grisehus utenfor  

Bryne ble det født en liten 
gris i mai måned i 2009.  

Lite visste den om hvilket 
navn og rykte den skulle  

få når den ble stor.

annonser. Vi tror dette vil tjene både 
redaksjonens og annonsørenes bud-
skap.  

Det er ti år siden forrige gang vi gjor-
de større lay-outmessige endringer. 
Det skjedde i 2002 i forbindelse med 
at vi forandret navn fra Svineavlsnytt 
til Svin. Vi vet at gamle vaner er vonde 
å vende, så det vil sikkert være delte 
meninger om den nye drakta blant  
leserne. Kom gjerne med kommenta-
rer til omleggingen. Men vi håper og 
tror at den over tid vil være til glede 
og nytte for alle. Vi fortsetter med full 
kraft for å forbedre det redaksjonelle 
produktet. Parallelt jobber vi også 
med å utvikle Svineportalen til å bli et 
enda bedre tilbud til våre abonnenter. 
Dagens nye bladbunad er også gjort 
med tanke på en forbedret nettløs-
ning i bakhodet.  

Redaksjonen

På Hamar fant de ut at denne grisen ville de se nærmere på og beordret tur til 
råneteststasjonen på Delta. Her skulle den bli veid og fôret etter alle kunstens 
regler. Og til slutt skulle den gjennom det store nåløyet. Tomografen. 
Jærbu som han var denne lille grisen tok han fatt på utfordringene og gjorde 
sitt beste. Høvik ble navnet, og han klarte det. Før jul fikk han avlsstatuet-
ten.149 poeng i avlsverdi og 134,7 i seleksjonsverdi. Det kan høres ut som en 
verdensrekord. 

Denne lille grisen fra et alminnelig grisefjøs i Norge har i dag over 60 sønner 
som er ferdig i test. I tillegg har han ca. 880 døtre i felttest i inn og utland. 
I utlandet er det testet 161 sønner. På toppen av alt har han fått fire elitesønner. 

Det er dette det handler om i disse dager når Norsvin ber sine eiere om å stille 
opp med kapital for å lykkes internasjonalt. I mer enn femti år har norske svine-
produsenter samlet seg om å få fram de beste avlsdyrene. Nå er de så gode at 
de ikke bare er gode nok for oss i Norge. Hele verden snakker om dem. 
De har vist at de duger. Svineprodusenter og avlskonsulenter i USA snakker i 
dag om Høvik som om det var en stor kjent idrettsutøver. Nå trenger vårt elite-
lag sponsorer for å vinne nye konkurranser. Regner med at du vil være med  
videre på denne spennende reisen.

WIlly	FINNbAkk
styreleder Norsvin

STyRELEDERENS SAK

En spennende reise
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WEDA fôringssystemer er kjent for kvalitet
                                                                                                                                                 

• Driftssikkerhet og meget lang levetid
• Hurtig transport av store fôrmengder over lange avstander

                                                                                 • Anlegget vasker seg selv med såpe og desinfeksjonsvæske

Vi har referanser som har brukt WEDA-anlegg 

i 20 år med non-stop fôring.

RK Bygg & Montasje selger deler 

og har service på andre fôringsanlegg.

WEDA - kanskje det eneste restfôringsanlegget 
som er aktuelt for deg?
• Alltid ferskt fôr gir bedre appetitt og dyrehelse.
• Selvvaskende anlegg holder bakteriene borte.
• Rask fôrblanding, rask utfôring og unik hygieneløsning 

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

BYGG & MONTASJE AS

ROALD KVERME
Daglig leder

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

Daglig leder

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

Ventilasjon
Innredning
Weda fôringsanlegg

Prøv et fôringssystem 
fra WEDA du også!

AniDry®
AniDry - Det effektive hygienemiddel. Et sterkt produkt fra 
Unitron.  RK Bygg & Montasje forhandler alle produkter fra 
Unitron. 

Gjør din hverdag lettere... 
God effekt mot campylobakterier, salmonella og e-coli

La dine dyr merke forskjellen…

• PH Nøytral 
• Fri for bentonit   
• Klistrer ikke   
• Perfekt til spaltegulv
• Praktisk plastsekk

• Ingen klumper
• Ingen etsing
• Ingen fosfat
• Skånsom for miljøet
• Binder ammoniak
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Appetitten på svinekjøtt  
øker blant norske forbrukere. 
Stadig flere vil ha det ferdig-
strimlet, for å kunne lage 
middag i en fei. 

Etter en svak tilbakegang i 2008 og 
2009, økte forbruket av svinekjøtt 
med to-tre prosent i 2010. Nå tyder 
ferske tall fra den største leverandøren 
på at veksten fortsetter. 
– Salget økte med nye 2,8 prosent i 
fjor, og denne trenden har fortsatt inn 
i 2012, sier Anita Mikalsen, kategoridi-
rektør for kjøtt i Nortura. Bestselgerne 
er koteletter, ribbe, stek og filet. Men 
brattest er veksten for ferdigstrimlet 
kjøtt. 
– Etterspørselen økte med over 50 
prosent i fjor. Så langt i år er salget 
opp nye 30 prosent, og ferdigstrimlet 
utgjør snart en sjettedel av nord-
menns butikkomsetning av svinekjøtt. 

LIKNER KyLLING 
– Veksten har sammenheng med at 
norske forbrukere vil spise sunt og 
lettvint, mener seniorkonsulent John 
Spilling i Ipsos MMI, som står bak  
undersøkelsen Norske Spisefakta. 
– Renskåret svinekjøtt har en forbru-
kerprofil som likner kylling. Det inne-

holder lite fett, kan brukes i mange 
retter og er ikke spesielt dyrt. Dette er 
viktige valgkriterier for norske forbru-
kere, sier Spilling. Gjennomsnittlig har 
nordmenn svinekjøtt til middag nesten 
50 ganger i året. 
– Sterk vekst for ferdigstrimlet kjøtt 
spesielt stemmer godt med den lett-
vinthetstrenden som har preget kjøkken- 
vanene våre de senere årene. Vi ønsker 
å få middagen klar raskt og uten for 
mye jobb, samtidig som vi vil ha følel-
sen av faktisk å ha laget mat selv. 

Må SMAKE GODT 
Samtidig er det viktig for mange for-
brukere at det å spise sunt og magert 
ikke går på bekostning av smaken,  
påpeker Anita Mikalsen i Nortura. 
– Derfor har vi nå lansert en rekke  
nyheter innen produktserien Edelgris, 
som er saftigere enn vanlig svinekjøtt 
fordi det er mer marmorert. Likevel 
inneholder det bare rundt tre prosent 
fett i gjennomsnitt. Edelgris er basert 
på en egen svinerase som er forsket 
frem i et samarbeid mellom Gilde og 
Norsvin. 
– Dette samarbeidet pågår fortsatt, 
og gir et godt grunnlag for produkt-
tilpasninger i tråd med forbrukernes 
ønsker også i tiden fremover, sier  
Mikalsen.

Den danske svineproduk-
sjonsgården Egehøj med en 
årsproduksjon på 90 000 
griser ble solgt for 79,4 mill. 
danske kroner før nyttår.

Det var umåtelig stor interesse for ei-
endommen, som ble lagt ut for salg i 
oktober i fjor. Mellom jul og nyttår ble 
eiendommen solgt til en yngre kjøper 
for nesten 90 millioner danske kroner, 
opplyser Berg Risaker i meglerselska-
pet Nybolig Landbrug til Landbrugsa-
visen.  Salget gjør eiendommen til en 
av de dyreste landbrukseiendommer 
som noen gang er omsatt i landet. 

Den tidligere eieren har bygd et stort 
og flott anlegg som er klar til å bli ut-
viklet videre hvis kjøperen ønsker det. 
Det var en ung førstegangskjøper som 
ble ved eiendommen, og han ble en 
av de siste som benyttet seg av den 
gamle yJ-låneordningen i Danmark 
som utløp 1. januar 2012. Megler-
huset sier at eiendommen er fornuftig 
belånt. 

Bedriften har et samlet jordbruksareal 
på 2650 dekar, plass til produksjon av 
84 000 griser på 7 – 30 kilo, samt plass 
til 4400 slaktegriser. Kornlageret har 
plass til 15 000 tønner korn på plan-
lager, og fem kornsiloer som rommer 
5000 tønner hver. 

ser på smågrisfôrets 
antinæringsstoffer 
– For meg er det ikke interessant om det 
er 10,2 eller 10,4 gram fordøyelig lysin i 
en smågrisblanding. Jeg er mer interes-
sert i hva blandingen inneholder av anti-
næringsstoffer, og i hvor høy grad protei-
net i fôret er omsettelig for nylig avvente 
grisunger, sier agronom Anders  
Hagemann i Hamlet Protein til vår dan-
ske søsterblad Svin. 

Hans erfaring er at antinæringsstoffene 
har større betydning for smågrisenes 
produktivitet enn om det er litt mer eller 
litt mindre lysin i fôrblandinga. 

Ny eu-dyrehelselov 
inn i eØs-avtalen
EU skal utforme ny dyrehelselov for land-
dyr og akvatiske dyr innen 2012. Den 
nye loven blir en del av EØS-avtalen, og 
er derfor viktig for Norge. Landbruks- og 
matdepartementet, Fiskeri- og kyst-
departementet, Mattilsynet, Veterinær-
instituttet og representanter fra næringa 
holder kontakt for å informere hverandre 
om statusen til den kommende dyre-
helselovgivningen.

Den nye og overordnete dyrehelsefor-
ordningen i EU har vært under utvikling 
et år, og alle EØS-landene har fått kom-
me med innspill. Landbruks- og mat-
minister Lars Peder Brekk sier at det for 
Norge er viktig å holde på handlings-
rommet for en streng nasjonal dyrehelse-
lovgiving tilpasset landets gode situa-
sjon. Dyrehelseloven skal være en 
overordnet lov som skal fastslå generelle 
prinsipper for alle dyreslag, inkludert 
akvatiske dyr, og alle typer dyrehold.

BRÜSSEL: Fra EU-parlamentet i Brüssel, hvor 
den nye dyrehelseloven skal utvikles. [foto: TM]

Grisegård solgt for 80 millioner

Salgsvekst for svin
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Hatting KS henter nå ut et 
tosifret millionbeløp på salg 
av veterinær medisin.

Det danske selskapet, som først og 
fremst henvender seg til svineprodu-
senter med salg av sæddoser, medisin 
og annet produksjonsutstyr, vil nå 
også gå ut til storfefolket for å selge 
veterinær medisin. 

Hatting KS solgte 120 000 færre sæd-
doser i 2010/2011. Usikkerheten i 
dansk svinebransje har ført til at purke-
tallet har sunket med to prosent. Men 
Hatting KS klarte å øke sin omsetning 
fra 261 til 281 millioner danske kroner 
i forhold til året før.

stor 
regionsamling 
Sørvestlandet hadde en stor region-
samling for svineprodusenter medio  
november. Samlingen gjaldt medlemmer 
i Norsvin Aust- og Vest-Agder, Rogaland 
og Hordaland. 62 deltakere satte hver-
andre stevne i Haugesund, og fôrkvalitet 
og råvaretilgang til akseptable priser sto 
i sentrum for debatten. Kraftfôr er som 
kjent den største kostnaden i produk-
sjonen, og dermed avgjørende for pro-
dusentens  produksjonsresultater.  
Samlingen ble støttet av Felleskjøpet 
FKRA, Fiskå, Nortura, Fatland og Prima. 

opptur også for  
danske kjøttpriser
Omsider kom oppturen også til dansk 
svinekjøtt. I begynnelsen av februar  
løftet slakteriene svinenoteringen opp til 
10,10 DKK per kilo, en stigning på 20 
øre. Det er flere ukers stigning i svine-
kjøttprisene i Tyskland som ligger bak 
den danske prisøkningen. Men etter-
slepet til tyskerne er stort, drøyt 60 øre 
kiloen hvis tyskerne fastholder prisene 
fra starten av februar.

basf bakker ut når 
det gjelder gmo i 
europa
BASF Plant Science stopper nå arbejdet 
med forskning og utvikling av GMO- 
grøder som er målrettet mot dyrking i 
Europa. Det offentliggjorde selskapet i 
januar. Selv om BASF Plant Science er 
overbevist om at GMO blir en nøkkel-
teknologi i dette århundret, så finner 
ikke selskapet det lenger lønnsomt å 
fortsette med forskning rettet mot 
GMO-produkter rettet mot det europe-
iske markedet spesielt.

Grunnen er i følge det danske bladet 
Grovvarenyt manglende aksept av GMO 
hos europeiske forbrukere og politikere. 
Selskapet flytter derfor fokus og ressur-
ser i GMO-arbeidet til nord- og syd-
Amerika. Selskapets hovedkontor flyttes 
samtidig fra Limburgerhof i Tyskland til 
Raleigh i Nord-Carolina i USA.FRISTER MENN: Nina Rishovd Stavenæs er markedsansvarlig for pålegg i Gilde. Nå prøver 

hun å friste menn med tykkere skiver og mye smak.

KOMPENSERER: Hatting KS kompenserer 
tapt sædsalg til purker med økt salg av vete-
rinær medisin. [foto: tore mælumsæter]

Satser stort på pålegg
Nå skal mennene fristes med nye og smakfulle påleggsvarianter. Gilde satser i 
hvert fall stort på dette i vinter. Tidligere har en ofte fridd til unge kvinner, men 
nå er det yngre menn som skal fristes med «Nistedigg» og andre godsaker. 
Pålegget skal ha mye smak og være i tykkere skiver.

Medisin avhjelper 
fallende sædsalg



D I V E R S E

S V I N  2 / 2 0 1 2 10

Norske svineprodusenter  
er nok en gang på  

offensiven. De er innovative 
og viser at de vil satse for å 

sikre framtida.

Styret i Norsvin SA har stiftet selskapet Norsvin Invest AS som har som formål  
å skaffe til veie 15 millioner kroner i utviklingskapital, som rentebærende lån fra 
Norsvins eiere og de ansatte i Norsvin SA og i Norsvin International AS.  
Kapitalen skal brukes på ytterligere satsing i Norsvin USA LLC (NUSA). 

Det sendes nå ut tilbud til eierne av Norsvin SA og til ansatte i Norsvin og i 
Norsvin International AS om å tegne aksjer i Norsvin Invest AS. Med hver aksje 
følger en forpliktelse til å innbetale kr 2000 i lån til Norsvin Invest AS.  
Dette blir et rentebærende lån med en årlig avkastning i form av renter på  
lånebeløpet. Norsvins utvikling og suksess er resultat av at eierne har vært  
offensive, framtidsrettede og modige ved viktige strategiske beslutninger.  
Videreføring av denne arven, der kravene til omstilling og effektivitetsutvikling 
øker år for år, er en stor utfordring som vil kreve nytenkning og mot. 

Gjennom strategiske beslutninger har eierne slått fast at Norsvin skal utvikle 
seg videre som et ledende internasjonalt avlsselskap. å lykkes internasjonalt er 
en forutsetning for å kunne finansiere videreutviklingen av et konkurransedyktig 
avlsarbeid på gris. Dette har vært målet med den internasjonale satsingen de 
siste 15 årene. Resultatet av dette arbeidet er at vi i dag har tilnærmet like stor 
omsetning internasjonalt som nasjonalt, og den internasjonale virksomheten har 
i denne perioden gitt nærmere 100 millioner kroner i royalty tilbake til Norsvins 
avlsarbeid. 

Av de markedene som Norsvin selger genetikk til i dag er USA det markedet 
med størst potensiale. Svineproduksjonen i USA består av ca. 5,8 millioner  
purker, og det slaktes ca. 116 millioner slaktegris per år. I 2002 ble selskapet 
Norsvin USA LLC (NUSA) etablert. NUSA er 100 prosent eid av Norsvin Inter-
national AS, og har som formål å tilbakeføre royalty til finansiering av Norsvins 
avlsarbeid. Omfattende testvirksomhet hos kunder viser at Norsvins avlsmateri-
ale klarer seg svært godt i konkurranse med avlsmateriale fra andre ledende  
internasjonale avlsselskaper, særlig på evnen til å levere effektivitet og produk-
tivitet til slaktegrisen gjennom mordyret. Dette har resultert i økt markedsandel 
og omsetning hvert år. Omsetningen i NUSA var i 2011 på ca. kr 35 millioner, 
og forventes med dagens utviklingstakt å være på ca. kr 70 millioner i 2014.  
Viktige suksesskriterier for å ha kommet dit vi er i dag har vært god dyrehelse, 
genetikkens konkurransekraft, leveringsevne, samt Norsvins troverdighet og  
renommé i markedet. 

Kapitalen som nå hentes inn (kr 15 mill.) skal brukes på å øke kapasiteten for 
produksjon av livdyr og sæd, og på å styrke salgs- og markedsføringsarbeidet. 
Økt produksjonskapasitet spredt på flere anlegg gir redusert risiko for å bli  
slått ut av sjukdom, og dermed økt leveringssikkerhet.

OlAv	EIk-NES
direktør Norsvin

DIREKTøREN DIREKTE

Norsvins framtid sikres nå
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LINK-FOG AS

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

Løsemiddelfri spesial-
epoxybelegg for fjøs

– Ingen tørketid – ingen produksjonsstopp

– Raskere renhold og lavere kostnader

– Vedlikeholdsfritt

– Unngå «Nyhus-sjuke»

– Reduserer risiko for bogsår 
og leddbetennelse

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

30 års erfaring

Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

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

Spegrismelk 
Den optimale melkeerstatning.
Bedrer fôropptaket og  
øker fravenningsvekt.

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

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

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

Smågriskrybbe glidebeslag. 
Rustfritt stål. Enkel betjening.

Alle unger hos purka

Purka kan ik
ke til

fre
dsstill

e 

ungenes ve
kstpotensial

Basert på 
melkeråstoff 

levert av 

www.tomb.no

1-ÅRIG FAGSKOLE I STORFEHOLD OG 
DRIFTSLEDELSE   og/eller

www.tomb.no

LANDBRUKSUTDANNELSE på

www.tomb.no

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

www.tomb.nowww.tomb.no

w
w
w
.to

m
b.
no

w
w
w
.to

m
b.
no

www.tomb.no

www.tombfagskole.no

www.tomb.no

Søknadsfrist: 15.april
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De som ønsker det kan nå 
vaksinere grisene sine mot 
rånelukt i stedet for den tra-
disjonelle kirurgiske kastre-
ringen. Dette åpner nå  
næringa for. Men det kreves 
avtaler om dette, og det vil 
koste litt.

bENTE	FrEdrIkSEN, Helsetjenesten	for	Svin,	animalia

OlA	NAFSTAd, fagdirektør husdyr animalia

For å sikre at ikke norske forbrukere 
skal risikere å få kjøtt med rånelukt er 
det nødvendig å innføre visse kontroll-
systemer på slakteriene. Det betyr at 
vaksinerte griser kun tas i mot etter 
avtale, og på spesielle vilkår. Prisen for 
kontrollen medfører redusert avreg-
ningspris for disse dyra. 

ET GAMMELT ØNSKE 
Norsk svineproduksjon har i lang tid 
hatt et ønske om å kunne slutte å kas-

trere hanngriser uten at dette inne-
bærer risiko for rånelukt og -smak på 
svinekjøttet. En vaksine mot rånelukt 
ble godkjent både i EU og i Norge i 
2009. Høsten 2010 gjennomførte  
Animalia og slakteriene i samarbeid 
en utprøving for å skaffe oss erfaring 
med vaksinen. Hovedfokus var ikke å 
teste effekten av vaksinen. Den er 
nemlig godt dokumentert i en rekke 
internasjonale undersøkelser. Den 
største utfordringen er derimot å 
identifisere dyr som ikke har blitt vak-
sinert som de skal. Ved massebehand-
ling av dyr vil det fra tid til annen skje 
feil. Dette kan skyldes feil ved mer-
king eller sortering av dyr, mangelfull 
dosering ved feil på utstyr eller feil 
teknikk. Alle dyr skal vaksineres to 
ganger, noe som fordobler mulig-
heten for feil. Målet for utprøvingen 
var derfor å komme fram til en kon-
trollmetode på slakteriet som kunne 
brukes for å identifisere disse dyra. 

NyTT REGELVERK 
Til grunn for regelverket som nå er 

vedtatt, ligger en omfattende prosess 
i kjøttbransjen. Resultatene fra utprø-
vingen har vært et viktig kunnskaps-
grunnlag i arbeidet med å utforme 
bestemmelsene.  
Bestemmelse av slaktekategori, i dette 
tilfellet skillet mellom råne og slakte-
gris, er en del av kjøttbransjens klas-
sifiseringsordning. Regelverket for 
vaksinering mot rånelukt (Klassifisering 
av immunkastrerte griser) er derfor 
vedtatt som en del av klassifiseringsre-
gelverket. Gjennomgangen nedenfor 
gir et sammendrag av de viktigste 
punktene, mens det fullstendige regel-
verk kan finnes på www.animalia.no. 

VILKåR
Generelt
– Skriftlig avtale produsent/slakteri
– Eneste kastrasjonsmetode i  

besetningen
– Utføres av veterinær
– Første vaksinasjon minimum  

28 dager før 2. vaksinasjon
– Andre vaksinasjon 28 – 70 dager  

før slakting

Ja til vaksine mot rånelukt
FØRSTE DOSE: Grisene får første dose med vaksine mot rånelukt. 
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– Egenkontroll 14 dager etter  
2. vaksinering – sjekke at pung og 
testikler er under tilbakedanning  
(ny vaksinering hvis uforandret pung 
og testikler. Slakting tidligst 28  
dag er etter en evt 3. vaksinering)

– Vaksinasjonsattest fylles ut av veteri-
nær for hver gruppe/pulje som vak-
sineres og for begge vaksinasjoner.

– Kopi av vaksinasjonsattest, med 
konkretisering av antall fra den  
aktuelle puljen i den aktuelle leve-
ransen, og attestasjon fra eier skal 
følge alle leveranser til slakteri.

– Alle vaksinerte griser merkes med 
merkespray før levering. Hvis leve-
ransen inneholder vaksinert gris fra 
flere puljer, skal disse merkes  
forskjellig og det skal noteres på  
attesten.

– Alle vaksinerte griser skal ha et  
ekstra symbol på linje 2 på tato-
veringsklubbemerke som viser at de 
er vaksinerte (symbolbruk avgjøres 
av det enkelte slakteri). 

Ved bruk i rene slaktegrisbesetninger
– Begge vaksinasjoner gjøres i  

slaktegris-besetningen
– Skriftlig avtale mellom smågris-

produsent, slakteri og fast mottaker 
av smågris

Unntak
– Vaksinering av enkeltgriser med  

lyskebrokk eller kryptokisme kan  
utføres. Disse må følges av veteri-
nærattest. 

KONTROLL På SLAKTERIET 
På slakteriene kontrolleres vaksina-
sjonsattestene mot antall leverte 
hanngriser. Det kontrolleres også om 
den praktiske gjennomføringen av 
vaksinasjonene ligger innenfor klassifi-
seringsregelverkets krav. Alle vaksiner-
te griser skal inspiseres på slaktefjøset 
for å kontrollere at pung og testikler 
er tilbakedannet. Ved slakting tas det 
ut spekkprøve for androstenonanalyse 
fra minimum en prosent av alle vaksi-
nerte griser. Uttaket av stikkprøver 
skal være risikobasert. Store testikler, 
manglende tilbakedanning av pung 
og testikler og store aksessoriske 
kjønnskjertler gir grunn til prøveuttak. 
Alle slakt det er tatt prøve av vil  
videre i varekjeden defineres som  
råneslakt, mens produsenten får opp-
gjør som for ordinær slaktegris. 
Slakterier plikter å opprette et eget 
internkontrollsystem for prøveuttak. 

KONSEKVENSER VED AVVIK 
Dersom det leveres vaksinerte griser 
uten at det foreligger både avtale 
mellom produsent og slakteri og vak-
sinasjonsattest, vil grisene avregnes 
som råne. Også manglende samsvar 
mellom antall leverte griser og antall 
griser som er dokumentert vaksinert, 
eller levering utenfor godkjent tids-
intervall (4 –10 uker etter vaksinering) 
medfører avregning som råne. Der-
som det påvises androstenon over 
grenseverdi (1 µg/g) i stikkprøve, av-
regnes den aktuelle grisen som råne.  
I tillegg ilegges produsenten et gebyr 
på kr 25 000. 

KOSTNADER 
Kostnadene ved oppfølgingen av vak-
sinerte griser på slakteriet dekkes ved 
at avregningsprisen for denne typen 
gris settes 0,50 kr lavere (per kg) enn 
ordinær avregningspris ved det aktu-
elle slakteriet. 

ANBEFALING 
Motivasjonen for å gå over til vaksine-
ring vil være at man slipper det kirur-
giske inngrepet. Innføring av bedøvel-
se var et viktig skritt for bedre 
dyrevelferd, å unngå det operative 
inngrepet helt vil være enda bedre. 
Økonomisk ligger det en gevinst i at 
vaksinerte hanngriser har bedre fôrut-
nytting enn kastrater. Effekten av vak-
sinen er god og sikker. Dersom man 
har gode rutiner, godt samarbeid med 
veterinær og god oversikt over dyr og 
puljer er det derfor liten risiko forbun-
det med å gå over til vaksinering. Har 
man derimot ikke oversikt over alle 
dyr og puljer til enhver tid vil vi ikke 
anbefale denne ordningen.

fakta

Virkningsmekanisme for råneluktvaksine: Vaksinering mot rånelukt går 
ut på at man stimulerer grisen til å danne antistoffer mot et hormon, 
GnRH, som er essensielt for kjønnsutvikling og normal testikkelaktivitet. 
Dette medfører at dyrenes kjønnsmodning stopper opp, testiklene redu-
seres i størrelse og produksjonen av kjønnshormoner, inklusivt androste-
non stopper opp. Det er nødvendig med to injeksjoner med minst 4 ukers 
mellomrom. Etter andre gangs behandling vil dyrenes atferd endres til å 
bli mer lik kastrater. Nivået av androstenon og skatol i fett avtar. 

Rånelukt: En ubehagelig lukt og smak som utvikles hos en del ukastrerte 
hanngriser. Skyldes hovedsakelig høyt innhold av androstenon og/eller 
skatol. Androstenon dannes i testiklene mens skatol dannes som et  
nedbrytningsprodukt i tarmen. Mens de aller fleste kan kjenne lukten av 
skatol, er det bare ca. 40 % av oss som er sensitive for androstenon.

TO DOSER: Denne hanngrisen har fått begge 
doser som den skal.

EN DOSE: Hos de fleste vaksinerte griser vil 
testiklene være sterkt tilbakedannet i forhold 
til hos intakte råner. Dette er en gris som 
bare har fått en vaksinedose.



s v i n  2 / 2 0 1 2 14

D y R E V E L F E R D

– Jeg liker best dagens kas-
treringsregime, sier slakte-
grisprodusent. – Jeg er ikke 
entydig negativ til vaksine 
mot rånelukt, men er litt 
skeptisk, sier kombinertpro-
dusent. 

TOrE	mælumSæTEr
ansvarlig redaktør

To svineprodusenter Svin snakket med 
reagerer negativt eller avventende til 
vilkårene næringa nå har satt for bruk 
av den nye vaksinen mot rånelukt. 

– Jeg har ikke regnet på hva dette vil 
bety for produksjonen min økonomisk. 
Men jeg reagerer umiddelbart litt  
negativt på det økonomiske trekket 
per kilo og den kraftige bøtelegginga 
av produsenter som foreslås, sier Tone 
Skadsem Gran. Hun driver kombinert 
svineproduksjon sammen med man-
nen Bjørn Erik på gården i Andebu i 
Vestfold. De selger omtrent halvpar-
ten av smågrisene de produserer. 

FUNGERER GREIT I DAG 
– Jeg synes egentlig at dagens kastre-

ringsregime fungerer ganske greit. 
Jeg er veldig redd for hva som kan 
skje hvis det kommer kjøtt med råne-
lukt og smak ut til forbrukeren, og 
spørsmålet er hvor sikre vi kan være 
med vaksinering i stedet for dagens 
kastrering. I min daglige praksis ser 
jeg også at enkelte dyr glipper i ruti-
nene. Det kan naturligvis være aktuelt 
å vaksinere de som glipper igjennom 
kastreringsprosessen og dyr med 

brokk eller kryptokisme for seg for å 
unngå at hanngriser slipper igjennom. 
I så fall kan jeg fôre dem fram sjøl og 
selge de andre videre til slaktegris-
produsenten, sier Tone Gran. 

I dag bruker Grans halvannen time på 
å kastrere 48 kull. Hun har en følelse 
av at kostnadene ved bruk av vaksine 
med dyrlegebesøk to ganger og det 
strenge økonomiske strafferegimet 
kan bli vanskelig å forsvare.

– FORTSETT SOM I DAG 
På Voll i Rogaland driver Helge 
Sveinsvoll ren slaktegrisproduksjon av 
2100 griser i året. Han sier dette etter 
å ha lest vilkårene; 
– Jeg liker best dagens regime. Rent 
praktisk ligger det til rette for at jeg 
kan gjennomføre dette med noenlun-
de god oversikt i grisehuset her hos 
meg. Vi kjønnssorterer grisene, og 
nesten halvparten av kastratene går 
først til slakteriet. Men jeg reagerer på 
et trekk på 50 øre per kilo kombinert 
med bøter og gebyrer på 25 000 kro-
ner og avregning av alle grisene som 
råne hvis det skulle bli en glipp. Dette 
blir å flytte hele ansvaret over på pro-
dusentens hånd. Hvis jeg leverer 1000 
råner i året på 92 kilo så tilsvarer bare 
kilotrekket nærmere 50 000 kroner i 
året. Jeg har mest tro på at kastrerin-
gen skjer som i dag, sier Sveinsvoll.

Skeptiske svineprodusenter

SOM I DAG: – Jeg liker ikke tanken på hva som skjer hvis en hanngris slipper igjennom, så jeg 
foretrekker dagens kastreringsregime, sier slaktegrisprodusent Helge Sveinsvoll på Jæren.

SKEPTISK: Tone Gran frykter at hanngriser skal slippe igjennom til markedet, og holder en 
knapp på dagens regime. Her sammen med mannen Bjørn Erik.
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– Dette vil kunne bedre dyre-
velferden. I utgangspunktet 
er det bra med ordninger 
som ikke krever kirurgisk 
behandling. Vi er glad for at 
det forutsettes at veterinære-
ne skal gjennomføre dette. 

TOrE	mælumSæTEr
ansvarlig redaktør

Det sier generalsekretær Hans Petter 
Bugge i Den norske veterinærforening 
(DNV) om de nye vilkårene for bruk av 
vaksine mot rånelukt, eller immunolo-
gisk kastrering som det også kalles. 
Han sier at Improvac, som er navnet 
på vaksinen, må håndteres av kompe-
tente folk. Det er snakk om hormonell 
behandling av grisene, eller strengt 
tatt antihormonell behandling. Testik-
lene krympes slik at produksjonen av 
hormoner som skaper rånelukt i kjøt-
tet ikke lager plager for forbrukerne. 

– Det blir opp til slaktegrisprodusen-
tene å etablere fornuftige rutiner slik 
at en ikke vaksinerer fire griser i slen-
gen. Men et vindu for vaksinering på 
28 – 70 dager er så stort at det bør gå 
an å etablere rasjonelle håndterings-
rutiner, sier Bugge. 

– De økonomiske vilkårene er det ikke 
veterinærene som har fastsatt, men 
tror du ikke at et trekk på 50 øre kilo
en og straffegebyr på 25 000 kroner 
vil skremme produsentene fra å ta i 
bruk dette ? 

– Hvis produsentene regner på det og 
finner ut at vaksinering er dyrene enn 
dagens kastreringsløsning så vil nok 
mange vegre seg. Men en kan jo også 
spørre seg om det er riktig at produ-
sentene skal straffes for å bidra til å 
bedre dyrevelferden. Kanskje burde 
de snarere belønnes? 

– Hvis det gjøres feil og dyr slipper 
igjennom til slakt med fare for råne
lukt, så sitter produsenten igjen med 
hele den økonomisk straffen. Kan  
veterinærene også ha et ansvar her ? 

– Det kan muligens skje, men da må 
en skjele til den rettspraksisen som vi 
allerede har på dette området. Det er 
dyreeiers ansvar om det leveres dyr 
som avvises eller trekkes i oppgjøret 
av ulike årsaker. Medisinrester i slakt 
er eksempel på dette, og jeg ser bruk 
av Improvac på samme måte. Straffe-
gebyret krever at det er gode rutiner 
og kvalitetssikring i forholdet mellom 
produsent og veterinær og slakteri. 
Men det kan naturligvis hende at en 

veterinær gjør feil, doserer feil eller  
på andre måter er ansvarlig for at be-
handlingen ikke blir slik den skulle ha 
vært. I så fall må dyreeieren søke  
regress hos veterinæren. Det er for så 
vidt slik praksis er også i dag. Ryddige 
rutiner og gode avtaler blir viktig her 
som på andre områder, sier Hans  
Petter Bugge. 

BEDRE: – Dette vil gi enda bedre dyre-
velferd slik vi ser det, sier generalsekretær  
Hans Petter Bugge i Den norske veterinær-
forening.

TO SMå STIKK: «Nå kan  
amputasjonen erstattes av to 

små sprøytestikk», mener  
Dyrevernalliansen.  [foto: tm]

Den norske veterinærforening: 

– Framskritt for dyrevelferden

Dyrevernalliansen er også positiv 
Dyrevernalliansen krever for-
bud mot kastrering av gris til 
fordel for bruk av vaksine. 

I flere år har Dyrevernalliansen  
arbeidet for å få slutt på kastrering av 
grisunger. Den mener det er uetisk å 
amputere kroppsdeler på friske dyr. 
«Nå kan amputasjoen erstattes av to 
små sprøytestikk», skriver dyreverner-
ne på hjemmesiden sin. De mener at 
utprøvingen av vaksinen har vist at 
den fungerer svært bra under norske 

forhold. Landbruksministeren bør der-
for etter Dyrevernalliansens mening 
gå inn for et endelig forbud mot  
kastrering av grisunger nå. 

I 2002 bestemte Stortinget at kastre-
ring av griser skulle forbys fra 2009. 
Men dette forbudet ble som kjent stilt 
i bero i påvente av utvikling av alter-
nativer.
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Ikke alle ektepar synes det er 
greit å jobbe tett sammen 
hele dagen. Men Traci og 
Brian får det til. Tett og godt 
teamarbeid og norsvingene-
tikk i grisehuset gir resultater 
i toppklassen. 

TOrE	mælumSæTEr
sibley, minnesota

– Jeg elsker å jobbe med purkene og 
smågrisene i fødeavdelingen. Purkene 
er «easy going», de ser meg rett i  
øynene uten frykt, og trenger de hjelp 
så får de hjelp, sier Traci Milbrand. 
Men slik har det ikke alltid vært. Traci 
kunne ingenting om griser før hun 
møtte Brian, men hun elsket dyr. Etter 
første møte og øyekast skulle hun 
også komme til å elske Brian. Traci 
vokste opp i Hamburg, en liten nord-
amerikansk by 15 – 20 kilometer unna 
gården som Brian vokste opp på. Vi er 
midt i delstaten Minnesota.

«HUN VIL ALDRI HA  
EN FARMER»
Traci ble tannlegeassistent. Hun likte 
hamstere og andre kjæledyr som hun 
vokste opp med i familiehjemmet i 
den lille byen. Traci lærte seg at det 
var lurt å opptre rolig og tålmodig 
overfor kjæledyra. Brian traff henne på 
en vennefest i Hamburg, og like etter 
det første møtet fikk han klar beskjed 
av en venn; «Hun vil aldri ha en far-
mer !». Men det ville hun. 

LITT SKUMMELT I STARTEN 
Det var kjærlighet ved første blikk, 
smiler Traci, og ser på ektemannen 
Brian. Hun fant seg snart til rette i fø-
deavdelingen, selv om det var skum-
melt første gangen tenner skulle klip-
pes, haler kuperes og hanngriser 
kastreres. Hun har lært seg å lese dy-
ras behov, og prøver å finne løsninger 
når problemer oppstår. Som for ek-
sempel da en purke ikke ville spise. 
Gjennom prøving og feiling fant hun 
ut at den ville ha våtfôr. 

– Det første jeg gjør under grisinga er 
å telle spenene på purka. Har hun 14, 
så legger jeg aldri til flere enn 13. Det 
er viktig å sørge for at alle får råmelk. 
Vi er sjukepleiere under grisinga, sier 
hun. 

BEGyNNER å BLI TRANGT 
De har puljedrift, og grisinga varer en 
ukes tid. Hun sover ofte i grisehuset i 
denne perioden. 80 prosent av purke-
ne griser om kvelden, og som regel er 
de ferdige ved midnatt. Resultatene 
er svært gode, tatt i betraktning at de 
fleste dyr er renrasete. De har 14,4  
totalfødte, 12,8 levendefødte, 12,2 
avvente, 9,6 prosent totalt tap, 2,49 
kull i året, og 30 avvente per purke i 
året. Avvenningstida er 23-24 dager. 
De fôrer fram alle smågrisene sjøl, og 
den sterke veksten i antall grisunger 
har ført til at de nå har økt produksjo-
nen fra snaut 5000 til 7500 slaktegri-
ser pr. år på samme antall fødebinger. 
Det skaper naturlig nok utfordringer i 
dyreflyten. Det begynner å bli trangt 
på purkefarmen. 

Superteam som får det til

VIL UTVIDE: – Det begynner å bli 
trangt. Vi får så mange grisunger,  
sier Traci og Brian Milbrand.  
De har to unger selv også, Mason (10) 
og Megan (18).
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300 PURKER I KOMBINERT 
PRODUKSJON 
De startet med rene norske landsvin-
purker i 2009, og nå er de oppe i 300 
purker. Siden juni forrige sommer har 
95 prosent av dem vært rene norsvin-
purker, og søndagen før vi kom på  
besøk hadde de avvent 603 smågriser. 
Det er 50 fødebinger i avdelingen. 
Brian supplerer; – Vi trenger ikke flere 
purker i USA for å øke svinekjøttpro-
duksjonen. Vi trenger større effektivi-
tet, altså flere norsvingriser, og sterke-
re fokus på biosikkerhet. Vi opplevde 
å få PRRS i ett slaktegrishus, men vi 
slaktet ned og er negative nå, sier  
Brian Milbrand. 

FLyTTE NORDOVER? 
I disse dager funderer Brian og Traci 
på om de skal utvide produksjonen 
sin. Sjøl om 300 purker er en stor be-

setning i norsk målestokk, er den etter 
hvert ganske liten i USA. 

– Vi driver kombinert produksjon, og 
fôrer fram alt vi produserer på enheter 
rundt oss. Det er ikke veldig tett med 
svinefarmer akkurat rundt oss, men 
det er såpass høy intensitet i svinepro-

duksjonen i regionen at vi føler at vi 
står overfor to strategiske valg; det 
ene er å kjøpe opp naboeiendommer 
for å få muligheter til å ekspandere og 
samtidig få bedre kontroll med biosik-
kerheten i nærmiljøet rundt purkefar-
men. Det andre vi tenker alvorlig på 
er å kjøpe oss en helt ny eiendom len-

FRA LUFTA: Slik ser Milbrands farm ut fra lufta. ytterst til høyre er fødeavdelingen. Det lange taket i midten er bedeknings- og gjeldpurkeavdeling, 
og de to mindre takene like ved er smågrisavdelinger. Det lyse taket med den ene siloen midt på gårdsplassen er rekrutteringsavdeling.

GANG: De har bygd på  
en gang mellom fødeav-

delingen og smågrisavde-
lingene på utsiden av 

gjeldpurkeavdelingen. 
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gre nord der produksjonspresset er 
mindre. Vi må ta noen valg her, men 
på kort sikt så er vel det første alter-
nativet mest nærliggende, sier Brian 
Milbrand. 

HADDE NORSVIN På LISTA 
Han vokste opp på den eiendommen 
de driver i dag. Besteforeldrene be-
gynte med gris allerede i 1942, og  
faren holdt 120 purker. Da Traci og 
Brian giftet seg i ’92 og førte grise-
tradisjonene videre, fant de fort ut at 
de ville utvikle smågrisproduksjonen 
videre. De likte begge to å jobbe med 
purker. Opp gjennom åra har de for-
søkt genetikk fra mange forskjellige 
selskaper. Gjennom Mark Greenwood 
i AgStar, en av de aller beste økonomi- 
og markedsanalytikerne på gris i USA, 
fikk de ei liste med navn på genetikk-
selskaper som han mente kunne være 
aktuelle. Norsvin sto på den lista. 

LæRTE OM NORSK LANDRASE 
Etter hvert kom de i inngrep med  
Darwin Tilstra i Norsvin USA, og han 

– Vi får 27 avvente griser per 
årspurke, og vi liker dyra. 
Det er fire-fem flere enn 
gjennomsnittet i USA. Men 
det går an å greie flere også, 
sier Donald R. Huftalin. 

TOrE	mælumSæTEr
des moines, iowa

Han startet med gris i 1964, og driver 
i dag sammen med sønnen Bert i  
deres felles produksjonsselskap Hufco 
LLC i Illinois. Overgangen til norsvin-
genetikk skjedde ikke før for tre år  
siden, og det skjedde kanskje litt  
tilfeldig. 

– Jeg liker å reise, og mener at jeg har 
et åpent sinn. Sammen med et tjue-
talls andre amerikanske svineprodu-
senter reiste jeg rundt i flere europeis-
ke land i 1973. Blant annet besøkte vi 
garden til Bøhnsdalen i Akershus.  
Det ville seg slik at sønnen min, Bert,  
senere reiste over til Bøhnsdalen for å 
jobbe i grisehuset der og andre ste-
der. For noen år siden var Harald 
Bøhnsdalen i Des Moines, og da  
ringte han og ville møte Bert. Det ble 
starten på vår kontakt med norsvin-
genetikk, sier Don Huftalin. 

De har 1800 purker i integrert produk-
sjon, fordelt på tre forskjellige produk-
sjonssteder.

De har blant annet ei god fôrmølle 
hjemme. Det er fordeler og ulemper 
med det, men når de ble rammet av 
PRRS så var det en fordel at bare en 
av enhetene ble rammet. 60 prosent 
av produksjonsfasilitetene eier de sjøl, 
resten leies. Det er nokså vanlig med 
slike leiekontrakter. 

I år planlegger de å bygge en helt ny 
smågrisavdeling, men det er ikke bare 
enkelt. Det må innhentes tillatelser fra 
naboer og myndigheter. Det må være 
gjødselplaner, og så og så stort areal 
bak grisene. Det hører 2100 acres til 
eiendommen, eller 8500 dekar. 

De produserer egne hybridpurker ved 
bruk av norsvinsæd. Det er ikke kjøpt 
inn livdyr, så avlskjernen i besetningen 
går gradvis over til å bli renraset  
Norsvin. Dette tar tid, men produktivi-
teten i besetningen har allerede gått 
opp med mer enn én smågris per kull. 
Lønnsomheten i slaktegrisproduksjo-
nen er også god.

forklarte hva han mente ville være den 
beste løsningen for Milbrands i åra 
framover. 

– Han ga oss også veldig nyttig prak-
tisk informasjon om fôring og stell av 
Norsvingrisene. Disse grisene må føl-

ges opp på en helt annen måte enn 
griser med annen genetikk. Det føler 
jeg at vi har fått til. Med de erfaringe-
ne vi har nå er det ikke aktuelt å endre 
på den saken, sier Brian Milbrand.

POPULæRT: Hit til sjøen Waconia drar  
mange folk i midtre Minnesota for avkopling 
i helger og ferier. Her krydde det av ispilkere 
som overnattet i telt eller trehytter, snø-
scooterkjørere og småfly som fartet på isen 
siste lørdag i januar.

FORTSATT: Selv om Traci steller griser 
hver dag, må hunfortsatt ha kjæledyr 
som hun hadde under oppveksten, her 
Airdale terrieren Lily.

– Begynte på norsk initiativ 

ByGGER: I år planlegger Don Huftalin å byg-
ge helt ny smågrisavdeling.  [foto: tm]
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CC Morgan i Minnesota er 
den største avlsbesetningen 
knyttet til Norsvins avlssys-
tem noensinne. Med 3000 
Norsvin landsvinpurker blir 
årsproduksjonen her fort  
75 000 griser. Formerings-
besetningen eies av fem  
svineprodusenter. 

TOrE	mælumSæTEr
bertha, minnesota

Besetningen ligger nokså øde til, en 
times kjøring nord for Alexandria, 
nordvest i delstaten. Her skal det da 
heller ikke være enkelt for uvedkom-
mende å komme seg innenfor dørene. 
Biosikkerhet har topp prioritet her, og 
de ansatte drilles i gode rutiner og 
evne til observasjon. Skal de ha med 
seg brus og mat inn i anlegget, må 
dette puttes i en spesiell beholder 
som desinfiserer og klarerer innholdet. 
Ingen får ta med mobiltelefoner inn. 
Veiene inn er stengt, og alle ansatte 
må parkere 150 meter unna. Dørene 
er stengt med kodelåser. Alle må  
naturligvis dusje når de går inn og ut. 
CC Morgans sjåfører må tre på seg 

plastikkposer på bena før de kan gå 
ned fra bilen og ut på bakken. Bakken 
skal ikke berøres av urene sko eller 
klær. Det er 17 kilometer til neste  
grisefarm. 

PROFESJONELT DRIFTSSELSKAP 
Det er et stort og profesjonelt selskap 
med mange veterinærer og andre an-
satte, Suidae (se egen sak), som styrer 
og overvåker alt som har med produk-
sjon og drift å gjøre, inkludert helse, 
smittesikring og forholdet til ansatte. 
Bak byggingen og etableringen av  
CC Morgan, står fem bønder fra regi-
onen. Bakgrunnen for samarbeidet 
med CC Morgan var PRRS-utbruddet  
i Norsvins tidligere formeringsbeset-
ning Birchdale i 2010. Derfor tas det 
enda strengere forholdsregler når det 
gjelder smittebeskyttelse og sikker-
hetstiltak enn det som ble gjort ved 
Birchdale. 

«ELSKER JOBBEN MIN»
Hver uke vil det grise 120 purker i  
besetningen, så det stilles store krav 
til daglig leder Steve Bartlett, Shelly 
Norgren og de andre som har det 
daglige ansvaret for drifta på stedet. 
Bartlett flytter med familien sin til  
området, og flere ansatte har flyttet til 
eller bor i rimelig avstand fra arbeids-
stedet. 

– Jeg elsker å jobbe her og med disse 
dyra. Landsvinpurkene er veldig gode 
mødre. De eter godt, og vi får mange 
fine grisunger. Og så kysser de meg, sier 
Shelly, som jobber i fødeavdelingen. 

LANG FARTSTID 
Også sjefen hennes, produksjonsleder 
Steve Bartlett, synes det har blitt  
veldig fine arbeidsforhold på  
CC Morgan. Han viste sin interesse for 
griser allerede som gutt. 

– Jeg startet med fire purker av hvit 
landrase under enkle forhold i 1979 i 
Titanca, Iowa. Vi hadde varmelamper 
husker jeg, og jeg likte å stelle purke-
ne og smågrisene. Ved siden av kjørte 
jeg lastebil, og jobbet litt i grisehus 
for andre. Etter hvert fikk jeg større 
arbeidsoppgaver i et større svineopp-
drettsselskap. Jeg hadde vokst opp 
med grunnleggeren av Suidae, og han 
trakk meg raskt inn i driftsselskapets 
organisasjon og arbeidsoppgaver. Det 
var også Suidae som ville ha meg til å 
ta ansvar på CC Morgan. Jeg hadde 
jobbet i mange gamle og kummerlige 
hus så lenge at det fristet med noe 
som var nytt og moderne. Her på CC 
Morgan trives jeg veldig bra. Vi hadde 
litt trøbbel med fôringsanlegget i star-
ten, men nå går alt bra. Vi tar unna de 
svakeste grisungene, og bruker tid 

CC MORGAN: Ikke lett å komme tett innpå CC Morgan. Lengst til høyre sees gjeldpurkeavdelingen. Deretter kommer fødeavdelingen  
med 14 avdelinger a 40 fødebinger i hver, til sammen 560 fødebinger. Lengst il venstre avdeling for rekruttering, og utenfor bildet ligger  
betongbinger for kompostering av døde dyr.

Skal produsere 75 000 griser i året 
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både på purkene og grisungene. Alle 
tørkes for eksempel etter grising, sier 
Steve Bartlett. 

MANGE PURKER å SELGE 
Det er alltid utfordrende å starte en ny 
besetning i en ny bygning med nytt 
mannskap. Men så langt har starten 
vært bra. Drektighetsprosenten ligger 
på over 90. Det avvennes i gjennom-
snitt over 11 smågriser per kull, og det 
er bra siden det så langt kun har vært 
ungpurker. Suidae ser allerede at ung-
purkene melker veldig godt og avven-
ner store og fine smågriser. Så langt 
har avvenningsvekta i gjennomsnitt 
vært over 7 kg. De avvenner ved tre 
ukers alder. Med en samlet årsproduk-
sjon på 75 000 griser i året fra de 3000 
rene landsvinpurkene regner Norsvin 

med at omsetningen av ungpurker fra 
CC Morgan vil ligge på godt over  
30 000 per år. Besetningen er egenre-
krutterende, og skal produsere Norsvin 
Ly-purker for livdyrsalg. I alt 3000 pur-
ker inngår i CC Morgan sitt system, der 
90 prosent benyttes til produksjon av 
Ly-kull, mens ca. 10 prosent blir rene 
landsvinkull for opprettholdelse av land-
svinkjernen. Landsvinpurkene i beset-
ningen skal igjennom felttest tilsvaren-
de purkene i norske avlsbesetninger. 
Med unntak av muskel- og spekk-
måling, skjer unggrismåling etter norsk 
modell med veiing og eksteriørbe-
dømming. Det store datamaterialet 
Norsvin vil få fra CC Morgan framover 
har stor verdi i avlsarbeidet. Den før-
ste grisinga i formeringsbesetningen 
var i desember i fjor.

STENGT: Inngangsporten er stengt for uvedkommende. I bua til høyre kan eventuelle varer 
leveres før de desinfiseres, lagres og eventuelt slipper inn.

NØKKELFOLK: Shelly Norgren i fødeavdelingen og produksjonsleder Steve Bartlett er to av 
de viktige medarbeiderne på CC Morgan.

lavere fôrkorntoll 
Høyere kornpriser på verdensmarke-
det fører til lavere tollsatser for fôr-
korn. Statens Landbruksforvaltning 
fastsatte tollsatsene innenfor kornkvo-
tene sist gang i desember 2011. Siden 
den gang har prisene på fôrkorn økt, 
noe som fører til reduserte tollsatser 
for de fleste råvarene til kraftfôrindus-
trien. Prisnivået på tysk høyprotein 
møllehvete er om lag som ved forrige 
tollfastsettelse, slik at tollsatsen på 
mathvete forblir uendret. I tillegg har 
SLF fastsatt nye tollsatser for protein 
og fettråvarer til kraftfôr, samt nye sat-
ser for prisutjevningsbeløpet på kraft-
fôrråvarer.

Dårlige værforhold med hete og tørke 
i Argentina og Brasil har de senere 
månedene ført til at prognosene for 
årets soya avling er blitt nedjusterte. 
Økte priser på soya bidrar til å opp-
rettholde et høyt prisnivå på mais.

ulike spalteregler  
i eu 
Danske myndigheter tolker EUs be-
tongdirektiv fra 2013 annerledes enn 
svenske. Kravet om 18 millimeters 
spalteåpning gjelder etter danske  
regler bare for binger med helspalte-
golv, skriver Griseföretagaren. I binger 
der en tredjedel av gulvflata er fast 
gulv eller urindrenert, anbefaler  
Videncenter for Svineproduktion i 
Danmark at spalteåpningen skal være 
18 – 20 millimeter, men anbefaler spal-
teåpning på hele 23 millimeter hvis 
det strøs med halm.

Notis

Notis
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– Vi ville utvikle slaktegris-
produksjonen til også å om-
fatte smågrisproduksjon. Det 
var et stort skritt å ta, sier 
Greg Brown, en av de fem 
bøndene som sammen bygde 
opp CC Morgan. 

TOrE	mælumSæTEr
bertha, minnesota

Familien Brown var egentlig den siste 
av de fem som hektet seg på  
CC Morganprosjektet. Greg forteller 
at alle fem drev slaktegrisproduksjon, 
og de hadde liten erfaring fra smågris-
produksjon. Men de samarbeidet alle-
rede om slaktegrisproduksjon, og nå 
ønsket to-tre av dem å starte en pur-
kefarm. De lette etter et passende 
sted, og greide å overtale eieren til å 
selge. På det tidspunktet var ennå 
ikke Greg Brown med på prosjektet. 
De tok kontakt med forskjellige avls-
selskaper med tanke på avtaler, og 
Norsvin USA var ett av dem. Valget 
falt på Norsvin som avlspartner på 
grunn av slaktegrisenes effektivitet og 
produktivitet. 

VILLE UTVIKLE PRODUKSJONEN 
– Da ble jeg kontaktet, og jeg syntes 
også det var spennende å utvikle gri-
seproduksjonen til å omfatte smågris-
produksjon. Vi jobbet med forskjellige 
avlsselskaper, men vi valgte til slutt 
det rette. Det er jeg ganske sikker på i 
dag. Det tok meg og Robyn to-tre 
uker å si ja til å bli med. Vi fem eierne 
driver veldig likt, med slaktegriser og 
produksjon av mais, soya, litt sukker-
beter og sukkermais. Vi erkjente at vi 
trengte ekstern kompetanse om vi 
skulle lykkes med et så stort prosjekt. 
Etter en lang prosess med flere drifts-
selskaper falt valget på Suidae.  
Deretter skjedde ting raskt mellom 
oss, Suidae og Norsvin med tanke på 
utstyrskrav, krav til båser og binger 
osv. Forrige vinter fikk vi inn anbud på 
bygging, og i fjor sommer var byggin-
ga i full gang. De første grisene kom 
inn den 6. desember, sier Brown. 

– Dette ble vel ikke billig ?

– Nei, det ble litt mer enn vi trodde, 
6 – 7 millioner dollar, pluss penger for 
å komme i gang. Men alle fem eiere 
tenker langt fram, og vi har tro på  
dette. Den største utfordringen ble 
faktisk å bygge i sommer, fordi det 

regnet så vanvittig mye. Nå er grisene 
inne, og det er et eventyr som er i 
gang. Men biosikkeheten er så streng 
at vi som eier huset ikke engang får 
gå inn og se på grisene! Her må vi  
fikse en løsning med TV-overføring, 
Steve, sier Greg Brown, henvendt til 
den daglige lederen Steve Bartlett på 
CC Morgan. Han nikker. 

VIL FôRE EGNE GRISER 
Selv startet Browns med griser i 1978. 
Broren hadde noen få purker, og sjøl 
hadde han 60 slaktegriser. I -96 be-
stemte han seg for å bygge to slakte-
grishus med plass til 1000 dyr i hvert 
av dem. Det var mye den gangen, og 
naboene reagerte negativt. Men da 
Browns bygde visste de ikke hvor ver-
difull grisegjødsla skulle bli. I dag får 
også naboene glede av gjødsla, og 
alle er fornøyd med at Browns har gri-
ser. Nå er målet å eie egne griser, og 
ikke fôre andres. Selekterte småpurker 
er Norsvins eiendom, mens eierne av 
CC Morgan fôrer frem kastratene til 
slakt. Alle eierne bak CC Morgan har 
fôret frem kastrater fra norsvinkrysnin-
ger tidligere.Det var lønnsomheten 
med de slaktegrisene som motiverte 
eierne til å gå sammen og samarbeide 
med Norsvin.

Bøndene bak CC Morgan

UTVIDER: Sammen med fire andre 
landbruksfamilier i regionen var ekte-
paret Robyn og Greg Brown enige 
om å utvikle slaktegrisproduksjonen 
til også å omfatte en større purke-
farm. På sikt tror de dette er en bra 
strategi.
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I USA blir det stadig vanlige-
re å sette bort ansvaret for 
svineproduksjonen til profe-
sjonelle selskaper. Suidae er 
ett av flere slike selskaper, og 
holder blant annet styr på de 
3000 norske landsvin-
purkene i CC Morgan. 

TOrE	mælumSæTEr
des moines, iowa

– Vi tar hånd om alt som folk trenger. 
Vi har veterinærer, produksjonsspesia-
lister og arbeidsfolk som er spesial-
opplært til å stelle griser. Til sammen 
har selskapet vårt nå ansvaret for å 
drifte cirka 35 000 purker og et par 
hundre tusen slaktegriser, sier Jeff 
Kayser. Han er produksjonsdirektør i 
Suidae Health and Production, og er 
dermed også ansvarlig for drifta av 
Norsvins nye formeringsbesetning  
CC Morgan med 3000 landsvinpurker. 
Grunnen til det er enkel. De fem svi-
neprodusentene som bygde og star-
tet CC Morgan for svineproduksjon i 
samarbeid med Norsvin hadde bare 
slaktegriserfaring. Men de ville inten-
sivere svineproduksjonen, og trengte 
å alliere seg med ekspertise som kun-
ne ta ansvaret for drifta. 

IKKE ALLE FARMERE ER 
BEDRIFTSLEDERE 
Kayser forteller at det varierer i hvil-
ken grad Suidae involverer seg i drifta, 
det avhenger av ønskene i hvert en-
kelt tilfelle. Suidae er uavhengige av 
leverandører av fôr, genetikk og andre 
innsatsfaktorer. Selskapet lager sin 
egen pool av ressurser. De må som re-
gel skreddersy løsninger som er tilpas-
set eieren, produksjonsforutsetninge-
ne og tilgangen på arbeidskraft. Ikke 
minst det siste er et problem for man-
ge farmere i USA. Mange av dem er 
flinke til sjøl å jobbe. Men etter hvert 
som gardsbedriften vokser, øker be-

hovet for arbeidskraft, og da får far-
meren en helt ny rolle. Ikke alle er like 
komfortable med den. Rekruttering 
og håndtering av arbeidskraft krever 
erfaring og ekspertise. Suidae tar den 
jobben. Det har grodd fram en rekke 
selskaper av typen Suidae de siste åra 
i USA, ikke minst i svineproduksjonen. 

DELER SUKSESS OG FIASKO 
– Oppgjør for tjenestene kan skje på 
mange måter, vi finner en avtale som 
passer i hvert enkelt tilfelle. I og med 
at vi påtar oss stort ansvar for drifts-
resultatet, så deler vi suksess og fias-
ko. Våre klienter ser framover. De vil 
helst være bedre enn gjennomsnittet, 
sier Kayser. Det er dyrt å etablere ny 
smågrisproduksjon i midt-Vesten, og 
det er langt mellom de nye produsen-
tene. Mange vil forbedre den produk-
sjonen de har, og bli mer effektive. 
PRRS-spøkelset herjer svineprodusen-
tene i større eller mindre grad, og 
sjukdommen representerer enorme 
tap for amerikanske svineprodusenter 
hvert år. 

DØGNDRIFT HOS DE STORE 
– CC Morgan ble bygd helt nytt, og 
det har vært en ekstremt bra start der, 
sier Jeff Kayser. Deres fôrekspert set-
ter sammen den rette menyen. Det 
går 90 tonn fôr i uka på CC Morgan. 
Alt lages ved ei lokal mølle som kjører 
til Bertha med ren bil hver mandag og 
tirsdag før den besøker andre kunder. 
Eiendommen har fôrlager på stedet 
for 10 dager. Det er 11 ansatte der, og 
i grisingsperioden er det minst én an-
satt i grisehuset hele natta. Smågrise-
ne tørkes av, varmes opp og gis opti-
male oppvekstvilkår. Jeff Kaysers 
største klienter har grisehus hvor det 
rett og slett er døgndrift, med folk på 
jobb 24 timer i døgnet uka rundt. Sui-
dae har flere titalls ansatte, deriblant 
seks veterinærer.

Jeff styrer 35 000 purker og  
200 000 slaktegriser 

TAR ANSVARET: – Vi tar ansvaret for hele  
svineproduksjonen hvis kundene ønsker det, 
sier produksjonsdirektør Jeff Kayser i Suidae. 
[foto: tm]

søker ny 
avlspartner
Etter bruddet med Norsvin søker det 
svensk-finske Nordic Genetics (QG) en 
ny samarbeidspartner i avlsarbeidet.

– Men foreløpig har vi ingen aktuell 
samarbeidspartner å presentere, sier 
QGs administrerende direktør Carl.
Olof Port til Grisföretagaren. Han 
framholder at den svenske yorkshiren 
er bedre enn Norsvin vil ha det til, og 
at RN-genet som de har i sin svenske 
hampshirepopulasjon er unikt.

Notis
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– Dette er helt annerledes 
enn å drive en bruksbeset-
ning. Og Ingris er nytt for 
meg. Men det er veldig spen-
nende å ha gått om bord i 
noe nytt. Moro å se avlsfram-
gang, sier Craig Salmela. 

TOrE	mælumSæTEr
perham praire, minnesota

Han har etablert Norsvins nye fored-
lingsbesetning CMS med vel 1200 
purker. Vi er i den nordvestre delen av 
Minnesota, utenfor Perham nord for 
Alexandria. Her har Craig Salmela i vel 
ett år samarbeidet med Norsvin. I dag 
driver han besetningen CMS (forkort-
else av hans eget navn), som produse-
rer både råner og renavlspurker for 
Norsvin. CMS er på mange måter 
Cheyennes forlengede arm. Cheyenne 
er den opprinnelige foredlingsbeset-
ningen som Norsvin etablerte i Sør-

Dakota i 2002. Mens Cheyenne har 
snaut 500 purker av rent landsvin, 
yorkshire og duroc, betyr etableringen 
av CMS at Norsvins kjernepopulasjo-
nen har økt til vel 1700 renrasete pur-
ker. I tillegg har tre kunder av Norsvin 
USA til sammen over 3200 renavls-
purker som inngår i Ingris og Norsvins 
avlsprogram. 

FERSK FOREDLINGSBESETNING 
– I vekslende perioder drev far og jeg 
en vanlig bruksbesetning med krys-
ningsdyr. Så møtte jeg Dale Hover, i 
dag salgsansvarlig for Norsvin USA, 
men den gang ansatt i et annet avls-
selskap. Han lurte på om jeg kunne 
tenke meg å starte en formerings-
besetning. Det ble ikke noe av. Dale 
begynte i Norsvin, og etter en stund 
snakket jeg med ham igjen. Vi brukte 
et par års tid før vi til slutt bestemte 
oss. Avtale med Norsvin ble skrevet 
senhøstes 2010, og i fjor startet vi opp 
med avlsdyr. Målet er å komme opp i 
vel 1300 purker, sier Craig Salmela. 

– Har overgangen vært stor ?

– Ja, det er stor overgang å gå fra å 
drive en bruksbesetning med hybrid-
avl til å drive en avlsbesetning med 
rene raser. Den har ikke vært vanske-
lig, men det har vært mye nytt å sette 
seg inn i, sier Salmela. I dag har de 
puljedrift med fire uker mellom hver 
pulje. Ved avvenning kjøpes all små-
gris, det vil si forhåndsutvalgte råner 
og småpurker av god kvalitet av  
Norsvin. Disse tas opp til et eget test-
anlegg ved grensa til Canada. Kastra-
ter fôrer han opp selv. Etter unggris-
måling kjøper Salmela tilbake selek  -
terte renavsldyr fra Norsvin til rekrut-
tering. 

TROR På GENETIKKEN 
Det er langt til neste slaktegrisbeset-
ning fra CMS, cirka 15 kilometer. Og 
det er enda lenger til neste purke-
farm. Om vinteren er det ikke uvanlig 
med meterdjup snø og temperaturer 
ned mot minus 30 på det kaldeste. 

Craig gikk fra bruksbesetning til avlsbesetning 

– Moro å se avlsmessig framgang

SATSET: – Det er stor overgang å drive en 
avlsbesetning, men det er spennende og 
moro, synes Craig Salmela.
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– Vi bruker nesten ikke bygg eller hvete. 
Det går i mais, soya, litt DLG (restprodukt 
fra etanolfabrikker som lager bensin 
basert på mais) og vanlige tilsetninger. 
DLG brukes vanligvis mest til slakte-
gris, opptil 25 prosent, men i liten 
grad til purker, sier Craig Salmela.

betaling på flere dollar per slakte-
skrott. Både produsenter og industri 
har glede av dette. 

– Hvordan fôrer du purkene her på 
CMS?

– Det er tøff konkurranse mellom avls-
selskapene på gris ?

– Ja, men jeg tror egentlig ikke at 
konkurransen blir så tøff. Jeg tror det 
blir mange «Norsvin females out  
there». Norsvins avlsmateriale har be-
vist sin styrke de siste årene, spesielt 
igjennom samarbeidet med avlsselska-
pet Genetiporc. Genetiporc har hatt 
tilgang på Norsvins landsvinsæd for 
produksjon av hybridpurker. 
Folk vet at norsvingenetikken gir gode 
resultater. Derfor tror jeg ikke det blir 
vanskelig å få omsatt rene landsvin-
purker fra Norsvin. Det som heller blir 
situasjonen er at vi får konkurranse 
mot en lignende hybridpurke gjen-
nom vårt samarbeid med Genetiporc, 
sier Salmela. 

FåR MAIS OG SOyA 
Så snakker vi litt om økonomi, industri 
og fôr. Ved et av de store slakteriene i 
midt-Vesten skårer slakt med Norsvin-
blod godt når det gjelder kjøttprosent 
og vekt. Når slaktet havner innenfor 
den såkalte «red box», utløses ekstra 

SNØSTORM: Lite snø i nordvestre Minnesota denne vinteren, men rundt disse 
 vatningsvognene kan det fort bli meterdjup snø og 20 – 30 minusgrader.

www.norgesfor.no

Norgesfôr AS ble etablert i 1995 som kjedeselskap for Norgesfôr-kjeden. Norgesfôr-kjeden 
består av 15 selvstendige bedrifter lokalisert på Østlandet og i Midt-Norge. Kjeden har felles 
kraftfôrsortiment gjennom varemerkene Drøv (stor- og småfe), Ideal (svin), Harmoni (fjørfe) og 
Pionér (hest). Foruten fôrutvikling har Norgesfôr AS ansvar for å fremme kjedens overordnede 
strategiske interesser, ansvar for innkjøp, og rådgivning samt kvalitetssikring, markedsføring og 
kjedeutvikling. Norgesfôr AS har 9 ansatte. 
For å styrke økende markedsandeler og utviklingen av svinefôr søker vi:

Utviklingssjef svinefôr 
Arbeidsoppgaver
•	 Ansvarlig for produkt- og markedsutvikling av fôr til svin
•	 Videreutvikling og nylansering av produkter
•	 Rådgivende og løpende kontakt med våre medlemsbedrifter, husdyr-

organisasjoner og faglige organer

Kvalifikasjoner
•	 Høyere utdanning på minimum masternivå innen relevant fagområde
•	 Faglig sterk med høy integritet
•	 Kommuniserer godt
•	 Initiativrik og kreativ
•	 Markedsorientert, utadvendt og fleksibel

Vi tilbyr
•	 Konkurransedyktige betingelser
•	 Arbeid i team med høyt faglig nivå
•	 Utfordrende og variable arbeidsoppgaver med stort ansvar
•	 Mulighet for utvikling

Spørsmål om stillingen kan rettes til utviklingssjef fôr, Harald Hetland, 
906 40 620 eller utviklingssjef drøvtyggerfôr, Stine Gregersen Vhile 922  02 540.

Skriftlig søknad med CV sendes til 
Norgesfôr AS v/Stine, Postboks 8728 Youngstorget, 0028 Oslo, 
eller sgv@norgesfor.no innen 15.04.2012. 
Søknader behandles fortrolig. 
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– The proof is in the  
pudding, sier Dwight Mogler. 
Han og familien driver en 
lukket svinefarm på 925 
purker i nordvestre Iowa. 

TOrE	mælumSæTEr
des moines, iowa

Dwigth Mogler er mer opptatt av  
hvilke faktiske resultater de oppnår i 
svineproduksjonen sin enn det avls-
selskapene forteller ham at han kan 
oppnå. Hoveddelen av slekta er  
involvert i landbruk på en eller annen 
måte, og der i gården sendes ung-
dommene ut i verden for å skaffe seg 
utdannelse og kunnskap. Deretter 
bærer det hjem igjen til agrare sysler 
for de fleste av dem. Mogler begynte 
med gris i 1976, og holdt seg til sam-
me avlsselskap i 30 år, men valgte for 
tre år siden å gå over til Norsvins  
genetikk. Han driver en lukket farm, 
og kjøper bare inn sæd. Det å bygge 
opp besetningen med norsvins mor-
dyr har derfor tatt lang tid. Vi begynte 
med å bedekke med sæd fra Norsvin 
Landsvin. Avkommene ble igjen  

bedekt med Norsvin Landsvin. De to 
tredjedels landsvinpurkene ble så be-
dekt med Norsvin yorkshire. Norsvin 
LD har vært brukt som farrase. 

– Med større norsvininnslag på purke-
materialet går vi nå over til en norsvin-
råne med to tredjedels duroc, sier 
Mogler. Han har purkene én plass, og 
slaktegrisene et annet sted. Om ett 
par år regner de med å være ved må-
let. Det tar tid å avle over besetningen 
til å bli hundre prosent Norsvin bare 
via sæd. Så langt avvenner Mogler 
mer enn 2000 flere smågriser på sam-
me antall purker og fødebinger enn 
før overgangen til Norsvin. Entusias-
men over det som har skjedd er det 
ikke noe å si på. Mogler har fem puljer 
i besetningen. Puljene er kalt opp et-
ter kvinnelige norsvinansatte i Norge, 
Hilde, Ina, Siri, Tove og Eli. Så langt så 
er det Tove og Eli som har prestert 
best med over 15 totalfødte i gjen-
nomsnitt og flest avvente. 

FØLGER GODT MED 
– Vi tror at CT-skanningen som Norsvin 
driver vil gi raskere framgang på  
rånesiden i tida framover, sier Dwight  
Mogler. For en drøy måned siden  

deltok han på et executive program i  
Texas for amerikanske bønder. Mogler 
har reist mye i inn- og utland, og han 
bruker mye tid på å få nye og ukjente 
impulser. Kontakten med Norsvin fikk 
han gjennom sin mangeårige kjenning 
og «mentor», fôrspesialisten Chad  
Hagen. Hagen fikk tidlig kjennskap til 
Norsvins avlsmateriale igjennom  
selskapet Christensen Farms. Det var 
Hagen som introduserte Mogler for 
Norsvingenetikk, og det er han glad 
for. 

– Jeg tror ikke på tilfeldigheter. Det er 
viktig å knytte til seg flinke folk, og 
det er viktig å kunne måle ting som 
skjer. åpenhet og kommunikasjon er 
alfa og omega, sier Mogler. 

HELE FAMILIEN MED 
Vi treffer Mogler ved middagsbordet i 
Des Moines under det årlige Iowa 
Pork Show, som går av stabelen der. 
Med seg har han både datteren Janae 
og nevøen Devin Mogler. Det er om å 
gjøre å trekke familien mest mulig inn 
i landbruksmiljøet for å formidle kunn-
skap og interesse. Devin involveres 
stadig mer i svineproduksjonen, og er 
kanskje den neste som får ansvaret for 
den. De driver også storfekjøttproduk-
sjon, og har ei lita gardsmølle som for-
syner dem med mye fôr, men ikke alt. 
Målet er å øke selvforsyningen der 
også. To tredjedeler mais og en tredje-
del soya er hovedingrediensene i svi-
nefôret, en resept som er vel kjent og 
mye brukt her i USAs «corn-belt». 
Men de merker at det har blitt mye 
tøffere konkurranse om maisen de  
siste åra fordi bioetanolproduksjonen 
tar mer og mer av de gyldne godsak-
ene. Når fôrprisene stiger blir fôr-
effektivitet stadig viktigere også for 
amerikanske farmere.

NyE KREFTER: Fortsatt familie-
drift er viktig i Mogler-familien.  
Fra venstre datter Janae, far 
Dwight og nevø Devin Mogler.

Familiebedrift satser på norsk landsvin 

– Tror ikke på tilfeldigheter
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g o d  p r i s  -  f o r n ø y d  g r i s

Kontakt: Leidulf Sigmundstad for tilbud eller visning.
Mail: post@grisebilligbygg.no Mobil: 45 28 78 30

LEVERER ALLE TYPER LANDBRUKSBYGG!

• Danske V-stalden, nå 3 solgte hus i Norge!
• Meget kort byggetid, innflytningsklart hus på 9 veker!
• Ingen skjulte kostnader, ingen egeninnsats, alt inkludert!
• Markedets gunstigste løsning både for lommeboka og grisen.

TA KONTAKT FOR EN GRISEPRAT, 
DET VIL GARANTERT LØNNE SEG.
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I Nortura region Nord  
slaktes det nå 30000 SPF 
slaktegriser pr år, dette  
utgjør cirka 10 prosent av 
slaktegrisene i regionen. 

OddbjørN	kjElvIk
Nortura team gris

Den første SPF-kjernebestningen som 
Norsvin etablerte i 1996 ble plassert i 
Sør-Trøndelag. Dette bidro til at eta-
blering av SPF- bruksbesetninger kom 
raskt i gang i Trøndelag og Nordland. 

HELSE OG FôRFORBRUK 
SPF- besetninger er fri for noen sjuk-
domsagens som finnes i vanlige be-
setninger. Den viktigste bakterien er 
den som forårsaker smittsom brysthin-
ne- og hjertesekkbetennelse, Actino-
bacillus pleuropneumoniae, ofte for-
korta til App. Denne sjukdommen 
skaper problem i et økende antall  
vanlige besetninger både hos avvent 
smågris og slaktegris. Det er derfor et 

viktig pluss for SPF- besetninger å være 
fri for denne sjukdommen. Helsetje-
nesten for svin har i 2010 og 2011  
bidratt til testing for App i etablerte 
SPF- besetninger. Dette viste at beset-
ninger etablert i Region Nord fortsatt 
er fri for denne bakterien, bortsett fra 
en som fikk inn bakterien etter noen 
år. SPF-gris kommer godt ut når det 
gjelder tilvekst og fôrforbruk på grunn 
av de sjukdomsbakterier den er fri for. 
Det er dessverre per i dag for få som 
har tall på fôrforbruk, men ut fra de 
talla som foreligger fra oppstart av 
SPF og til nå vil en forvente et snitt for 
SPF som ligger 0,3 – 0,5 FEn per kg til-
vekst lavere enn ordinær gris. Reduk-
sjon i fôrforbruk på 0,3 FEn per kg til-
vekst vil utgjøre 70 kroner i redusert 
fôrkostnad per slaktegris. Det er viktig 
å skaffe mer dokumentasjon fra flere 
SPF- besetninger vedørende tilvekst 
og fôrforbruk. 

SPF – IKKE FRI FOR ALLE  
SJUKDOMMER 
Det er viktig med god drift og god 
smittebeskyttelse også i SPF-besetnin-

ger. Mange vanlige sjukdommer som 
rødsjuke, transportsjuke, kolidiare, 
leddbetennelser vil også opptre i en 
SPF-besetning. Men ekstra god smitte-
beskyttelse vil være viktig for å holde 
ute de smittestoffene besetningen er 
fri for. Drift, klima, vask/reinhold og 
fôring vil være like viktige faktorer for 
at grisene skal vokse og holde seg 
friske i en SPF-besetning som i andre 
besetninger. 

LIVDyR 
Tilgangen på livdyr for oppstart med 
SPF er god i region Nord. Med  
Solberg i Hemne som kjernebeset-
ningseier og Sesseng i Selbu som for-
meringsbesetningseier er det god  
kapasitet for å kunne bygge opp be-
setninger. 

ETABLERING AV SPF- 
BESETNINGER 
Ved etablering av SPF-besetning må 
avstand til andre grisehus og risiko for 
smittespredning vurderes. Skal det 
legges opp til smågrisproduksjon må 
det avklares at det finnes en langsiktig 

SPF står sterkt Trøndelag og Nordland
EN AV TI: I Nortura region er nå en av ti griser som slaktes SPF-griser. [foto: oddbjørn Kjelvik]
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fast kjøper av smågrisen. SPF-små-
griser kan ikke blandes med ordinære 
griser på grunn av ulik smittestatus, 
og derfor vil det være nødvendig med 
faste kjøpere. Det er også viktig å  

tenke gjennom opplegg for transport 
av smågrisene. Alle som skal starte 
opp med kombinert- eller smågris-
produksjon bør vurdere å satse på 
SPF ! vil sikre 

bæredyktig forbuk 
av antibiotika
Et nytt veterinært prosjekt i EU,  
MINAPIG, har samlet forsknings-
institusjoner fra de seks svineprodu-
serende landene Tyskland, Frankrike, 
Sveits, Belgia, Sverige og Danmark. 
MINAPIG skal belyse alternative  
muligheter til å produsere griser med 
minimal bruk av antibiotika. EU har 
bevilget 11 millioner kroner til det  
treårige prosjektet. De teknologiske  
mulighetene til å produsere med  
mindre antibiotika skal undersøkes. 
Samtidig skal en se på hvilke grunner 
som ligger bak dyrlegers og produ-
senters valg av medisinstrategier og 
alternative måter å behandle  
sjukdom på.

TRIVES: Øistein og Håkon Rye, Orkdal, trives med nytt grisehus og SPF-besetning.  
[foto: oddbjørn Kjelvik]

Vi tilbyr:
•  Prosjektering av 

ventilasjonsanlegg til nye 
og eksisterende bygg

•  Service på eksisterende 
anlegg og igangkjøring 
av nye anlegg

•  Teknisk support
•  Stort delelager med 

rask leveringstid

J.L. Bruvik AS har levert kvalitetsutstyr til 
landbruket i 70 år, og skal fortsette med det!

Notis



D y R E V E L F E R D

S V I N  2 / 2 0 1 2 30

Bogsår oppstår nesten uten 
unntak i dietida. Riktig fôr-
ing står helt sentralt når det 
gjelder å unngå bogsår og ble 
nøye omtalt i forrige nummer 
av Svin. Her omtales andre 
tiltak som også er viktige for 
å forebygge bogsår. 

bENTE	FrEdrIkSEN,	Helsetjenesten for svin, animalia 
ElI	mArIA	STENklEv,	Nortura

OddbjørN	kjElvIk, Nortura

AKTIVITET 
Bogsår dannes på grunn av trykkbe-
lastning som hud og underhudsvev 
over knuten på skulderbladet utsettes 
for. Jo mer purka ligger, og jo lenger 
perioder hun ligger av gangen, jo  
lettere oppstår det sirkulasjonsforstyr-
relser i vevet og etter hvert sår. Tiltak 
som får purka til å reise seg og røre 
seg litt er derfor av det gode. Det er 
spesielt viktig å få purka opp og i 

gang etter grising. Det kan også være 
aktuelt å ta purkene på en liten lufte-
tur ut av bingen, så de får rørt litt  
ordentlig på seg. Dette er også ofte 
positivt for matlysten. Flere fôringer 
om dagen og tildeling av grovfôr vir-
ker også aktiviserende. 

SJUKDOM OG SKADER 
På den andre siden virker alle tilstan-
der som får purka til å ligge mye  
disponerende for utvikling av bogsår. 
Dårlige klauver/bein er et godt  
eksempel på dette. Man bør derfor ta 
hensyn til kvalitet og tilstand på bein 
og klauver når man vurderer om purka 
skal settes på igjen for et nytt kull. 
Purker som har problemer med å reise 
seg eller som ligger unormalt mye for-
di de har vondt for å stå skal utrange-
res. Generelt ved sjukdom så gjelder 
prinsippet om å behandle så raskt 
som mulig for å få purka raskt på bei-
na igjen. For purker med mer kroniske 
lidelser, hvor det ikke er til å unngå at 
de ligger mye, kan man vurdere 
djupstrø. Bruk av trykkavlastende skul-

derputer/skuldervester for å forebyg-
ge bogsår kan også være aktuelt.  
Dette kommer vi tilbake til i en senere 
artikkel. Også feite purker ligger mer 
enn andre. At de er store og tunge 
øker også trykkbelastningen, og pur-
ker som er feite ved grising er også 
mer disponert for grisingsfeber.  
Purkene bør derfor ikke være for feite 
ved grising. 

UNDERLAG 
Godt underlag der purka ligger er 
også av stor betydning for å forebyg-
ge bogsår. Golvet skal være tørt og 
skadefritt, uten skarpe kanter. Svenske 
undersøkelser har vist at purker som 
ligger på spaltene er mer utsatt for å 
få bogsår. Dette kan skyldes at trykk-
belastningen da øker. Det skal brukes 
rikelig med strø i fødebingene. Gummi-
matter i fødebingen kan også være et 
alternativ. Utviklingen på dette områ-
det har gått framover de senere årene. 
Dagens matter er langt mer robuste 
enn de som ble forsøkt brukt for en 
del år siden. Blant annet prøver man 

Forebygging av bogsår

MOTIVERER: Grovfôr virker aktiviseren-
de på purka og er god motivasjon for å 
få henne til å reise seg og røre litt på 
seg. Dette forebygger bogsår.
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for øyeblikket ut slike matter i en  
mastergradsoppgave ved UMB. 

TEMPERATUR 
For purkas del er det viktig at tempe-
raturen i fødeavdelinga ikke er for 
høy. Da blir purkene fort dorske og 
matleie og ligger mye. Ved grising og 
de første par dager etterpå kan man 
ha ca. 20 grader. Deretter bør rom-
temperaturen senkes til 16 –18 grader 
(mens grisungene naturligvis skal ha 
det varmt og godt på sin liggeplass). 
Dersom det er kontinuerlig overvåking 
under grising med oppfølging av alle 
ungene, kan man godt legge seg på 
en romtemperatur på 18 grader hele 
veien. Da unngår man også problemet 
med å tilpasse temperaturen når ikke 
alle purkene griser samtidig. For høy 
temperatur kan medføre at purkene 
legger seg på rista for avkjøling. Som 
tidligere nevnt øker dette risikoen for 
bogsår. 

TIDLIGERE BOGSåR 
Purker som har hatt bogsår én gang, 
har langt større risiko for å få bogsår 
igjen ved neste grising. Vurder utsjal-

ting. Purker som har hatt bogsår grad 
3 eller 4 bør ikke settes på igjen. Der-
som man ser tydelig arrdannelse tyder 
det på at purka har hatt bogsår grad  
3 eller 4. Kraftig beinpåleiring etter 
tidligere bogsår indikerer at purka har 
hatt bogsår grad 4. Da bør hun abso-
lutt ikke settes på igjen. 

DIETID 
Unngå dietid ut over 35 dager. Dette 
er spesielt viktig for unggpurkene, da 
lang dietid vil være en stor påkjenning 
i forhold til å ta seg igjen til neste kull. 
Det vil være viktig å ha best mulig 
samling av grisinga i pulja for å unngå 
lang dietid på de som griser først i 
pulja. Ungpurker bør insemineres sist i 
pulja da lang dietid er spesielt uheldig 
for disse. Det å inseminere en del 
ungpurker før de andre for å være sik-
ker på at pulja blir full er en dårlig 
strategi. 

REGELVERKET 
Som dyreeier har du et ansvar for å 
treffe de nødvendige tiltak for å unn-
gå bogsår. Dette er nedfelt i Holdfor-
skriftens §19 om forebyggende helse-

arbeid. Den viktigste grunnen til at vi 
skal gjøre det vi kan for å forebygge 
bogsår er naturligvis at dyra skal ha 
det bra.

SJEKK TEMPERATUREN: Når purka velger å 
legge seg på rista, og ungene legger seg 
hos purka, tyder det på at romtemperaturen 
er for høy. å ligge på rista disponerer for 
bogsår. Senk temperaturen i rommet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w
w

w
.dialecta.no
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Det er store individuelle for-
skjeller mellom purker når 
det kommer til tilvekst, fôr-
opptakskapasitet, størrelse 
og produksjon. Fôring av 
purker slik at de til enhver 
tid er i passende hold er  
derfor en balansekunst. 

SIGNE	lOvISE	THINGNES
prosjektleder Norsvin 

ElI	mArIA	STENklEv 

spesialveterinær Nortura

 

MINDRE SPREDNING OG  
BEDRE OVERSIKT 
Holdvurdering av purker er ikke en 
engangsforeteelse, men noe som bør 
gjøres flere ganger i løpet av ei purkes 
produksjonssyklus. Systematisk hold-
vurdering vil gi mindre spredning i 
størrelse på purkene og bedre over-
sikt over egen produksjon. Idéelt sett 
bør man minimum holdvurdere purke-
ne etter grising, for å kontrollere at  
fôringen i drektighetsperioden har 
vært riktig, ved avvenning for å kon-
trollere fôringa opp mot produksjonen 
i dieperioden, og i midtdrektighet for 
å sjekke at man har fått purkene opp i 
passende hold igjen etter avvenning.  
I tillegg bør man følge med på holdet 
gjennom hele dietida for å sikre at 

ikke purka taper seg for mye fram til 
avvenning. 

PRESISERING AV  
HOLDVURDERINGSSKALAEN 
Holdvurderingsskalaen har blitt pre-
sentert i flere sammenhenger, og er 
en god rettesnor for vurdering av hold 
på purker. I forbindelse med en juste-
ring av bogsårsskalaen i fjor høst  
(Svin 10, 2011) ble det også gjort en 
presisering av holdvurderingsskalaen 
(figur 1). Selv om holdvurderingsskala-
en beskriver helpoeng fra 1 til 5, bør 
man ved holdvurdering benytte halv-
poeng. Uten halvpoeng vil svært man-
ge purker får holdpoeng 3, selv om de 
ligger fra 2,5 til 3,5 i hold – og der-
med stiller med svært ulike utgangs-
punkt før for eksempel grising. 

Forsøk gjort i forbindelse med Nor-
svins purkefôringsprosjekt viser at det 
er god sammenheng mellom hold-
vurdering og de faktiske spekkmål  
(figur 2), men de viser også at det er 
relativt stor variasjon i spekkmål for 
dyr som har havnet i samme hold-
kategori. Dette viser at det er viktig å 
«kalibrere» seg selv innimellom, fordi 
holdvurdering er en subjektiv vurde-
ring. Det kan derfor være lurt å ha 
med seg en ekstra person i fjøset ved 
jevne mellomrom slik at man er to 
stykker som holdvurderer de samme 
purkene. 

Så HVA ER PASSENDE HOLD ? 
Holdvurdering gjøres med både øyne 
og hender. Kjenn på ribbein, ryggrad, 
hoftebein og setebein. Hvis disse er 
synlig, eller kjennes med et lett trykk, 
er purka i for dårlig hold og trenger 
mer fôr. Kan man derimot ikke kjenne 
ribbeina ved et lett trykk, og bakpar-
ten på purka begynner å henge ned 
mot knærne, kan man justere fôr-
mengden noe ned. Det er den gyldne 
middelvei som teller, ikke for tynn og 
ikke for tykk. Ei purke som er på vei 
inn i fødeavdelingen bør ha et hold 
som ligger i overkant av 3 (nærmere 
3,5) på holdvurderingsskalaen. Et slikt 
hold er ønskelig både for å ha noe  
ekstra å tære på i dieperioden, og for 
å forbygge bogsår. Purker som er for 
tynne før grising har større risiko for å 
utvikle bogsår, tape mye vekt, og kan 
få problemer med brunst etter av-
venning. Purker som er for feite før 
grising er mer disponert for fødsels-
vansker og grisingsfeber, og de kan 
være vanskelig å få i gang appetitt-
messig etter grising. 

SySTEMATISER  
HOLDVURDERINGEN 
Justering av hold bør begynne like  
etter avvenning. Det kan være nyttig å 
justere fôring og vurdere hold hver 14 
dag etter avvenning frem til ønsket 
hold er nådd. Husk at fôrstyrken skal 
tilpasses det enkelte individ. Dersom 

Holdvurdering lønner seg
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man ikke har mulighet til individuell fôring, er et alternativ å 
plassere purker i noenlunde likt hold i samme binge, slik at 
man har mulighet til å gi ekstra fôr til en binge med tynne 
purker. Det er en fordel at purker som går i samme binge 
også er noenlunde like i alder og stadium i drektigheten.  
Førstekullspurker bør alltid skilles fra gamlepurkene etter 
avvenning, hvis man har mulighet for det i besetningen. 
Bruk gjerne spraymaling for å få system på holdvurderingen. 
Sett f.eks en rød strek på tynne purker, en grønn på litt  
mindre tynne purker og en blå strek på purker i passende 
hold, og juster fôrstyrken deretter. Etter f.eks to uker gjør 
man vurderingen en gang til, og forhåpentligvis har det da 
blitt færre purker med rød strek og flere som er kommet 
over i blå gruppe med passende hold. Forslag til fôring av 
purker i ulike stadier av produksjonssyklusen ble beskrevet i 
forrige nummer av Svin (Svin 1, 2012). Men ha i bakhodet at 
fôrnormer er en rettesnor, ikke en absolutt regel.

Nortura for oppadgående
Nortora fikk i fjor en omsetningsvekst på 3,7 prosent. 
Men veksten i tredje tertial var på hele 7,9 prosent, så 
det er tydelig at kjøttkonsernet er for oppadgående. 
Arbeidet med å styrke seg på salgssiden og redusere 
kostnadene bærer frukter. Konsernsjef Runar Larsen i 
Nortura sa under resultatframleggelsen nylig at sel-
skapet har 1000 færre ansatte nå enn i 2008. Omset-
ningen per ansatt har økt med en million kroner. 

Og trykket holdes oppe når det gjelder produktut-
vikling og salg. Etter suksessen på biffsiden er det nå 
Edelgriskjøttet som står i sentrum.

Notis
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Norgesfôr har tetta tønna!

Ideal svinefôr
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Grisen sender kontinuerlig 
ut signaler som forteller oss 
hvordan det står til med gri-
sens helse, velferd og ytelse. 
Kunnskap om å forstå disse 

signalene kan utløse 
endringer i fôring, røkt 
og helserutiner og bedre 
forholdene for dyra. 

vIcTOrIA	bøHN	luNd
fagsjef felleskjøpet agri

Ved systematisk å observere og tolke 
dyras signaler vil du altså kunne bedre 
dyrevelferden, helsa og lønnsomheten 
i besetningen din. 

ROM FOR FORBEDRING 
I alle fjøs finnes det gode rutiner som 
fungerer bra, men også en del ting 
som kan forbedres. «Pig Signals» er 
navnet på et konsept som hjelper deg 

til å bli mer bevisst på hva som er for-
bedringspunktene i ditt hus, og lærer 
deg hvordan du kan bruke signaler fra 
grisene til kontinuerlig å vurdere 
driftssystemet. Ved å bli mer opp-
merksom på de signalene grisene  
sender deg og hva atferden deres be-
tyr, kan du bedre både dyrevelferden 
og økonomien på gården. Trives  
grisen hos deg, eller er det noe du 
kan gjøre for å bedre forholdene i  
grisehuset ditt ? 

VILLSVINET – TAMGRISENS 
STAMFAR 
Dagens gris stammer fra villsvinet, og 
ved å observere villsvin kan man lære 
mye om tamgrisens atferdsbehov.  
På tross av at intensiv avl har endret 
grisens fasong og gitt oss roligere dyr 
har grisen beholdt det meste av sitt 
atferdsrepertoar. Dette ser vi eksem-
pler på når tamgrisen gis muligheten 
til å utføre naturlig adferd, som når  
rånen kurtiserer purkene ved brunst, 
og når purka bygger rede i forkant av 

grising. Vi ser også at når grisen hin-
dres i å utføre naturlig atferd gir det 
seg ofte utslag i stress og stereo-
typier. En stereotypi er en atferd som 
utføres på samme måte gang på gang 
i et repetitivt mønster, og som ikke 
har noen umiddelbar funksjon. 
Atferden oppstår som følge av et 
stressende miljø. Halebiting, biting på 
innredning og tomtygging er eksem-
pler på atferder du ikke finner hos  
viltlevende gris. Det er derfor viktig å 
legge miljøet til rette slik at grisen kan 
få utført den atferden den har et  
iboende behov for å utføre. For å få til 
dette kreves kunnskap om grisers  
naturlig atferd og behov. 

GRISENS SIGNALER 
«Pig Signals» handler om å sette fokus 
på hvilken atferd og hvilke signaler 
grisene sender ut, og hva dette betyr. 
Er grisene fornøyde med tilværelsen, 
eller er det noe som kan gjøres anner-
ledes for å optimalisere dyrenes for-
hold ? Hvis man oppdager signaler på 

ATFERDSBEHOV: Dagens gris stammer fra villsvinet, og studier av villsvin og tam gris i frihet kan lære oss mye  
om hvilke atferdsbehov tamgrisen har. 

Grisens signaler
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mistrivsel tidlig, og får satt i gang til-
tak som bedrer grisenes oppfatning 
av tilværelsen vil man øke dyrevelfer-
den på gården. 

God dyrevelferd er ikke bare noe som 
gir deg glede og som forbrukeren set-
ter krav til. God dyrevelferd kan også 
bedre økonomien i driften din. En gris 
som er stresset vil ha et høyere fôrfor-
bruk og være mer utsatt for sykdom. 
Energien grisen bruker på å bekjempe 
stressfaktorene gjør at mindre energi 
er tilgjengelig til kjøttavleiring og ved-
likehold av immunforsvaret. En frisk 
og trivelig gris vil derfor også være en 
mer lønnsom gris ! 

OBSERVERE, TENKE, HANDLE 
De tre ordene observere, tenke, hand-
le er sentrale i konseptet. For å kunne 
bedre forholdene i driften din er du 
avhengig av å observere grisene med 
et åpent sinn. Det er viktig å sette av 
tid til inspeksjonsrunder i fjøset der 
den eneste oppgaven din er å se etter 
tegn og signaler på hvordan grisene 
har det. å ha fullt fokus på dyra uten 
samtidig å holde på med andre  
arbeidsoppgaver gjør at du blir mer 
mottakelig for små tegn som ellers  
ville blitt oversett. Ved å oppdage ska-
der og sykdom tidlig kan tiltak settes  
i verk og hindre større økonomiske 
kostnader. Det er viktig å sette av tid 

til å observere dyra og tenke over hva 
du ser før du gjennomfører endringer. 
På denne måten unngår man å trekke 
forhastede konklusjoner om årsakene 
til atferden man ser. Som et eksempel 
oppdager du en purke i gjeldpurke-
avdelingen med skrubbsår på siden. 
Hva betyr dette ? Hvis du stopper opp 
og tenker etter, kan skrubbsåret ha 
flere årsaker. Purka kan ha skrapet seg 
opp på deler av innredningen, eller 
hun kan ha blitt bitt av en annen pur-
ke. Såret kan også stamme fra kloven 
til en annen purke som har ridd på 
purka. Her gjelder det å undersøke 
alle disse potensielle årsaksforholdene 
og finne ut hva som er kilden til 
skrubbsåret. De tre årsakene krever 
ulik handling; inseminering hvis purka 
er brunstig, reparasjon av innredning 
hvis det er noen spisse kanter som 
stikker ut, og evaluering av det fysiske 
og sosiale miljøet i bingen med mål 
om å redusere aggresjon (plass, sys-
selsetting, fôring etc). 

KURS 
Felleskjøpet Agri tilbyr kurs under 
navnet «Pig Signals» der du lærer mer 
om grisens atferd og hvordan du kan 
bruke denne kunnskapen i evalueringen 
av driften. FKA har to sertifiserte kurs-
holdere, artikkelforfatteren Victoria 
Bøhn Lund og Janne Fossum, som har 
deltatt på sertifiseringskurs i regi av 
FarmulaOne i Nederland.

    
OS ID as
2550 Os i Østerdalen

Kundeservice: 62 49 77 00       
www.osid.no

Combi øremerkesystem -
solide merker utviklet og produsert i Norge

Combi 2000 ® visuelle øremerker for smågris og avlsdyr. 
CombiE ® - elektroniske øremerker for gris.

Bestill hos ditt slakteri eller direkte på www.osid.no

GRISESIGNALER: Felleskjøpet tilbyr nå kurs om grisens atferd.
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Markedsleder i Europa, og 
nest størst i verden. Topigs 
hører hjemme i verdenseliten 
når det gjelder gris og gene-
tikk. Men hva er Topigs 
egentlig ? 

TOrE	mælumSæTEr
vught, Nederland

Kort sagt er Topigs et nederlandsk, 
bondeeid samvirkeselskap som gjen-
nom langsiktig og målrettet avlsarbeid 
på gris har jobbet seg helt opp i ver-
denstoppen. Det er dette selskapet 
som framover skal levere yorkshire- 
genetikken til Norsvin. Det er omtrent 
2000 nederlandske svineprodusenter 
som står bak og eier Topigs (77,5 pro-
sent), mens kjøttselskapet Vion Food 
Group eier resten. Selskapets historie 
er lang, og har på mange måter klare 
paralleller til utviklingen av Norsvin 
her hjemme. 

– Navnet Topigs er ikke gammelt.  
Det så ikke dagens lys før i 1999. Men 

svineavlen startet allerede før krigen 
ved at det ble ført lokale og regionale 
stambøker over avlsdyr som ble brukt. 
Men det var først fra 60-tallet at den 
moderne avlen skjøt fart parallelt med 
at kunstig inseminasjon ble tatt i bruk, 
sier kommunikasjonssjef Peter Loenen 
i Topigs til Svin. Akkurat som i Nor-
svins tilfelle skjøt interessen for inter-
nasjonal ekspansjon fart på 90-tallet. 
Topigs så dagens lys, og en mer 
strømlinjeformet og bevisst strategi 
skulle bringe selskapet fram og ut i 
verden. Avlskostnadene skulle forde-
les på flere griser. Så begynte en peri-
ode med oppkjøp av andre selskaper 
og fusjonering. Først Dumeco Breeding 
i 2003, så fusjon i Tyskland under nav-
net Topigs SNW i 2006. To år senere 
ble seminselskapet Varkens K.I. eta-
blert, og samme året overtok Topigs 
også GAP (Maple Leaf) i Canada.  
I dag er det derfor salgs- og semin-
virksomhet i mange land. I Europa står 
Topigs særlig sterkt i middelhavslan-
dene, men selskapet er markedsleder 
hjemme i Nederland og er tungt eta-
blert i sentrale europeiske svinepro-
duksjonsmiljøer. Topigs har 18 datter-

selskaper, men er aktive i om lag 50 
forskjellige land, inkludert Brasil, Kina 
og Russland, og har til sammen 5 – 600 
ansatte. Selskapet har foreløpig ikke 
noe eget datterselskap i USA, men 
markedet betjenes fra Canada. Gjen-
nom sitt eget forskningssenter og sine 
egne databaser (Pigbase), strømmer 
det inn viktig produksjonsinformasjon 
fra 350 000 produktive purker og  
750 besetninger over hele verden. Til 
sammen ligger det minst 20 millioner 
griser bak historiske data i selskapets 
effektivitetskontroll. Gjennom sine tre 
rånelinjer, den robuste Tempo, den  
tilveksteffektive Talent og den magre 
Top Pi med høy kjøttprosent, leverer 
de genetikk til markeder med forskjel-
lige ønsker. Top Pi, med bl.a. Pietrain i 
seg, er med sine gode kjøttkvalitets-
egenskaper populær for eksempel i 
nordvestre deler av Europa. Den mest 
brukte purka i Nederland er en Topigs 
20, en Ly-kombinasjon med god frukt-
barhet og gode moregenskaper.  
Topigs 40 er mest brukt i asiatiske 
markeder. 40-linja kombinerer et par 
syntetiske linjer, og gir robuste og 
kjøttfulle smågriser. Det stilles forskjel-

Topigs 

I toppen av verdens avlspyramide

Z-LINJEN: Det er sæd fra denne linjen, 
den såkalte z-linjen, som har den york-
shiregenetikken Norsvin nå satser på.
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lige krav til fôring og stell av dyr fra 
disse linjene. Michiel Westerhof er  
direktør for støtte- og utviklingsavde-
lingen i Topigs. Til Svin beskriver han 
selskapets filosofi når det gjelder svine-
avl slik; – For det internasjonale marke-
det bruker vi SPF-avlsdyr. I Nederland 
bruker de fleste vanlige linjer. Det er 
omtrent like mange griser i Nederland 
som mennesker, 15 –16 millioner, og 
de fleste av grisene finner du i de sør-
østlige delene av landet. Siden vi har 
en million purker i Nederland er små-
grisproduksjonen stor. Hvert år  
eksporterer vi sju-åtte millioner små-
griser til Tyskland, sier Westerhof. 

– Hvorfor er det så stor interesse for 
smågrisproduksjon i Nederland ? 

– Det er billigere å starte med små-
grisproduksjon. I slaktegrisproduksjon 
må du drive stort for å få økonomi. 
Mange har også store kostnader med 
å håndtere all gjødsla. Ofte må den 
kjøres med lastebiler til andre om-
råder hvor den kan spres. 

– Det pågår en ganske intens offentlig 
debatt om dyrevelferd i Nederland. 
Det er riktig at dyrevelferdsinteres
sene har fått sterkt politisk fotfeste? 

– Ja, Party voor de Dieren (Dyrevern-
partiet) har for eksempel to av de 150 
plassene i parlamentet vårt, så dette 
er interesser som lar seg høre. Vi har 
for eksempel en stor politisk debatt 
om smågrisdødelighet nå, sier  
Westerhof. Men forbruket av svine-
kjøtt holder seg fortsatt svært høyt, 
cirka 45 kilo per innbygger i året.  
Svinekjøttforbruket synker imidlertid 
litt både i Nederland og Tyskland. 

STERK VEKST I TI åR 
– Hva legger dere vekt på i de avls-
strategiske vurderingene? 

– Vi legger først og fremst vekt på ba-
lanse og bærekraft i avlen. Tidligere la 
vi mer vekt på antall fødte smågriser, 
men nå tones dette ned. Målet er å 
avle fram purker med moregenskaper 
til å ale fram flest mulig avvente gris-
unger. Overlevelse står i høysetet. Da 
blir moregenskaper som antall patter, 
energibalansen i melkeproduksjonen 
og slike ting viktigere. Vi er heller ikke 

lenger så opptatt av at purkene skal 
være magre, for da blir de ikke robus-
te nok. Det er nettopp det vi vil ha, 
robuste og balanserte purker med 
god evne til å ta vare på grisungene 
sine. Men dyra må naturligvis være 
konkurransedyktige på viktige para-
metre i forhold til andre avlsdyr på 
markedet. Helse, effektivitet og ro-
busthet blir nøkkelord for oss i tillegg 
til gode produksjonsresultater, sier 
Michiel Westerhof. 

GENOMISK SELEKSJON 
Nye avlsmetoder med genomisk  
seleksjon implementeres nå gradvis i 
Topigs avlsprogram.40 og 50-tallet var 
preget av utstillinger og eksteriør-
bedømming. På 60-tallet kom kunstig 
sædoverføring (AI), og på 80-tallet 
kom datateknologien. Nå, tredve år 
senere, er det genomisk seleksjon 
som kommer til å bringe svineavlen 
nye store steg framover. Westerhof og 
Loenen sier at resultatene så langt ser 
lovende ut, og kostnadene ved å  
bruke genomisk seleksjon ser også ut 
til å gå i riktig retning. Men de under-
streker at en må gå gradvis fram.  
Det gjelder å skaffe seg erfaringer  
og dokumentasjon før en går ut i stor 
skala. Storfesektoren ligger foran  
grisesektoren når det gjelder å ta i 
bruk denne nye avlsteknologien, men 
også for griser mener Topigs at det er 
store avlsmessige framskritt å hente i 
tida som kommer. Men, som Wester-
hof sjøl sier det; – å ta i bruk ukjent 
teknologi for tidlig kan bli fryktelig 
dyrt. å ta den i bruk for sent kan også 
bli fryktelig dyrt.

HAR FARGE: Grønn sæd på tuben forteller 
den som skal inseminere i grisehuset at  
denne sæden er tappet på mandag. Tirsdag 
har en annen farge.

HAR VOKST: Administrerende direktør  
Martin Bijl i Topigs leder et selskap som er 
markedsleder på grisegenetikk i Europa, og 
nest størst i verden.

BEDRE OVERLEVELSE: – Robusthet og gode  
moregenskaper har blitt viktigere enn å fortsette å 
øke antall levende fødte, sier direktør for utvikling 
og støtte i Topigs, Michiel Westerhof.

DISTRIBUSJON: Kommunikasjonssjef Peter 
Loenen viser fram en av seminselskapets 
budbiler, med temperert skap og tempera-
turregistrering.
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Snittet i besetningen ligger 
på 28,8 avvente per purke 
per år. Vi er hos Mart og 
Theo Klijn. De har neder-
landsk yorkshire fra den 
samme z-linjen til Topigs 
som Norsvin nå skal impor-
tere fra. 

TOrE	mælumSæTEr
Waalwijk, Nederland

Klijn driver en besetning på 530 pur-
ker, og 87 prosent av produksjonen er 
krysningskull etter rene linjepurker. 
Ungpurkene selges ut i markedet når 
de er seks og en halv til sju måneder 
gamle, og Topigs får royalty i henhold 
til salget. De driver på mange måter 
en foredlings og formeringsbesetning 
i ett. I et område med høy tetthet 

mellom svinefarmene vil dette redu-
sere behovet for transport, og for-
håpentligvis også sjukdomspresset. 
Varkensfokbedrijf Klijn jobber først og 
fremst mot det nederlandske marke-
det, og er ikke en SPF-bedrift. Tallene 
fra effektivitetskontrollen viser at an-
tall levendefødte per årspurke for hele 
fjoråret i gjennomsnitt var 32,8. Antall 
avvente ble 28,8, og avvenningstida 
er 21 dager. Effektivitetskontrollen 
forteller ikke noe om vektene ved av-
venning. Andre nøkkeltall fra siste år 
er 2,42 kull per årspurke, 12,9 prosent 
tap før avvenning, og 83 prosent 
drektige 56 dager etter bedekning. 

– Nederland sliter vel med mange av 
de samme grisesjukdommene som  
ellers på kontinentet. Hvordan hånd
terer dere dette?

– Vi bruker så lite antibiotika som  
mulig, men vi vaksinerer ganske mye. 

Det er viktig for oss å følge med og 
lede drifta så kontrollert som mulig.  
Vi prøver å gripe inn og handle tidlig 
hvis vi ser at noe er på gang. Vi blan-
der ikke dyra etter avvenning, og vi 
legger vekt på at purkene skal være i 
bra kondisjon etter avvenning. 

I laktasjonen får de inntil sju kilo fôr 
per dag. Hvis vi har ungpurker som er 
lette ved første gangs inseminasjon, 
får de en kortere karriere enn om de 
hadde vært tyngre. Den beste fjerde-
delen av purkene våre hadde 33 – 35 
avvente grisunger per kull, men det er 
mange som spør seg hvor dette  
ender. Det går en tøff debatt om høy 
smågrisdødelighet i Nederland, og 
mange produsenter ønsker også å 
bedre overlevelsesevnen til de som 
blir født framfor å øke antall levende 
fødte, sier Theo Klijn til Svin.

Intensiv krysningsavl med yorkshire

TETT: Det er tett mellom grisegårdene i det 
sørlige og sørøstlige Nederland. [foto: tm]
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FORNØyD: Theo (t.h.) og sønnen Mart Klijn trives med å avle fram krysningsdyr  
med yorkshire. [foto: tm]

FØDEBINGE: Slik ser fødebingene ut. [foto: tm]

KONTAKT: Denne yorkshirepurka er tydelig klar for trynekontakt med rånen  
på andre siden av gitteret. [foto: tm]

illegal veterinær-
medisinhandel
Falske legemidler undergraver dyrehelse 
og mattrygghet. FAO, FNs organisasjon 
for landbruk og mat,  og IFAH, det inter-
nasjonale forbundet for dyrehelse, sam-
arbeider om å etablere ny veterinærme-
disinsk standard for legemidler som skal 
brukes ved behandling av den animaliske 
varianten av afrikansk Trypanosomosis, 
Nagana, også kalt afrikansk sovesyke, 
når den rammer mennesker. Den fatale 
sykdommen overføres ved bitt av tsetse 
flue og andre blodsugende insekter. Syk-
dommen Nagana påvirker dyr som stor-
fe, sauer, geiter, griser, kameler, hester 
og esler - dyr som er avgjørende for inn-
tekter og matvaretryggheten til millioner 
av småbrukere i Afrika og andre steder.
Ifølge IFAH, er anslått verdi av veterinære 
legemidler som omsettes på det offisielle 
markedet i Afrika på 400 millioner dollar 
i året. Salget av ikke godkjente veteri-
nære legemidler er like stort, det vil si 
400 millioner dollar i året i tillegg til det 
legale salg.

trenger mer øko-gris 
Leiv Vidar AS satser på økologisk pølse-
produksjon. Men bedriften, som omsatte 
for drøyt 200 millioner i fjor, får ikke nok 
svinekjøtt til øko-pølseproduksjonen. 
Bare for å forsyne en bensinstasjonskje-
de med økologiske pølser trengs det ti 
ganger så mange økologiske griser som 
det finnes i hele Norge i dag, skriver 
Kjøttbransjen. I fjor ble det ikke slaktet 
mer enn snaut 2500 økologiske griser i 
Norge.

døgnovervåkning gir 
færre dødfødte 
Både i Øst-Europa og Brasil klarer svine-
produsenter med dansk avlsmateriale å 
få færre dødfødte enn danske svinepro-
dusenter med samme avlsmateriale.  
I følge Hyologisk er forskjellen døgn-
overvåkning i fødeavdelingene.
I besetninger som Danish Farm følger 
tett i Øst-Europa er registreres det under 
en gris per årspurke som dødfødt. Det er 
satt i gang programmer for å redusere 
dødeligheten i de danske besetningene, 
blant annet LISA (Lifesaver).
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– Det har skjedd for lite. 
Vi er for små, og har ikke 
satset nok penger på 
yorkshire avlen, sier Mathias 
Espert. 

TOrE	mælumSæTEr
Nederland

Han er svineprodusent ved Smyge-
havn, helt sør i Sverige. Her driver han 
ren smågrisproduksjon på cirka 400 
purker, og han er kunde av Quality 
Genetics. Nå treffer vi ham på toget 
sammen med noen svenske produsen-
ter og slakterifolk i Nederland etter å 
ha fått en orientering om Topigs og 
avlssamarbeidet med Norsvin om 
yorkshire. 

– Det er bedrøvelig at to avlsforetak i 
et så lite griseland ikke kan samar-
beide. Det er ikke satset nok på york-
shire. Skal vi få sterkere effektivitets-
framgang må vi ha en mer effektiv 
yorkshire. Det som skjer nå burde  
antakelig ha skjedd for ti år siden, sier 
Espert til Svin. Han er positiv til det 
han har sett i Nederland, men stiller 
også spørsmål ved måten nederlandsk 
svineproduksjon drives på. Det er 
mange inntrykk som må fordøyes. 
Kollega Patrik Fransson i ystad i  

Sverige er heller ikke fornøyd med  
effektiviteten på dagens yorkshire. 
Han er en stor produsent med hele 
1100 purker og fire-fem ansatte.  
Patrik handler sæd av Avelspoolen. 

– Det er svært vanskelig å få opp pro-
duktiviteten på antall levendefødte. 
Landrasen er konkurransekraftig, men 
jeg er ikke fornøyd med yorkshiren. 
Noe må skje. Her i landet (Nederland, 
red anm.) stiger antall avvente med 
0,6 i året. Det gjør det ikke hjemme i 
Sverige. Utviklingen er for dårlig. 
For meg ville én smågris mer avvent 
bety 1000 flere griser i året, sier Patrik 
Fransson. Det har vært tøffe tider i 
svensk svineproduksjon de siste årene. 
Fransson beskriver 2011 sett under ett 
som et katastrofeår rent økonomisk. 
Siden oktober har det imidlertid blitt 
bedre, og i dag er smågrisprisen ved 
30 kilo oppe i om lag 630 svenske  
kroner.

– Burde skjedd for ti år siden

VIL HA ENDRING: De svenske smågrisprodusentene Mathias Espert (t.v.) og Patrik Fransson 
etterlyser større framgang i produksjonseffektiviteten. [foto:tm]

VUGHT: Topigs’ hovedkontor i Vught,  
Nederland. [foto:tm]

Drektige  
y-purker i mai 
Slik blir framdrifta når det 
gjelder innfasing av Topigs 
yorkshiregenetikk i nor-
ske besetninger;

– 20 drektige y-purker kommer til 
karantene 1 i begynnelsen av mai. 

– Disse purkene griser i begynnel-
sen av juni. Vel 200 rene york-
shiregriser blir tidlig avvent, og 
flyttes til karantene 2. 

– I karentene 2 står de i cirka et 
halvt år før de kan tas ut. 

– Underveis er det omfattende 
testing i karantenene. 

– Etter karentene 2 går 60 – 70 
rene Topigsyorkshire til Kjell 
Gunnar Gravningen, Skollen-
borg, Buskerud. Etter hvert  
bedekkes disse med importert 
sæd fra Nederland. 

– Etter seks måneder går det rå-
ner inn i Norsvins seminstasjon. 

– Gravningen skal produsere york-
shireråner til Norsvins semin-
stasjon. I framtida skal de i to 
karentener før de settes inn i  
semintjeneste. 

– Det legges opp et betydelig for-
svarsverk for å fange opp even-
tuelle sykdommer fra Nederland 
eller Norge. 

– Topigssæd blir tilgjengelig for 
norske produsenter fra nyttår 
2013. 

– Først i 2014 blir det et rikelig ut-
valg av Topigssæd fra Norsvins 
egne råner.

G R I S

BONDE

KRAFTFÔR

Målet:

Et godt samspill i grisehuset gir god økonomi

SAMSPILLET:

M I L J Ø

Kraftfôr tilpasset 

din gris, ditt miljø 

og din fôringsstrategi

Det som er riktig fôrblanding for én produsent, er ikke  nødvendigvis riktig for 
en annen. Derfor tilbyr Felleskjøpet en rekke blandinger til 

 smågris,  slaktegris og purker. Vi kan nærmest tilby 
skreddersøm for de aller fleste  produsenter.
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Norsvin trenger en samar-
beidspartner som satser på 
avl for å være leveranse-
dyktig internasjonalt.  
Dette er bakgrunnen for 
Norsvins samarbeidsavtale 
med Topigs. 

dr	bjArNE	HOlm
avlssjef Norsvin 

Norsvins strategi er å bruke sine  
ressurser på utvikling av landsvin, og 
som entreprenør for Nortura på  
duroc. Norsvin International AS inne-
har retten til å selge landsvin og duroc 
utenfor Norge. I denne strategien  
ligger det å finne en partner for en  
andre morrase, til produksjon av hy-
bridpurker for å kunne ta ut gevinsten 
med krysningsfrodighet i smågrispro-
duksjonen. Norsvin trenger en sam-
arbeidspartner som satser på avl for å 
være leveransedyktig internasjonalt.  
Vi må bare konstatere at Nordic  

Genetics ikke har forsøkt, eller uttalt at 
de vil forsøke, å bli et internasjonalt 
avls-selskap. For å sikre konkurranse-
dyktig avlsmateriale til den norske 
næringa og våre samarbeidspartnere  
i Skandinavia, har Norsvin inngått en 
intensjonsavtale med nederlandske 
Topigs. 

UTVALGSKRITERIER 
Topigs tilbyr to ulike hybridpurker,  
Topigs 20 og Topigs 40. Begge er ba-
sert på en yorkshirepurke i deres avls-
besetninger. Topigs bruker da york-
shire som Norsvin bruker landsvin i 
avlspyramiden. Denne yorkshire kalles 
Topigs Z-linje. Topigs opererer med 
ca. 45.000 Topigs Z-linjepurker i sine 
avlsbesetninger. 12 prosent av disse 
utgjør kjernepopulasjonen, ala  
Norsvins populasjon i foredlingsbeset-
ningene. I evalueringen av potensielle 
yorkshirepartnere har flere momenter 
vært essensielle. Populasjonsstørrelse, 
avlsmål og langsiktig strategi med 
avlsarbeidet har vært avgjørende. 
Det samme har dagens prestasjons-

nivå, effektivitet i avlsarbeidet, bio-
sikkerhet, kultur, samarbeidsevne og 
historie. 

STRATEGISK FOKUS 
Topigs avlsprogram har den samme 
balanserte tilnærmingen til hele verdi-
kjeden som Norsvin har. Avlsmessig 
utvikling skal gi merverdi til smågris-, 
slaktegrisprodusent og industri. Dette 
har bakgrunn i at Topigs har en eier-
struktur som ligner Norsvins; neder-
landske svineprodusenter og Vion 
Food Group. Topigs oppgir følgende 
ledestjerner når det gjelder strategisk 
fokus i sitt avlsarbeid: 
– Lett håndterbar purke med lavt  

krav til manuell oppfølging
– Robust dyremateriale med lav  

dødelighet
– Reduksjon i produksjonskostnader, 

det vil si fôreffektivitet
– Økt antall avvente per purke per år 

igjennom lavere dødelighet 

STRUKTUR AVLSPROGRAM 
Topigs har kommet lengre enn  
Norsvin i å bruke kommersielle data 
tilbake i evalueringen av avlsdyr (CCPS 
program). årlig bidrar over 20.000 
kommersielle mordyr med informasjon 
tilbake i avlsarbeidet på holdbarhet 
og fruktbarhet. Dette kommer i tillegg 
til testing av 2500 råner per år, hvorav 
40 råner kommer igjennom nåløyet og 
selekteres som eliteråner. I foredlings-
besetningene samles det i tillegg in-
formasjon på smågristilvekst og over-
levelse, spener, holdbarhet, tilvekst, 
muskel- og ryggspekk etc. årlig ligger 
Topigs yorkshire på 60 prosent utskift-
ning i foredlingsbesetningene. CCPS 
programmet er satt opp slik at når en 
ny eliteråne kommer på semin så tas 
det sæd til noen kommersielle beset-
ninger samtidig som rånen brukes i 
foredlingsbesetningene. Dette resul-
terer i at når renrasede råner og pur-
ker unggrismåles og selekteres, fore-
ligger også informasjon om hvordan 
halvsøsknene har prestert i kommersi-
elle besetninger. Totalt inngår ca. 750 

Topigs – en langsiktig avlspartner  
i Skandinavia 

I TOSPANN: Bert van Meer (t.v) og avlssjef Bjarne Holm i Norsvin ser gode samarbeidsmulig-
heter mellom de to selskapene. Van Meer er er key account manager i Topigs, og ansvarlig 
for den norske oppfølgingen. [foto:tm]
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avlsbesetninger i 25 land i Topigs avls-
program. Tabell 1 viser antall observa-
sjoner som inngikk i Topigs avlsverdi-
vurdering tidlig i 2011. 

BRA BALANSE MED NORSVIN 
LANDSVIN 
Avl for vitale smågris og jevne kull står 
sentralt i Topigs avlsprogram. I deres 
rutine veies alle smågriser individuelt 
ved fødsel. årlig veier Topigs avlsbe-
setninger mer enn 500.000 nyfødte 
griser. Samtidig blir antall spener og 
plassering vurdert. Ujevne kull/ varia-
sjon i fødselsvekt brukes som en 
egenskap i avlsmålet. Topigs balanse-
rer avlsprogrammet for reproduksjon 
og moregenskaper mot effektivitet 
hos slaktegris. Tabell 1 viser egenska-
pene som inngår i avlsmålet til Topigs 
Z-linje. Totalt utgjør slaktegrisegen-
skaper 41 prosent av den relative  
seleksjonsintensiteten, etterfulgt av 
smågris overlevelse og kvalitet (34 
prosent), kullstørrelse (21 prosent) og 
«easy to use» 4 prosent. 

DAGENS PRESTASJONSNIVå 
OG åRLIG FREMGANG 
Topigs er konservative i sine beregnin-
ger av årlig avlsmessig fremgang. Men 
samtidig er de kjent for å levere resul-
tater som tilsvarer hva de har lovet. 
De siste fire årene har de i snitt levert 
en årlig merverdi igjennom økt pro-
duktivitet og reduserte produksjons-
kostnader på ca. €1,75 per renraset 
Topigs Z- slaktegris. Tabell 2 viser 
hvordan denne har fordelt seg i mel-
lom ulike egenskapskategorier. Med 
innføring av genomic selection esti-
merer Topigs en økt årlig verdiskaping 
på 30 prosent. Topigs Z-linje vil 
sammen med Norsvin Landsvin gi et 
mer robust og sterkere mordyr. Antall 
avvente per purke per år vil øke igjen-
nom en kombinasjon av flere fødte, 
mer vital smågris og lavere spedgris-
tap. Noe mer ryggspekk vil gi større 
motstandsdyktighet mot skuldersår 
selv ved flere avvente, spesielt i kom-
binasjon med Norsvins seleksjon mot 

skuldersår og dårlig hold ved avven-
ning. Videre forventer Norsvin, slik det 
ser ut nå, at andelen defekter vil gå 
betydelig ned. Bidraget fra hybrid-
purka til slaktegrisen på tilvekst anser 
Norsvin som uendret. Tabell 4 viser 
fruktbarhetsresultater i Topigs avlsbe-
setninger med renraset Z-linje i 2010. 

SAMARBEID 
Norsvin har i flere år samarbeidet med 
Topigs innen forskning og utvikling. 
Dette samarbeidet vil videreutvikles. 
Det etableres en eller to renraset  
Topigs Z-linje besetninger i Norge 
som er 100 prosent integrert i Topigs 
avlsprogram. Besetningene vil motta 
semin fra en av Topigs SPF-semin-
stasjoner, og inngå i Topigs avlskjerne. 
Både Topigs og Norsvins avlstekno-
logi vil bli benyttet i avlskjernen. Disse 
besetningene skal ikke selge livdyr, 
kun produsere, teste og selektere  
råner. Ny teknologi, genomisk selek-
sjon, er på vei inn i svineavlen. Topigs 
implementerer denne teknologien i 
2012. Norsvin ser frem til å jobbe 
sammen med Topigs også når det 
gjelder å ta i bruk Norsvins avlspro-
gram. Den inngåtte intensjonsavtalen 
mellom Norsvin og Topigs regulerer 
også Topigs bruk av Norsvins raser i 
spesifiserte markeder.

Egenskapsgruppe Ant. Observasjoner

slaktegrisegenskaper 1.130.898

slaktekvalitetsdata 332.069

fruktbarhet 4.896.260

morsevne 142.324

smågris overlevelse 2.201.080

Ant. spener 973.653

Holdbarhet 133.528

Egenskapskategori Relativ 
fremgang

Kullstørrelse 40 %

smågris kvalitet og overlevelse 30 %

slaktegrisegenskaper 30 %

 Gjennom
snitt

25%  
beste

Antall besetninger 38 8

Avvente per purke per år 28,1 30

% normale omløp 7 5

% unormale omløp 3 2

% drektig etter 56 dager 92 93

grisingsprosent (%) 88 90

Dager fra avv. til bedekn. 5,3 5,2

Avvenningsalder (d) 25,5 24,5

grisningsintervall (d) 154,8 152,7

gjennomsnittlig kullnr. 3,6 3,6

levendefødte 13,6 13,8

Dødfødte 1,4 1,5

totalfødte 15 15,3

smågrisdødelighet (%) 12,3 10,7

Egenskaper Zline

tilvekst (g/d) 17 %

fôropptak (g) 12 %

vekt kam (kg) 6 %

vekt skinke (kg) 6 %

totalt fødte (#) 21 %

Dødfødte (#) 6 %

morsevne (%) 11 %

vitalitet smågris (%) 5 %

Antall spener (#) 7 %

fødselsvekt (g) 4 %

variasjon i fødselsvekt (g) 1 %

intervall avvenning – bedekning (%) 1 %

Alder første bedekning (dager) 1 %

Holdbarhet (sykluser ) 2 %

Tabell 1 Antall observasjoner i avlsverdi-
beregningene TOPIGS Z-linje (tidlig 2011)

Tabell 2 Avlsmål TOPIGS Z-linje med rela-
tiv seleksjonsintensitet for hver egenskap

Tabell 3 Fordeling årlig avlsmessig frem-
gang – TOPIGS Z-linje

Tabell 4 TOPIGS Z-linje resultater 2010

HER ER’N: Norsvinsjef Olav Eik-Nes med et 
nederlandsk yorkshireeksemplar. [foto:tm]
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I N G R I S  w E b

Ved utmelding av purker solgt 
som livdyr skal alltid ny eier 
registreres. Individopplys-
ninger overføres automatisk  
og purkene ligger klare for  
innmelding hos kjøper. Kjøpe-
re av livdyr opprettes  
i kunderegisteret. 

SOlvEIG	kONGSrud
ingris-konsulent Norsvin

Salgsskjema kan skrives ut eller sendes per 
e-post som dokumentasjon på purkene. 

OVERFØRING AV OPPLySNINGER 
I Ingris er det automatisk overføring av indi-
vidopplysninger som individnummer, fødsels-
dato, rase og purkestatus fra selger til kjøper 
dersom purkene registreres med ny eier i 
forbindelse med utmelding hos selger. 
Dersom det er salg av drektige purker over-
føres også data om inseminasjonen. Dette 
sikrer en lettvint og riktig innmelding av pur-
ker hos kjøper. 

KJØPER SKAL REGISTRERES  
VED SALG AV LIVDyR 
Alle purker som selges som livdyr skal regis-
treres ut av besetningen i skjermbildet «Ut-
melding». Det skal registreres dato for salg, 
utkode, utårsak og ny eier. Ny eier skal regis-
treres ved alt livdyrsalg fra både foredling- 
og formeringsbesetninger til både andre 
avlsbesetninger og bruksbesetninger. 
Utkode er «5 – Solgt» for purker som selges 
som småpurker eller bedekningsklare. 

For drektige purker skal utkode «9 – Solgt 
drektig» brukes. Alle skal registres med utår-
sak «10 – Solgt som livdyr». Feltet «Ny eier»  
i skjermbildet utmelding fylles ut ved å velge 
kjøper fra rullegardinmenyen. Valgene i den-
ne menyen stammer fra kunder registrert i 
kunderegisteret. I utmeldingsbildet finnes 
per i dag også feltene «Solgt til» og «Navn 
på kjøper». Disse to feltene vil ganske snart 
bli fjernet for hindre misforståelser og for å 
sikre datakvaliteten. Kjøper får ikke meldt inn 
purkene på riktig måte dersom selger har 
unnlatt å melde dem ut med «Ny eier». Det 
er også viktig at salget blir registrert med 
det samme slik at kjøper får registrert inn-
melding i sin besetning rett etter mottak av 
purkene. Salg av livdyr er en av faktorene 
som inngår i formeringsbesetningsoppgjøret 
slik at det er viktig at alle solgte purker får 
registrert ny eier ved utmeldt. 

KUNDEREGISTER 
Kunderegisteret er et kartotek over livdyrkjø-
pere og satellitter i purkeringer. Kunderegis-
teret finner du som et valg under menypunk-
tet «Annet» i Ingris. Her opprettes kunder 
ved å trykke på «ny». Produsentnummer  
(8 siffer), navn og andre opplysninger om 
kunden registreres og lagres. Dersom du 
mangler medlemsnummeret til kunder så fås 
dette av kunden direkte, fra slakteriet eller 
brukerstøtten til Ingris. 

INNMELDING 
Purker som er riktig utmeldt av selger legger 
seg klare i skjermbildet «Innmelding» hos 
kjøper. Her er alt ferdig utfylt bortsett fra fel-
tene «Individnr» og «Pulje». I feltet «Individ» 
settes det ørenummeret purka skal ha i den 
nye besetningen – det nummeret hadde i 
selgerbesetningen finner du i feltet «Tidlige-
re indnr». I feltet «Pulje» registrerer du den 
pulja purka skal inn i. Dersom du ikke regis-
trerer pulje settes de automatisk i «Purker». 

SALGSSKJEMA 
Purker som er meldt ut med «ny eier» kan 
hentes opp i rapporten «Salgsskjema». 
Salgsskjemaet innholder opplysninger om 
kjøper og selger, purkenes individnummer, 
salgsdato, fødselsdato, rase, mor, far, even-
tuell bedekning og registrerte vaksinasjoner. 
Salgsskjema kan brukes som dokumentasjon 
ved og kjøp salg av livdyr. Skjemaet kan  
skrives ut og leveres sammen med livdyrene 
eller det kan sendes på e-post til kjøper og 
for avregning hos slakteriet. Salgskjemaet 
kan erstatte håndskrevne skjema og stam-
tavler ved livdyrsalg. Salgsskjemaet finner du 
under menypunktet «Rapporter» og «Sty-
ring». Kjøper velges i fra rullegardinmenyen i 
feltet (hentes fra kunderegisteret) og salgs-
dato tastes inn. Rapporten lister opp alle 
solgte purker til den aktuelle kunden på den 
angitte datoen.

Kunderegister: 

Utmelding og innmelding av purker 
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Rolf Gunnar Husveg, Produsentrådgiver 
husveg@fatland.no 
Mobil/direkte +47 95 20 77 66 

WANTED
ALIVE

Try us out, 
Cashback reward!

GRIS

www.fatland.no

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

(Prøv oss! Fatland - det lønner seg!)

w
w
w.
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e-
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.n
oFATLAND

NYHET LILLESETH VEDMASKIN

LILLESETH KJETTING AS
2100 SKARNES
Tlf. 62 96 70 40

Forhandlere søkes!

NYHET LILLESETH VEDMASKIN

Max vedlengde
Sagkjede
Kløyvekraft
Kløyvekniv 
Max Kappediameter
kløyvelengde
Effektbehov,min
Transportrør lengde
Mål (LxBxH)
Maskin vekt 
Hydraulisk innmatning
Hydraulisk uttak til stokkebord

450cm
0,325”/81 20”
9/11tonn
2-4(6)
40CM
25-50cm
45hk
300cm
260x110x250cm
960kg
Standard
Standard
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Har du tips om møter, kurs, seminarer, utstillinger eller annet som har bredere interesse for svine produ- 
senter	og	andre	i	svinekjøttets	verdikjede,	send	en	e-post	eller	gi	oss	et	vink	!	svin@norsvin.no

NESTE NuMMEr Av SviN, NuMMEr 3,  
KOMMEr uT DEN 29. APril 2012
TEMA: Bygg og innredning

// manusfrist: 11. april

// frist for bestilling av annonser:  

 11. april

// frist for levering av annonsemateriell:  

 16. april

lANdBruksleVerANdøreNe:

 3 liNJer 5 liNJer

enkeltinnrykk 1.900,- 2.500,-

5 innrykk 1.520,- 2.000,-

 = 20 % rabatt

10 innrykk 1.330,- 1.750,-

 = 30 % rabatt

ANNoNsePriser:

FormAt 4-FArger sort

1/1 13.900,- 8.900,-

1/2 8.400,- 5.400,-

1/4 4.900,- 3.200,-

1/8 3.400,- 1.900,-

2./3.omslag 14.900,-

baksiden 15.900,-

slAktegris «Best PrAksis»: arrangeres	av	Norsvinskolen	på	Stiklestad	Hotell,	verdal,	 
 den 15. mars.
Årsmøte NorsViN: arrangeres	på	rica	Hotel,	Hamar,	den	19.	mars.	
slAktegris «Best PrAksis»: arrangeres	av	Norsvinskolen	på	Gjennestad	videregående	 
	 skole,	vestfold,	den	22.	mars.
Årsmøte NorturA: arrangeres	på	Thon	Hotel,	lillestrøm,	den	18.	og	19.	april.
regioNsAmliNger: i	klF	arrangeres	på	henholdsvis	Gardermoen	2.	mai,	 
	 Sola	3.	mai,	værnes	4.	mai	og	Tromsø	5.	mai	2012.
FÔriNgssemiNAr: arrangeres	av	Norsvin	på	rica	Hotel,	Hamar,	den	 
 22. og 23. mai.
driFtsledelse: modulkurs	arrangeres	av	Norsvinskolen	på	Hamar	 
 den 18. – 20. september.

utgiVelsesPlAN sViN 2012:

Nr. mANusFrist mAtr.Frist utgiVelse temANummer

1 16. jan 20. jan 03. feb fôring

2 20. feb 24. feb 09. mar  

3 11. apr 16. apr 29. apr bygg innredning

4 07. mai 11. mai 25. mai kjøttindustri

5 04. juni 08. jun 22. jun  

6 13. aug 17. aug 31. aug gjødsling

7 17. sep 21. sep 05. okt  

8 22. okt 26. okt 09. nov  

9 26. nov 30. nov 14. des maskiner, utstyr og hjelpemidler

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

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

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

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

Montør Bjønness

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

fagskole: fagskole i storfehold og driftsledelse
vgs: naturbruk, bygg- og anl.tekn, teknikk og ind.pr.  
internat: elever fra hele landet.

www.rkbygg.no
roald@rkbygg.no
tlf. 901 05 132

rK Bygg og montasje har gode løsninger i innen-
dørsmekanikk. forhandler det restløse fôrings-
systemet fra WeDA.

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

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

www.osid.no
post@osid.no
tlf. 62 49 77 00

nord-europas ledende produsent av merkesystemer 
for husdyr.

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

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

SIDE 35

SIDE 19

SIDE 7

SIDE 11

www.sparebank1.no
tlf. 21 02 50 50

totalleverandør av bank- og forsikrings- 
tjenester til landbruket.

SIDE 25 / 33
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www.bruvik.no
jlbruvik@bruvik.no
tlf. 55 53 51 50

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

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

leverandør av landbruks- og industribygg til fast pris 
og avtalt tid. sentral godkjenning – godkjenning for 
«tiltaksklasse 2».

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

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

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

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

knut.holmsen@c2i.net
tlf. 90 13 80 35

spredning av husdyrgjødsel, 
tallekjøring /opplasting, 
gjødselrøring

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

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

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

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

LINK-FOG AS

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

leverandør av administrativ programvare for  
landbruk og småbedrifter. regnskap, faktura, lønn. 
skifteplan, miljøplan og Ksl.

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

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

www.if.no
tlf. 02400

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

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

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

Danbox
Klimacontainere
Forøger din kapacitet 
lynhurtigt, til laveste pris

Telefon 86 46 10 55
Mobil 26 30 30 01

Kærsangervej 16 • 8870 Langå
boxman@mail.dk

Kan leases

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

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

www.jls.no
jarle@jls.no
tlf. 51 79 84 50

jæren landbrukssenter satser på effektive  
landbruksprodukter og rasjonelle løsninger som 
tilfredstiller dagens krav til kvalitet.

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

vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

SIDE 11

SIDE 45

SIDE 25

SIDE 11 / 19

SIDE 45

SIDE 27

SIDE 2 / 31

19 / 41 / 48

SIDE 45

SIDE 29

SIDE 3

Holmsen Maskin
                             Rakkestad

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

importør og forhandler av kjetting til traktorer og 
anleggsmaskiner, løft- og sikringsutstyr og traktor-
redskaper/utstyr.

Lilleseth Kjetting

www.landkredittbank.no
tlf. 23 00 08 00

vi har hjulpet bønder med finansiering i over 90 år, 
så vi tror vi skjønner hva du trenger ... landets beste 
driftskreditt (nilf), god sparerente, gebyrfri bruk, 
innskuddspensjon – er noen av mulighetene hos oss. 
ta kontakt !

www.grisebilligbygg.no
post@grisebilligbygg.no.no
tlf. 45 28 78 30

Bygg godt og billig! v-stalden er et slakte grishus; 
seksjonert på bingenivå med naturlig ventilasjon, og 
kostnader på et minimum.



returadresse: norsvinsenteret, Postboks 504, no 2304 Hamar

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

For mer informasjon se www.felleskjopet.no

www.egebjerg.com

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no


