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

er utviklet i nært samarbeid med 
forskningsinstitusjoner, forhandlere og 

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

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

Dyr som trives 
gir bedre 

inntjening.
Det er sunt bondevett

A-K maskiner er forhandler for Reime griseinnredning.

www.husdyrsystemer.no

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

Staldren® — Et effektivt
tørrdesinfeksjonsmiddel
Effektiv i grisebingene

Praktisk spann til 
 spredning av Staldren

www.norgesfor.no
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Ideal svinefôr inneholder 
organisk selen som sammen 
med vitamin E bidrar til:

  God reproduksjonsevne
  Robust immunforsvar
  Livskraftig smågris

Ideal 
svinefôr

Økt innhold av vitamin-E i fôr til purker og smågris
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HVA ER DIN DRØM?

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

Hvilke DRØMMER kan du REALISERE med en slik forbedring?

Felleskjøpet har et komplett kraftfôrsortiment, kunnskapen, 
 planlegginsverktøy og dyktige fagkonsulenter. Ta kontakt med oss, 
og vi hjelper deg med å nå dine  drømmer.



Superpurka fra Sandefjord ................................................................................................................................................................11 
Viktige avlsbegreper – tre gode purker .................................................................................................................................13
 
Utskrift og data til Exel fra registreringsbildene ............................................................................................................40
 
«We are impressed» [styrelederens sak] ...................................................................................................................................6
 
Ble smugfilmet av dyrevernere ......................................................................................................................................................19 
Svineavl og dyrevelferd ........................................................................................................................................................................39
 
Hvordan sikre maksimal melkeproduksjon ..........................................................................................................................36 
Brukte 13 prosent mer fôr .................................................................................................................................................................38
 
Alarmklokkene ringer for MRSA-smitte i danske grisehus....................................................................................34 
Dansk antibiotikahopp på gris ..........................................................................................................................................................8
 
Solgte mat til bondens pris ...............................................................................................................................................................20 
De unge velger kylling ..........................................................................................................................................................................22 
Forbruk av kjøtt ...........................................................................................................................................................................................23 
Ny slakterekord i 2012 ..........................................................................................................................................................................24 
Nortura har stoppet frafallet ...........................................................................................................................................................25 
Her er det flest svineprodusenter ...............................................................................................................................................25 
– Et tøft år for oss svineprodusenter ........................................................................................................................................26 
Tjener 40 000 kr på lavere slaktevekt ......................................................................................................................................28
 
Norsk tollmur stoppet skandalen  [leder] ................................................................................................................................5 
Mat til bondepris  [leder] .......................................................................................................................................................................5
 
Finsk grisebonde i aksjeselskap ....................................................................................................................................................14 
Vil fortsette med Norsvingenetikk ..............................................................................................................................................17 
– Tøft å være svineprodusent i Finland ..................................................................................................................................18
 
EU og Norge – uenige om veien videre ................................................................................................................................30 
EUs og Norges budsjettstøtte er lik .........................................................................................................................................31 
Norsk selvforsyning fordamper .....................................................................................................................................................32 
Har over 20 millioner i gjeld .............................................................................................................................................................32 
– Overdrevne stordriftsfordeler ....................................................................................................................................................33
 
Optimistisk USA-sjef ...............................................................................................................................................................................37
 
Forretningsplan 2013 – 2017  [direktøren direkte] ......................................................................................................10

 
avl og semin 

 
data

 
diverse

 
dyrevelferd 

 
fôring og stel 

 
helse 

l
 

KjøttmarKedet 
 
 
 
 
 
 

 
leder 

 
norden 

 

 
næringspolitiKK 

 
 
 

 
Usa

 
verden

I N N h O L D  –  N R .  2 / 2 0 1 3  –  4 8 .  Å R G A N G

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

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

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

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

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

Produksjon:
idé trykk as, postboks 263, 2302 Hamar

Antall nr. per år: 9 tidsskrifter

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

Bankgirokonto: 1800.05.51011

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

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

Vakttelefon distribusjon: 908 52 120

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

Forside: Lederen for den finske svineprodusentorganisasjonen «Suomen Sikayrittäjät ry»  
heter Martin Ylikännö. Han er en av dem som har fått innbrudd av dyrevernere i grisehuset sitt 
og blitt smugfilmet.  [Foto: Tore Mælumsæter]
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Norsk tollmur stoppet skandalen
Aldri så galt, så godt for noe. Kanskje har hestekjøttskandalen 

åpnet øynene også hos norske forbrukere og politikere?  

Vi har fått et lite innsyn i dagens virkelighet når det gjelder 

matvareindustrien i Europa.

Nedbygde tollmurer og fri flyt av matvarer over landegrensene gir naturligvis 
sterk konkurranse. Og sterk konkurranse presser prisene. Da får vi et marked 
som fungerer, og vi får billige matvarer. Alle tjener på det, ikke sant ?

På veien glemte vi bare et par småting; hva med kvalitet, kontroll, sporbarhet 
og ansvar? Vi må vel stole på at noen tar seg av det ? Slik er det åpenbart 
ikke. 

Lenge har norsk landbruk følt seg ganske alene i forsvaret av en sterk, kontrol-
lert nasjonal matvareproduksjon med høy tollbeskyttelse. Derfor var det gan-
ske fornøyelig å  lese tittelen på første side i Aftenpostens økonomibilag nylig;  
«Norsk tollmur stoppet Ikea-skandale». Ser man det. Kanskje er den norske 
«bondestaheten» godt for noe likevel? Kanskje oppdager stadig flere at  
importen av mat til Norge øker med stor fart, hele ni prosent i fjor ?  
Og at det ikke nødvendigvis er av det gode ?

Opprinnelig ønsket Ikea å eksportere kjøttbollene sine hit fra Sverige.  
Vi spiser visstnok 350 tonn Ikea-kjøttboller hver dag på varehusene deres, 
men de er altså produsert i Stavanger. Andre land har også kritisert Norge i 
skarpe ordelag for tollbeskyttelsen av norsk matvareproduksjon.  
Tør vi håpe at hestekjøttskandalen åpner for en litt mer nyansert debatt ?

Nå er verken Ikea eller hestekjøttet hovedpoenget i denne lederen. Poenget 
er at åpne grenser, fjerning av alle handelshindre og kampen for billigst mulig 
mat har sin pris. Vi ser nå resultatet av at prisene presses for hardt. I denne 
kampen står utviklingen av handelens egne merkevarer sterkt. Denne strategi-
en gjør det mulig å sjonglere mellom billige råvareleverandører og skjule  
viktig informasjon om opprinnelse og innhold. De mest konkurransedyktige, 
les de billigste, vinner i denne kampen.

På kort sikt er forbrukerne tapere. Men på lengre sikt er jeg sikker på at også 
matindustrien og handelen taper på ensidig opptatthet av pris. 

Mat er for viktig til det. Hestekjøttskandalen bør være en vekker som viser at 
det kan være et poeng i seg sjøl med korte avstander og god oversikt i verdi-
kjeden for mat.

L E D E R

TOrE MæLuMSæTEr
ansvarlig redaktør

«Sterk konkurranse  

presser prisene.  

Markedet fungerer.  

Alle tjener på det,  

ikke sant?»

Mat til bondepris
Finske forbrukere og media kastet seg 
over saken med en gang. Den 14. nov-
ember 2012 kunne folk på utvalgte ste-
der i Finland kjøpe finsk svinekjøtt, finsk 
rugbrød, finske egg og finske poteter til 
en brøkdel av prisen de normalt betaler.

Det var de finske bondeorganisasjonene 
MTK og SLC som sto bak stuntet. De la 
ut noen tusen varer for salg til bondepris 
av de utvalgte matkategoriene.  
Da salget startet klokka 11 på Narinkens 
torg i hjertet av Helsinki sto det over  
tusen mennesker i kø for å handle.  
Etter et par tre timer var alt utsolgt.
Bøndene delte ut brosjyrer og handle-
poser med bløtkakediagrammer som  
viste hvor mye bonden får av den prisen 
du betaler for maten i butikk. 

Svinekjøttet ble for eksempel solgt til 
1,58 euro per kilo, eller snaut 12 kroner 
kiloen. Ikke rart det gikk unna! I butikke-
ne koster denne kiloen til daglig 8,23 
euro. Slik fikk de fram at bonden får 
snaut 20 prosent av normal utsalgspris 
for kjøttet sitt. Mellomlegget går til  
industrien og dagligvarebutikkene, og en 
slump går naturligvis til staten i form av 
moms.

Forbrukerne fikk seg en aha-opplevelse. 
«Hvorfor har dere ikke fortalt oss dette 
før?»

Men også mediene kastet seg over  
saken, og ga bondeaksjonen bred dek-
ning. Så vellykket var stuntet at bonde-
organisasjonene etterpå fikk en markeds-
føringspris for stuntet sitt.
Kanskje noe å tenke på også for norske 
bønder når det drar seg til igjen?

vi meNer:
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Jeg har sagt det før i  
denne spalten, og jeg har  

behov for å si det igjen.  
Det er et imponerende  

stykke arbeid som blir lagt 
ned i organisasjonen vår. 

Både blant tillitsvalgte og ansatte. 
Norsvin er ingen stor organisasjon. Små i Norge og små i den store verden. 
Men det er ikke alltid størrelsen det kommer an på. Det er kraften i det som 
sies og blir gjort. Effektiviteten. Evnen til kirurgisk treffsikkerhet som det heter  
i det militære. Eller David mot Goliat. 
Svineprodusentene i Norge blir færre for hvert år. Allikevel blir de hørt på når 
noe blir sagt i fra Hamar. Mulighetene for økonomisk støtte til avlsforskning er 
en kamp. Likevel får vi mye ut av de små midlene som blir gitt. Pengene blir 
brukt effektivt på målbare prosjekter. Tenk bare på utviklingen i robuste bein 
for eksempel, antall spener, kjøttprosent, og kullstørrelse de siste årene. 
Ute i den store verden er vi også veldig små. Likevel har vi satt oss i respekt. 
Ikke på grunn av vår store markedsandel, men på grunn av vårt produkt.  
Årsaken er den proffe måten avlsarbeidet drives på, og den profesjonaliteten 
og fokuserte tilnærmingen vi har til utviklingen av avlsarbeidet. Norsvin  
Landsvin er blitt en snakkis. 
Det er derfor med stor ydmyk glede og stolthet jeg nå skriver min siste kom-
mentar i Svin. Takker for mange gode og inspirerende år sammen med proffe 
ansatte og tillitsvalgte. Norsvin hadde nylig gleden av å være vertskap for  
toppledelsen i verdens nest største avlsselskap på gris. De avsluttet besøket 
med disse ordene: 
«We are impressed»

WILLY FINNbAkk
styreleder Norsvin

STYRELEDERENS SAK

«We are impressed»

STUDIETUR 
til Kina med Svin
Det er tid for å planlegge årets 
tur til griselandet Kina!  
Bli med Svin på studiereise til 
tre forskjellige, men sentrale 
områder av dette fantastiske 
landet. 

Turen arrangeres fra 9. – 20. oktober 
2013. Den går over 12 dager, og forut-
setter 25 deltakere. Det blir med en  
representant fra Svin. Vi lander i den 
3000 år gamle hovedstaden Bejing, 
hvor det er en rekke spennende opp-
levelser på programmet. 

Etter hvert reiser vi helt sør i Kina til 
den idylliske byen Guilin med tog, en 
spennende og opplevelsesrik tur i seg 
sjøl.  Alt blir annerledes. I Guilin besø-
ker vi lokale landbruksmyndighetene, 

og orienterer oss i Guangxi-provisen, 
en av Kinas viktigste svineproduksjons-
baser. Dette er også en svært natur-
skjønn og vakker provins med elver, 
fjell, grotter og vassdrag.

Turen avsluttes med fly til Shanghai,  
Kinas nest største by med nesten 20 
millioner innbyggere. Med en blanding 
av kinesisk og europeisk kultur banker 
byens puls i en særegen rytme.  

Shanghai er Kinas mest moderne og 
ekspansive by, og hjemreisen skjer 
med verdens raskeste magnetdrevne 
tog med en toppfart på over 400 km/t 
til flyplassen. 

Lyst til å vite mer?
Detaljert reiseprogram, vilkår med 
mer: www.mittkina.no/svin 
Du kan også kontakte mittKINA, telefon 
23 33 28 80, mail: kina@mittkina.no

TYPISK: Ferskt svinekjøtt tilbys under enkle forhold mange steder i landet. Slike 

markeder er svært vanlige, selv om det blir stadig flere som handler i kjøpesentre 

og spesialbutikker hvor varene er mer foredlet. 
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GT Bunning tørrgjødselspredere, finnes i størrelser 
som Lowlander 60 - 75 - 90 - 105 - 120 - 150

SOLUS gjødselvogner, vannvogner, vakuum, 
spylevogner. Solus har vogner som er tilpasset ditt 
bruk og utstyrsbehov. Galvanisert eller lakkert, dekk 
og utstyr for optimal bruks glede.

Doda sentrifugalpumper brukes til slangespredning, 
gylleanlegg, lasting, røring, vanningsanlegg m.m. 

Alltid et skritt foran...

GJØDSELUTSTYR

Fremtiden ser lys ut -  
Vi har morgendagens sprederutstyr

3 års garanti

63 83 90 00

Kontakt oss for en uforpliktende gjødselprat på tlf 63 83 90 00
Nedre Rælingveg 516 - 2008 Fjerdingby - www.hektner.no

Tørrgjødsel

TankvognerPumper

VI KAN GJØDSEL

www.hektner.noNYTT i Norge
Totalleverendør av SlurryKat slangesprederutstyr
Bommer fra 6 - 24 meter. Slangetrommeler fra 
200 m til 2400 m med trepunktsmontering eller på 
henger
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Nordfjord kjøtt 
passerte to milliarder
– Vi er veldig tilfredse. Vi pas
serte 2,1 milliarder kroner i om
setning i 2012.  

Det sier daglig leder Geir Egil Roksvåg i 
Nordfjord Kjøtt til Kjøttbransjen. Det tok 
Nordfjord Kjøtt 47 år å passere den første 
milliarden i 2009. Det skulle altså bare  
ta tre år å passere to milliarder.  
Virksomheten i Loen har i dag 250 an-
satte. Bedriften satser nå på å moderni-
sere utstyret, slik at fortsatt økt salg kan 
skje med samme antall, eller helst færre 
ansatte.

Nye smarttelefoner gjør det mulig å få et lite program som beregner for eksem-
pel mengde antibiotika i en stamoppløsning, forteller vårt danske søsterblad 
Svin. App’ene, som kan lastes ned gratis fra veterinærfirmaer eller medisinfirma, 
hjelper også til med å beregne oppblanding av antibiotika i fôret.

Og når det gjelder tildeling av antibiotika i fôret, for eksempel ved tørrfôring i 
automater, så må en være oppmerksom på at dette fort kan gi ujevn tildeling, 
eksempelvis ved dryssing av pulveret på toppen av fôrautomaten, slik at ikke alle 
griser får det de skal ha. «Den beste løsningen er at medisinen blandes grundig i 
fôret for eksempel i en sementblander eller i en fôrvogn», heter det. 
Slik er det altså i sørligere deler av europeisk svineproduksjon.

Flere dødfødsler i 
store grisekull 
Store smågriskull betyr lavere 
fødselsvekt for det enkelte dyr, og 
større fare for å dø som spedgris.  

Mellom fem og ti prosent av grisungene 
er dødfødte, og før de er avvent ved 
fem ukers alder dør ytterligere ti til tjue 
prosent. For å forebygge disse tapene 
er kunnskap om årsaker til dødfødsel og 
spedgrisdød avgjørende. Dette var bak-
grunnen for observasjoner som Vibeke 
Rootwelt ved Norges veterinærhøgskole 
har gjort av landrase, yorkshire- og  
durocdyr. Sammenlikningen viste at det 
ble flere grisunger per kull etter blan-
dingsraserånene enn etter renraset  
duroc. Men grisungene etter durocrånene 
hadde størst fødselsvekt og vekt etter 
tre uker. Det var også færre dødfødte i 
denne gruppen.

Hun konkluderte med at den totale fød-
selstida øker ved større kull. Det samme 
gjør dødsrisikoen. Forlenget grisingstid 
øker også risikoen for at grisungene fø-
des med for lavt oksygeninnhold i blo-
det. Dette skjer ofte ved at navlestren-
gen rives av.

Rootwelt mener at en avlsmessig bør 
satse på optimal kullstørrelse og vekt på 
grisungene. Men det trengs ytterligere 
studier for å finne ut hva optimal kullstør-
relse er i forhold til purkenes kapasitet.

Antiobiotika-App’er

Dansk antibiotikahopp på gris
Forbruket av antibiotika til 
danske griser steg med 5,5 
prosent i 2012. Den nedadgå-
ende kurven er snudd.

Svineproduksjonen i Danmark står for 
hele 77 prosent av det samlete antibio-
tikaforbruket i dansk landbruk. Etter et 
par år hvor forbruket falt, så går det 
altså nå klart oppover igjen i følge tall 
fra danske matvaremyndigheter,  
referert i Landbrugsavisen.

– Dyrlegene og produsentene har  
skåret svært hardt ned på antibiotika-
forbruket i 2010 og 2011. Nå ser vi 
konsekvenser i form av dårligere sunn-
het hos grisene. Dette er trolig forkla-
ringen på stigningen, mener direktør 
Nicolaj Nørgaard (bildet), Videncenter 
for Svineproduktion.

– Vi har som holdning at sjuke dyr skal 
behandles så godt som mulig, også 
sjøl om vi vet at matvareministeren og 
mediene har sterkt fokus på vårt sam-
lete antibiotikaforbruk, sier Nørgaard 
til dansk radio. 

Men matvareminister Mette Gjerskov 
ser svært alvorlig på utviklingen i for-
bruket.  

– Det er ingen tvil om at sjuke dyr skal 
ha medisin. Men det er jo ikke det vi 
snakker om når dyr behandles i flokk. 
Da behandles jo både sjuke og friske 
dyr. Vi vil stramme inn på denne praksi-
sen med flokkmedisinering, sier hun til 
dansk radio. 

Det ble brukt 85 870 kilo antibiotika i 
dansk svineproduksjon i 2012. For 
landbruket samlet sett steg forbruket 
med 4,1 prosent til 112 235 kilo.

Nicolaj Nørgaard, Videncenter 
for Svineproduktion. 
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Hva er egentlig morsevne? 
Forskere som jobber med svineavl definerer morsevnens  
egenskaper på følgende måte; 

Spedgrisdødelighet (dødelighet innen tre uker), totalt antall spener og inverterte 
spener. Dette gikk fram av et innlegg som Norsvinforskerne Ina Andersen-Ranberg 
og Dan Olsen presenterte på Husdyrforsøksmøtet på Lillestrøm i slutten av januar.

Egenskapen kullvekt er ikke vektlagt i avlsmålet, men inngår som en korrelert 
egenskap når avlsverdiene beregnes. Totalt antall spener har vært med i avls-
målet siden 2001, mens inverterte spener og dødelighet ble inkludert i 2010. 

I tillegg er det krav om minst 14 velutviklede spener for landsvinråner som tas 
inn til rånetesten. Antall avvente, som er et resultat av differansen mellom antall 
totalfødte og summen av dødfødte og spedgrisdødelighet, viser en gunstig  
genetisk utvikling, sa Andersen-Ranberg og Olsen. Funksjonelle spener viser 
også en gunstig genetisk utvikling ved at antall spener øker, og antall inverterte 
spener blir færre enn tidligere. 

Konkurransevrid- 
ning i EU 
Etter at EUs nye purkedirektiv 
kom i januar i år kan en få inn
trykk av at det ikke lenger finnes 
forskjeller mellom landene.  
Det er feil!  

Sveriges Grisföretagare har lagd en 
oppstilling som viser at tolkningen av 
eksisterende direktiver som har gjeldt 
lenge er svært ulik. Svenskene kuperer 
som kjent ikke halene på grisene sine, 
men det blir fortsatt gjort i for eksem-
pel Tyskland og Danmark, hvor nesten 
alle kuperes. Og selv om EU har lagt 
ned forbud mot fiksering av drektige 
purker fra januar, så er realiteten fort-
satt at EU-purkene står fiksert 45 pro-
sent av hele sin produktive tid. Det 
svenske forbudet mot helspaltegulv 
gjelder heller ikke i land som Tyskland 
og Danmark, og kravet til antall kva-
dratmeter plass for purke med smågri-
ser er seks i Sverige mot fire i Danmark 
og Tyskland.

I tillegg er det fortsatt slik at bare 10 av 
16 EU-land oppgir at de har innfridd 
purkedirektivet hundre prosent.  
Danmark og Tyskland er ikke på den  
lista ennå.

Storsatsing mot 
PRRS 
En gruppe forskere ved Iowa State  
University har fått bevilget tre millioner 
dollar for å studere genetisk mot-
standskraft mot PRRS (porcine repro-
ductive and respiratory syndrome) hos 
gris. Grisföretagaren skriver at PRRS- 
viruset finnes i så mange ulike varianter 
at vaksinering ikke har vist seg særlig 
hensiktsmessig for å bekjempe sjuk-
dommen. Husdyrprofessor Jack  
Dekkers (ISU) er heller ikke overbevist 
om at de finner en «quick fix» mot 
PRRS, men sier at de kan finne gener 
som får griser til å bli mindre mottake-
lige for PRRS.

Kraftfôrpris ned i Rogaland
Felleskjøpet Rogaland/Agder 
satte ned prisene på kraftfôr i 
februar.

Prisene på slaktegrisfôr er nå omtrent 
på samme nivå som FK Agri. Bakgrunn 
for nedgangen er dels mye fokus på 
pris i Rogaland, og prissammenlignin-
gen i Svin (nr1/2013). 

– Vi lytter til markedet. Prissammenlig-
ninger er viktige og konkurranseskjer-
pende. Dessuten har prisene på soya 

og fett flatet ut, forklarte landbruksdi-
rektør Per Harald Vabø i FK RA på et 
faginnslag under Norsvin Rogalands 
årsmøte nylig. Vabø fokuserte også på 
hvordan tollsatser og internasjonale 
priser på soya/proteinråvarer gjør at 
kraftfôrprisen nesten alltid går mer 
opp enn avtalepartene i jordbruket for-
utsier. Her fikk han støtte fra Leif Kåre 
Gjerde i Fiskå Mølle. 

– Det er konsekvent underslått hvilken 
økning jordbruksavtalen har på kraft-
fôrpris, sa Gjerde.

MELKEEVNE: Antall spener og spedgrisdødelighet er viktige egenskaper som  
definerer god eller dårlig morsevne.
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Både som enkeltmenneske  
og som bedrift/organisasjon  

er det viktig å ta ansvar  
for egen framtid.  

Vår nye forretningsplan  
staker ut kursen.

Det som kjennetegner vellykkede bedrifter over tid er at de tør å utfordre sine 
gamle vaner, holdninger og tenkemåter, og at ambisjoner og mål formuleres 
med dristighet, men med realisme. Skal Norsvin vinne fram som internasjonalt 
avlsselskap må ressurser mobiliseres, veien stakes ut, og tiltak iverksettes med 
tro på at det mulige er mulig. Dette var viktige forutsetninger da Norsvins for-
retningsplan 2013 – 2017 ble utarbeidet og vedtatt i styremøtet i januar. 

Forretningsplanen bygger delvis på formuleringer og mål som er nedfelt i  
Norsvins strategiplan for perioden 2009 – 2014. En har valgt å definere Norsvins 
strategiske ambisjoner som avlsselskap med utgangspunkt i hvor vi er i dag,  
og hvor vi ønsker å være i slutten av planperioden. Søkelyset er rettet mot valg 
og prioritering av markeder, inntjening og marginer. Med begrensede ressurser 
er dette viktig og nødvendig. For Norsvin betyr det at vi velger å videreutvikle 
de eksisterende markedene, altså Norge, Sverige, Finland, Litauen/Øst Europa 
og USA. For disse markedene har en utformet kommersielle tiltak og finansielle 
mål. Av nye markeder som det kan være aktuelt å jobbe mot i slutten av perio-
den, altså fra 2016 og framover, har en valgt Mellom-Europa og Brasil. 

For å lykkes i et tøffere internasjonalt svinegenetikkmarked er det ikke nok å 
kunne vise til et konkurransedyktig produkt. Det må utvikles en markeds- og  
salgorientert organisasjon der rapportering, styring, organisering og kontroll 
profesjonaliseres. Dette er en viktig del av forretningsplanen. Det viktigste  
vekstmarkedet for Norsvin er USA. Med de utfordringene som har vært i dette 
markedet de siste årene, har Norsvins satsing i dette markedet fått spesiell  
oppmerksomhet i forretningsplanen. Analysen som ble utført sist sommer av 
Norsvins posisjon i USA og Norsvin USA som selskap, viser at det har vært riktig 
strategi å satse på kundesegmentet Powerhouses (kunder/selskaper med over 
25 000 purker).

Dette videreføres som vekststrategi i den nye forretningsplanen. Fordelen med 
denne strategien er at den gir betydelig mindre økonomisk risiko enn livdyrpro-
duksjon og livdyrsalg. Ulempen er at det tar tid før den store inntjeningen i form 
av royalty vises. Hovedproduktet i dette markedet er norsk landsvin som selges 
inn som komponent til de enkelte kundenes morlinjer. Samtidig med vekst innen 
kundesegmentet Powerhouses vil en i 2013 gjennomføre strukturelle tiltak som 
reduserer kostnader med dagens livdyrproduksjon. Det betyr videre at det ikke 
legges opp til vekst i livdyrproduksjon og livdyrsalg i denne forretningsplan-
perioden. 

Det er nå opp til Norsvins ledelse og ansatte, å sørge for at en klarer å levere i 
forhold til den ambisiøse planen som nå er vedtatt.

OLAv EIk-NES
adm. direktør Norsvin

DIREKTøREN DIREKTE

Forretningsplan 2013 –2017



Den har ekstreme egenskaper. 
Genene er spredd over hele 
Norge. Den burde kanskje vært 
like berømt som Petter Northug 
eller Marit Bjørgen. Men hvem 
har hørt om 27328 ?

ErLING MYSEN
sandefjord, vestfold

I binge 68 lengst nede i fødeavdelingen 
finner vi henne, superpurka til Raymond 
Himberg i Sandefjord, Vestfold. Hun 
heter 27328 og har nå sitt niende kull. 
Ved siden av ligger ei av hennes døtre 
med et annet kull. Litt lenger bort finner 
vi et par purker hun er bestemor til.  
I avdelingen er også purker hun er  
oldemor til. Ja, hos Himberg er det 
rene slektsstevne i fødeavdelingen. 
Men 27328 holder fortsatt koken. 

– Hun skal bedekkes en gang til. Klart 
hun begynner å merke alderen, men 
tallene viser at hun fortsatt er nest beste 
purke i vår besetning, forteller Raymond. 
Han og faren Nils Henry Haugen ble i 
fjor kåret til å ha Norges beste avlsbe-
setning på landsvin. En av hemmelig-
hetene i grisehuset er nettopp 27328. 

VANSKELIG Å SE FORSKJELLEN
Purka 27328 er høyreist. Hun er stor, 
men ikke spesielt tung. I trynet kan hun 
nesten ligne ei yorkshirepurke. Juret 
virker slapt, men her er 18 spener og 
melka kommer kjapt. 

Forts. neste side
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SUPERPURKA fra Sandefjord 

A V L  O G  S E m I N

SUPERPURKA: Purke 27328 med sitt 
9. kull. Det spesielle er at nesten alle 
grisungene lever opp og de får også 
høy vekt. Himberg har for øvrig van-
lige FT30 binger som måler 3,60 x 
2,20. Det er ingen fiksering. 

SPENER: Purke 27328 begynner 
naturlig nok å få slappe jur og 

spener. Men det er mange spener 
og melka kommer fort. 
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– Det er vanskelig å se med det blotte 
øye at den er bedre enn de andre pur-
kene. Hun er rolig og forsiktig når hun 
legger seg i bingen, men det er også 
mange andre. Det er tallene og regis-
treringene som viser forskjellen, sier 
Raymond. 

– Dessuten er hun ei sjefspurke. Det er 
hun som er leder i flokken, fortsetter 
Raymond. I tillegg vet han at mora var 
ei skikkelig grompurke. Den fikk hele 
sju kull.
 
SUPERGOD PÅ MOREGENSKAPER 
Avlsverdien til landsvinpurka bestem-
mes av sju delegenskaper der kullstør-

relse, morsevne, styrke/helse og pro-
duksjon/fôrforbruk er de fire viktigste. 

– Hvis vi bare hadde sammenlignet 
seks av de sju egenskapene blir 27328 
ei purke under gjennomsnittet. Trolig 
ville hun falt ut og ikke blitt avlet på, 
forklarer avlsforsker Dan Olsen i Nor-
svin (se tabell). Men på egenskapen 

HØY VEKT: Purke 27328 er god til å die. I tillegg til at nesten alle smågrisene lever opp, får de 
også høy vekt.  [foto: Raymond Himberg]

LETER: Norsvin og Dan Olsen forsøker å finne 
dyr med ekstreme verdier på nyttige egen-
skaper. Å avle på slike gir størst potensiale 
for avlsframgang.

BEST SOM MOR: Sandefjord og Raymond 
Himberg ble i fjor kåret til å ha landets 
beste landsvinbesetning. I praksis betyr 
det kanskje at de er verdens beste. Og 
purke 27328 er aller best på moregen-
skaper. [foto: Erling Mysen] 
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morsevne scorer 27328 rekordhøyt. 
Hun har faktisk hele 168 i poeng, en 
nærmest umulig poengsum som ingen 
andre purker på noen egenskap har 
(100 er snitt). Nest beste purke i Norge 
på morsevne hadde 148 poeng.  
Og denne purka er datter av 27328. 
 
FLERE AVVENTE MED  
HØYERE VEKT 
Sammenlignet med gjennomsnittet 
hos Himberg skiller 27328 seg lite ut 
når det gjelder antall fødte. Purke 
27328 har fått 13,25 eller er 0,2 bedre 
enn snittet. Men når en trekker fra død-
fødte pluss døde fram til tre ukers alder 
(ingen døde før femte kull) kommer 
forskjellen fram. Med 12,5 avvente er 
superpurka 1,5 smågris bedre enn snit-
tet i besetningen som altså er best i 
landet (I en reinraset avlsbesetning må 
en regne en grisunge mindre i antall av-
vente enn i en produksjonsbesetning). 
Men det helt spesielle her er at også 

alle avkommene har flere avvente (0,7 
flere avvente i snitt). Og i tillegg gir av-
kom etter denne purka 0,3 kg høyere 
treukersvekt enn gjennomsnittet. Det 
er avkommas prestasjoner som gir  
purke 27328 den ekstreme avlsverdien.

OVER 1000 AVKOM
Før denne pulja har superpurka og 
hennes avkom hatt hele 83 kull. Det er 
testet 63 råner fra disse kullene og to 
av dem, Postei og Orkide, har vært  
eliteråner. Purke 27328 blir fem år i  
oktober. Det er mer enn fullvoksen  
alder for ei purke. Normalt faller  
purker mye i avlsverdi fra kull til kull. 
Døtrene blir som regel bedre enn  
mødrene. Men på moregenskaper er 
27328 fortsatt klart best. I total avls-
verdi er hun fortsatt faktisk nummer to 
i Himbergs besetning. 

– Kanskje kan det også bli et 11 kull på 
henne? undrer Himberg. Da vil hun i så 

fall ha unger samtidig med purker hun 
er tippoldemor til. Det ville i seg selv 
vært unikt. Men uansett vil genene  
etter 27328 alltid finnes i besetningen  
i Sandefjord. Det er også solgt avkom 
til formeringsbesetninger og gjennom 
rånene Postei, Orkide (det kan bli flere) 
er genene spredd over hele Norge 
pluss til andre land.

Viktige avlsbegreper
Fenotype: Egenskaper vi kan observere (og registrere) hos et dyr. En avlsver-
di til et dyr er sammensatt av flere fenotyper der både egne og slektningers 
prestasjoner er registrert. Avlsverdi for morsevne bestemmes som eksempel 
av dødelighet for spedgris, kullvekt pluss speneantall og inverterte spener.  
Avlsverdi: Hvilken verdi et dyr har som avlsdyr, det vil si hvor god vi kan for-
vente at avkommene blir. Høy avlsverdi trenger ikke bety at ei purke er godt 
egnet som produksjonsdyr, selv om det ofte kan være slik. Ekstreme verdier 
på en egenskap kan gi svært høy avlsverdi. For mordyr på landsvin inngår sju 
ulike delsavlsverdier i alvsverdibegrepet.  
Seleksjonsverdi: Viktig begrep for avlsbesetninger. Alle avlsdyr får løpende 
beregnet seleksjonsverdier der alle delavlsavlsverdiene vektes sammen.  
I tillegg tas hensyn til innavl/slektskap. Purkene med best seleksjonsverdi blir 
normalt satset på videre. Med 123 poeng holder purke 27328 fortsatt svært 
høy seleksjonsverdi til tross for 9 kull.

Tre gode purker  
(virkelige eksempler)

 1 2 27328
Seleksjonsverdi 99 116 123
1 Produksjon (*  91 101 83
2. Slaktekvalitet 101 99 102
3. Kjøttkvalitet 103 102 99
4. Kullstørrelse 100 109 86
5. Reproduksjon 95 105 93
6. Morsevne 107 100 168
7. Styrke/helse  88 114 76

Purke 1 er ei god purke, bra på de 
fleste egenskaper og særlig morsev-
ne. Trolig godt egnet til produksjons-
dyr men likevel ikke spesielt interes-
sant som avlsdyr. Den får 99 i 
selseksjonsverdi.

Purke 2 har ingen svakheter og er 
særlig god på helse og også kullstør-
relse. Det gir høy seleksjonsverdi.  
Ei purke som vil bli satset på i avlen. 
Purke 27328 er dårligere enn purke 1 
hadde det ikke vært for poengsum-
men på morsevne. Den ekstremt høye 
verdien her gjør den likevel til den 
mest interessante av disse tre purkene 
når det gjelder avl. 

*) I produksjon inngår blant annet fôrforbruk 

og tilvekst.

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

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

Er du klar for  
Fat land ?

T i l 
Fat land 
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Han er en av Finlands store 
smågrisprodusenter. Martin 
Ylikännö (41) eier ingen stor 
gård, men han er hovedaksjo-
nær i en stor smågrisfarm.  
Han er også aksjonær i et  
slaktegrishus, og skal ikke 
slutte med det første. 

TOrE MæLuMSæTEr
vampula, finland

Ylikännös svinefarm ligger i Huittinen-
distriktet, om lag tre timers biltur nord-
vest for Helsinki. I dag sitter han som 
største eier (40 prosent) i selskapet 
Koskinasula OY (aksjeselskap). Små-
grisproduksjonen drives sammen med 
fire andre, men det er Martin som  
bærer den driftsmessige ledertrøya. 

REKRUTTERER SJØL 
Årsproduksjonen drives på 850 purker, 
og det genetiske grunnlaget er norsk 

landsvin på morsida. Tidligere har som 
kjent Norsvin levert yorkshire fra  
Sverige, men den byttes nå ut med 
nederlandsk yorkshiregenetikk. 

Martin Ylikännös livdyromsetning går 
gjennom slakteriselskapet Atria. Atria 
har brukt hampshire på farsida, mens 
det andre store slakteriselskapet i  
Finland, HK, har brukt duroc. Nå vil 
imidlertid begge også tilby dansk  
duroc på farsida. Det eksisterer også 
andre genetikkleverandører på  
markedet, så tilbudet og konkurransen 
begynner å bli stor. 

Tidligere kjøpte Martin hybridpurker, 
men nå rekrutterer de sjøl. Det brukes 
sik-sakkryssing i avlsopplegget, og det 
er egen råneavdeling, fantom, og et  
laboratorium for egenproduksjon av 
sæd der også. Men dette året kjøper 
de bare sæd fra Finnpig, fordi sæden 
ikke lenger er så dyr som den var. 

SELGER 30 KILOS 
De selger 30 kilos smågriser, og de har 
nettopp fått en ny storkunde som tar 

unna 70 prosent av produksjonen, eller 
om lag 17 000, per år. Ylikännö er også 
en av tre eiere av en større slaktegris-
enhet like ved. Her er det planer om å 
utvide årsproduksjonen fra 10 000 til 
15 000 slaktegriser i året ved å bygge 
ny smågrisavdeling hvor de kan ha 
smågriser fra 8 – 40 kilo før de går over 
i slaktegrisavdelingen. 

STARTET FOR TI ÅR SIDEN
Den første grisinga i det nye smågris-
huset skjedde 13. januar 2003, så huset 
er nå ti år gammelt. På den tida var 
900 purker det største du kunne bygge 
for i Finland uten spesiell tillatelse. 

Produksjonsenheten har to hus som er 
knyttet sammen med gjennomgang.  
I mellom dem ligger kraftfôrsiloene,  
og det er tørrfôring på hele enheten. 
Alt fôret kjøpes inn. I hovedhuset er 
det 10 smågrisrom for avvente smågri-
ser, og det er fem fødeavdelinger med 
36 fødebinger i hver, altså 180 føde-
binger til sammen. Men i tillegg er det 
noen ekstra plasser til amming, mjølke-
automat og sjuke dyr. 

Finsk grisebonde i aksjeselskap

BILLIG OG BRA: Finland er en hockey-
nasjon! Det er billigere å kjøpe pucker  
til atspredelse og glede for purkene enn 
annet som tilbys. 
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I det andre huset er det gjeldpurke-
avdeling med binger på 4 x 8 meter. 
Halve bingen er flistalle, en fjerdedel 
er betong og en fjerdedel er risteareal. 
Det går 11–12 purker i hver binge, 
som har to fôringsplasser. Martin liker 
ikke helt dette, for han synes det blir 
vanskelig å fôre purkene riktig. De bør 
ete i roligere omgivelser, synes han. 

I det andre huset er det også fem  
insemineringsavdelinger, og egne for 
ungpurker. Etter Martins mening bør 
de helst være fire uker der, men i  
praksis er det mange som bare står der 
i tre uker, noe Martin ikke er helt for-
nøyd med. 

Det er cirka 4,5 årsverk som jobber i 
grisehusene, en finne, to estlendere og 
to polakker. Martin kommer i tillegg, 
men han tar seg for det meste av  
ledelse og planlegging.

BEDRE DRIFTSRESULTATER 
Driftsmessig har produksjonen utviklet 
seg positivt i Koskinasula. 

– De første årene hadde vi 23 – 24 av-
vente per årspurke. Men nå er vi oppe 
i 27, forteller Martin. De bedret resul-

LØFTET: – Resultatene løftet seg etter at 
vi hyret inn en rådgiver i ni uker, forteller 
Martin Ylikännö, her med en pen smågris 
på armen. Den har norsk genetikk på 
morsida, men den svarte flekken røper 
hampshirefaren.

FIKSERT: Et diende smågriskull. Det er  
fiksering i fødebingene, og det berger mange 
smågriser, mener Martin.

FÅR HJELP: Når bakbena sklir  
fra hverandre hos de nyfødte blir 

de hjulpet i gang med plastring 
som dette. 
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tatene betraktelig etter at de leide inn 
en nederlandsk rådgiver (Hans Lem-
meng). Det gjorde de etter at beset-
ningen ble angrepet av PMWS i 
2007/08, noe som påførte selskapet et 
tap på nærmere fire millioner norske 
kroner. Lemmeng flyttet inn i grise-
huset og til og med overnattet der. 
Han var der i ni uker og la opp nye  
rutiner. Det ga gode resultater. 

– Det var den beste investeringen jeg 
har gjort noen gang. Vi fikk flere gris-
unger, og mindre arbeid. Nå er målet 
30 avvente, sier Martin. 

De ansatte får litt bonus for resultater 
mellom 25 og 28 avvente. Men så sti-
ger bonusen til drøyt 2000 euro per år 
og ansatt hvis de klatrer over 28 av-
vente. For å lykkes med produktivitets-
forbedringen må de blant annet ha 
purker som gir mye melk. 

BLE FOR SMÅTT HJEMME 
– Hjemme der jeg kom fra var det et 
tjuetalls melkekuer, ganske normalt på 
80 – 90-tallet. Jeg vurderte å bygge 
nytt kufjøs der, men det endte med at 

jeg begynte som avløser på 90-tallet, 
blant annet på svinegårder. I forbindel-
se med avløserjobben møtte jeg et  
ektepar i Huttinendistriktet som på be-
gynnelsen av 2000-tallet hadde planer 
om å bygge en større smågrisenhet 
som dette. De lurte på om jeg ville 
jobbe der, men da svarte jeg at jeg 
også var interessert i en eierandel i 
prosjektet. Det var OK, og dermed var 
vi i gang, sier Martin.

GAMMEL TALLE: Gjeldpurkebingene er 32 
kvadratmeter store, og flistalla skiftes ikke ut 
mange ganger i året. Talla tar halve arealet. 
Resten er betong og risteareal.

PENE: Pene smågriser etter avvenning.  
Det er tørrfôring i hele huset. 

FEM AVDELINGER: De fem insemineringsavdelingene ser slik ut. Her er det plass  
til å styre rånene i front av bingene. 
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– Det finnes ti forskjellige  
seminløsninger å velge mellom 
i Finland i dag. Jeg har be-
stemt meg for å fortsette med 
landsvin- og yorkshiregene-
tikk levert fra Norsvin, sier 
Martin Ylikännö. 

TOrE MæLuMSæTEr
vampula, finland

– Dere måtte treffe et valg om norsk 
eller dansk genetikk i løpet av februar. 
Hvorfor har dere valgt som dere har gjort ? 

– Jeg tror vi vil fortsette med det ma-
terialet vi kjenner. Vi har hatt det i fem 
år nå, og jeg føler at den kompetansen 
vi har i staben her nå er mer tilpasset 
et norsk-nederlandsk driftsopplegg 
enn et dansk. Jeg tror vi får et lettere 
driftsopplegg ved å velge slik, sier 
Martin Ylikännö. 

Finnpig, avlsselskapet som eies av de 
to største slakteriselskapene HK og 
Atria, skriver på sin hjemmeside dette 
til finske svineprodusenter om valg av 
morrasepakke: 
«Finnpig tilbyr sine produsenter to uli
ke morrrasepakker for smågrisproduk
sjon. Begge i verdensklassen. Norske 

Norsvin og danske DanAvl hører beg
ge hjemme i svineavlens elite. DanAvls 
morraser forutsetter at en har mulighet 
til kullutjevning. Derfor anbefaler vi 
ikke DanAvls morraser til gårder under 
150 purker, grisingsintervall mer enn to 
uker, og grisingsgruppe som er mindre 
enn 15 purker».

N og Y: Denne N’en på ryggen forteller at dette er et norsk landsvin. Y’en på ryggen forteller 
at dette er yorkshire. Besetningen driver egenrekruttering, men kjøper nå inn sæd.

Vil fortsette med Norsvingenetikk 

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

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

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

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

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

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

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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– Jeg får 65 – 70 euro for en  
30 kilos smågris (ca. 500 kr), 
og slaktegrisprodusentene  
får 1,80 euro for kiloen  
(ca. 13,50 kr). Dette er for lite.  
Fôrprisene har jo gått i været, 
sier svineprodusentlederen 
Martin Ylikännö. 

TOrE MæLuMSæTEr
vampula, finland

Han er ikke fornøyd med økonomien i 
finsk svineproduksjon.Ylikännö er leder 
for den finske svineprodusentorganisa-
sjonen «Suomen Sikayrittäjät ry». 

Dette er ingen stor organisasjon. De 
har bare 320 medlemmer av Finlands 
offisielt 1700 svineprodusenter. Men 
disse 300 medlemmene representerer 

likevel 65 prosent av Finlands samlede 
svinekjøttproduksjon på til sammen 
19,3 millioner kilo årlig. Det er lite som 
tyder på at denne gruppen produsen-
ter vil redusere sin andel av totalpro-
duksjonen i Finland, snarere tvert om. 
For her gikk produksjonen ned fem 
prosent i fjor, og mange mindre slutter. 
Prognosen for i år er en nedgang på  
to prosent, men Ylikännö tror det kan 
bli mer. 

– Det er ikke lenge siden vi produserte 
over to millioner kilo svinekjøtt i Fin-
land. Og når myndighetene sier at vi er 
1700 produsenter offisielt, vil jeg si at 
tallet nok er nærmere 1500. Om ikke 
lenge nærmer vi oss 1000 svineprodu-
senter, tror Martin Ylikännö. 

IMPORT FOR FØRSTE GANG 
Han sier at 2012 var første året på det 
han kan huske at finske svineprodusen-
ter produserte mindre enn finske for-

brukere spiser av svinekjøtt. Importen 
kommer hovedsakelig fra Tyskland og 
Danmark, men det er likevel svært 
langt igjen før Finlands import av svine-
kjøtt er på nivå med hva den er i  
Sverige. 

Samlet kjøttforbruk per capita i Finland 
ligger på cirka 70 kilo. Av dette står 
svinekjøttet for nesten halvparten  
(30 – 35 kg), en vekst på én prosent i 
fjor. Men forbruket av storfekjøtt vok-
ser mer, og fjørfeforbruket øker mange 
ganger mer enn svinekjøttet. Fjørfe-
produksjonen sto i fjor for 10,7 millio-
ner kilo i Finland, en vekst på nærmere 
åtte prosent.

Synkende svineproduksjon i Finland 

– Tøft å være svineprodusent 

STØRRE: – Svineproduksjonen i Finland er 
større enn i Norge, men den går nedover.  
I fjor importerte vi for første gang. Fjørfe- og 
storfekjøtt øker mest, sier Martin Ylikännö.
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Med jevne mellomrom har 
også finske svineprodusenter 
ubudne gjester nattestid.  
Dyrevernere bryter seg inn for 
å filme i grisehusene. 

– Har dere det slik i Norge også ? Om 
lag annethvert år har de vært på ferde. 
Sist brøt de seg inn på 15 –16 farmer 

og tilbød bildene til finske TV-selska-
per. De mener at grisene har det for 
trangt, og at de får for lite grovfôr og 
syselsetting. Siden jeg er ordfører for 
griseprodusentene måtte jeg kommen-
tere videoene i etterkant. Men bare 
fem timer etter at TV-programmet ble 
vist for finske TV-seere brøt de seg inn 
hos meg også, sier Martin Ylikännö. De 
fant naturligvis en død gris, men ellers 

var det ikke så verst, synes han.  
Videoen er lagt ut på de finske dyre-
vernernes hjemmeside.  
Den kan du finne på denne adressen;  
http://www.oikeuttaelaimille.net/

Ble smugfilmet av dyrevernere 

SNEK SEG INN: Fra en av 
disse brannutgangsdørene 
snek dyrevernerne seg inn 

midt på natta.

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

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

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

Overtallige grisunger fra fl ere purker kan samles i 

egen binge og gis melkeerstatning. Dette vil også gi 

bedre fôring til ungene som er igjen sammen med 

mora. Pluss Faktor kan brukes som supplement til 

alle grisungene eller erstatte all melkefôring etter 

råmelksperioden.

Pluss Faktor kan brukes både i Mamina, Mambo og 

andre automater - og til manuell fôring.

Du fi nner Pluss Faktor hos Felleskjøpet nær deg. 

Besøk www.felleskjopet.no.
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Over tusen mennesker sto i kø 
på Narinkens torg i Helsinki 
da finske bønder solgte rug-
brød, kjøtt, poteter og egg til 
samme pris som bonden får 
for produktene sine.

TOrE MæLuMSæTEr
Helsinki, finland

– Ja, dette tok helt av, forteller infor-
masjonsmedarbeider Mia Wikström i 
Svenska Lantbruksproducenternas 
Centralförbund (SLC) til Svin. Det var 
den 14. november bondeaksjonen ble 
gjennomført flere steder i Finland.  
Ideen kom opprinnelig fra MTK, som 

er den dominerende bondeorganisa-
sjonen i Finland. Aksjonen ble gjen-
nomført i et samarbeid mellom MTK 
og SLC, som organiserer svenskspråkli-
ge finske bønder. Forbrukernes pris på 
det som på svensk kalles «bitstek» av 
gris er for eksempel 8,23 euro per kilo. 
Produsentens andel av denne prisen er 
19,2 prosent (1,58 euro), og dette ble 
altså svinekjøttet solgt for. I Finland 
stikker industrien og handelen av med 
69,3 prosent av prisen, og momsen tar 
de siste 11,5 prosentene. For tida får 
finske svineprodusenter snaut 12 kroner 
kiloen for svinekjøttet sitt. På samme 
måte solgte de finsk rugbrød, egg, 
storfestek og poteter. Hensikten var 
naturligvis å vekke forbrukernes opp-
merksomhet om hva råvareprodusen-
tene faktisk sitter igjen med av det de 
betaler for maten. Og gjett om de lyk-
tes. Både trykte media og etermedia 
kastet seg over saken, og det ble som 

Solgte mat til bondens pris

VIL HA: – Forbrukerne vil helst ha 
finsk mat, men de var overrasket 
over hvor liten andel av matprisen 
bonden får, sier Mia Wikstrøm. 
[foto: Tore Mælumsæter] 

BILLIG: Svinekjøttet ble solgt for 1,58 euro 
per kilo, snaut 12 kroner kiloen.  
Dette er produsentens andel (under 20  
prosent) av normal forbrukerpris i Finland.   
[foto: Mia Wikstrøm]
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sagt lange køer av folk som ville sikre 
seg mat til produsentpris. Klokka 11 
startet salget, og klokke 13 –14 var al-
lerede de tusen produktene i hver pro-
duktgruppe utsolgt. De fleste som 
møtte opp ble overrasket over hvor li-
ten andel av prisen bøndene faktisk får. 

«Hvorfor forteller dere ikke mer om 
dette?» var det flere som spurte. Så 
vellykket ble aksjonen at de finske 
bondeorganisasjonene ble tildelt en 
markedsføringspris for stuntet. En idé 
for norske bønder også ?

LANG KØ: Det var lang kø av folk som ville se og kjøpe finske matprodukter til produsentpriser 
i Helsinki.  [foto: Mia Wikstrøm]

NoTis

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

Opstadveien 653, 4360 Varhaug. Tlf. 51 79 84 50 Fax.  51 79 84 51 www.jls.no

Priser fra

15 700,-
Prisene er eks mva.

K A D A V E R K A S S E

Kassen benyttes både
til oppbevaring og trans-
portering av dyrekada-
ver. «Fall-lem»-bunn-
plate til tømming, og
påmontert feste for 
heise-åk. Leveres med
Triangel hurtigkopling
som standard.

– Miljøvennlig

– Beskyttelse mot fugler 
   og dyr

– Beskyttelse mot smitte

– Unngår berøring ved 
   henting og tømming

Kadaverkassen 
gir følgende fordeler:

KLF-møte på Vega 
Kjøtt og fjørfebransjens landsfor-
bund (KLF) holder i år møte på 
Vega i Nordland for alle forme-
rings- og foredlingsbesetninger, 
rådgivere og svinefaglige ansatte 
ved de private slakteriene. Møtet 
arrangeres 12.–13. mars, og det 
blir både besetningsbesøk og  
kulinariske opplevelser på Vega 
Havhotell. 

En produsent skal blant annet 
formidle sine egne tanker om det 
å drive svineproduksjon på  
Helgeland. Også rådgiverne på 
slakteriene blir utfordret når det 
gjelder krav til produksjonen 
framover, og samlinga avsluttes 
med et foredrag om utbrudd av 
transportsjuke med mye død 
spedgris og mulige årsaker til 
dette.
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Forbruket av svinekjøtt har 
stoppet opp. Det blir vanskelig 
å få til videre vekst. De unge 
velger kylling i stedet for svin. 
Overproduksjon av svin blir 
derfor trolig mer krevende enn 
tidligere. 

ErLING MYSEN
frilansjournalist

Forbruket av svinekjøtt øker ikke  
lenger. Forbruket per person går ned. 
I Danmark går også forbruket ned. 
Danskene har alltid spist mye svine-
kjøtt. Forbruket har vært oppe i over 
40 kg per person. Men de siste årene 
har forbruket også der gått ned. For-
klaringen er trolig den samme som i 
Norge, men kanskje ligger danskene 
litt foran. 

– De unge spiser mindre svin enn den 
eldre generasjonen. Kylling har tatt 
over. Dermed har forbruksøkningen 
stoppet opp. Noe kan også forklares 
med innvandring, og at en del av disse 
spiser minimalt med svin, forklarer  
konserndirektør Hans Thorn Wittusen i 
Nortura Totalmarked kjøtt og egg.  
Tidligere har tiltak satt inn mot over-
produksjon ofte hatt god hjelp av for-
bruksvekst. 

– I dag får vi trolig lite drahjelp av for-
bruket. Dermed kan overproduksjonen 
bli mer langvarig og smertefull enn  
tidligere. Det er enda viktigere enn før 
at alle støtter opp om tiltakene vi  
setter inn, sier Wittusen.  

SALGET STAGNERER
– Stagnasjonen i salget av svin er uav-
hengig av økonomiske faktorer. For-
bruksendring kommer av demografiske 
endringer. Yngre generasjoner spiser 
mindre svin og mer kylling enn eldre 
generasjoner. Når eldre generasjoner 
dør ut og yngre generasjoner vokser til 
medfører dette mindre salg av svin per 
innbygger. Og veksten i befolkningen 
klarer ikke å demme opp for nedgan-
gen i forbruk per innbygger, forklarer 
Geir Gustavsen, forsker i Norsk insti-

tutt for landbruksøkonomisk forskning. 

– Det betyr at salget av svin vil stagne-
re eller gå noe ned i årene som kom-
mer. For kylling vil salget fortsette å 
vokse flere år til, tror Gustavsen. 
 
BEST SVINEAPPETITT I SVERIGE 
Tabellen vi har satt opp viser kjøttfor-
bruket i Skandinavia. Nå er det vanske-
lig å sammenligne mellom land selv 
om de måler dette nokså likt. Grense-
handel er for eksempel et usikkert  
moment. Mellom Norge og Sverige er 
det stor grensehandel, trolig er gren-
sehandelen rundt 30 000 tonn (se ar-
tikkel Svin nr 1/2013). Tall brukt i tabel-
len er på drøyt 20 000 tonn. I så fall 
bør både norske og svenske tall juste-
res for dette. Trolig spiser gjennom-
snittsnordmannen to kilo svensk svine-
kjøtt i året. Danskene spiser mest kjøtt 
i Skandinavia. Men kanskje noe over-
raskende; forbruket av svinekjøtt er 
høyere i Sverige. Selv om vi justerer 
noe for grensehandel ligger svenskene 
høyest. Den posisjonen har de først 
fått de siste par årene. 

Tall fra 2008 viser at danskene spiste 
37 kilo svinekjøtt. Men mens forbruket 
har gått ned i Danmark har det økt litt i 
Sverige. Nå spiser danskene til gjen-
gjeld mest av både storfe og kylling. 
Også svenskene har høyere storfekjøtt-

forbruk enn Norge. På «Storfe 2013» 
nylig kommenterte representanter fra 
dagligvarekjedene at storfekjøttforbru-
ket i Norge burde vært høyere. Men 
lav produksjon og høy toll gir en vrid-
ning til andre kjøttslag. Kjedene tør 
ikke ha særlig mye kampanjer på stor-
fe, da de er redd for å gå tomme. 

KYLLING ØKER
Kylling øker i alle de tre landene. For-
bruket øker trolig av samme årsak i alle 
land, og talla fra Danmark tyder på at 

De unge velger helst kylling

OVERRASKENDE: Svenskene spiser mest svin. 
Forbruket går mest ned i Danmark. [foto: ]

KONKURRENT: Svin får fått hard konkurranse fra kylling på middagstallerkenen. [foto: ]
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vi skal videre opp. Ungdommen spiser 
mer kylling enn den eldre generasjon. 
Forbruksundersøkelser har vist at de 
som er over 50 år kjøper en halv gang 
mer svinekjøtt enn de som er under  
50 år. Dels kan dette også ha sammen-
heng med innvandring og nye ernæ-
ringsråd. Det oppfordres til lavere  
forbruk av rødt kjøtt. Rødt kjøtt er  
definert som storfe, sau og også svin. 
Det finnes ikke noe tilsvarende råd om 
å begrense kyllingforbruk. I dag er  
fjørfe tredje største kjøttslag etter svin 
og storfe i alle de tre landene. Men i 
løpet av kort tid vil fjørfe være like  
store eller større enn storfe. I Norge 
kan det skje allerede i år. Med nye kon-
sesjonsgrenser kan produksjon løftes 
raskt til storfenivå. Og på sikt kan fjør-
fe bli større enn svin. Når det gjelder 
sauekjøtt er Norge spesiell. Vi spiser 
fem ganger mer enn dansker og  
svensker. Likevel utgjør forbruket av 
sauekjøtt kun en liten del av forbruket. 
Ser vi sau sammen med storfe er imid-
lertid de tre landene nokså like. For-
bruket av slikt kjøtt totalt blir omtrent 
det samme i Norge og Sverige. Og 
Danmark er bare litt høyere. Danskene 
spiser til gjengjeld mindre vilt (0,7 kg 
avrundet til 1 kg i tabellen). 
 
FEIL MED STATISTIKKEN? 
Det kan være noen feilkilder når en 
sammenligner tall mellom land. Det 
gjelder særlig grensehandel, noe som 
særlig påvirker norske og svenske tall. 
Men også biprodukter/annet kan være 
en feilkilde. I Danmark har de ikke tall 
for dette, men en del biprodukter er 

med i dyreslagtallene. Annet er først 
og fremst reinsdyr og hestekjøtt. Dan-
skene spiser ikke rein. Men alle spiser 
kanskje mer hest enn de tror! Norge 
og Sverige er nettoimportører av kjøtt. 
Særlig produserer Sverige ganske mye 
mindre kjøtt enn forbruket. Importen 
har økt voldsomt de siste åra. 

Damark er annerledes. De har en stor-
fekjøttproduksjon som tilsvarer forbru-
ket, men på kylling og gris er de store 
på eksport. Nesten ni av ti danske gri-
ser eksporteres. Det samme skjer med 
to av tre kyllinger. Kanskje kan dette 
påvirke statistikken, selv om den er  
justert for import/eksport. Tallene for 
engrossalg inneholder bein, men bein 
er noe en ofte ikke eksporterer. Bein 
kan derfor være en feilkilde. I en rap-
port fra 2012 skriver iallfall danskene: 
«Tallet på 88 kilo kjøtt kan være for 
høyt da vi er nettoeksportør». De  
mener at de 88 kiloene trolig innehol-
der noe mer bein enn tall fra land som 
ikke er nettoeksportører. Kanskje kan 
totalforbruket av rent kjøtt være mer 
likt i de tre nordiske landene enn en-
grossalget tilsier. Andre tall som måler 
faktisk kjøp/forbruk ut fra intervjuer 
kan tyde på det. Rapporten «Kjøttets 
tilstand 2012» (Animalia) viser til slike 
tall.

Forbruk av kjøtt
 Tall 2011 kg pr innbygger

Norge Sverige Danmark

Gris 26 37 33

Storfe 19 26 29

Fjørfe 18 18 24

Sau 5 1 1

Vilt 2 2 1

Annet, biprod 5 3

Grensehandel 4 “?

SUM 79 87 88

Kilder: NILF, Totalkalkylen jordbruket, Jordbruks
verket Sverige, Diaestforum Danmark.

Tallene er engrossalg kjøtt med bein, grensehandel 
er justert inn i Norge. 

Nye tall tyder på at grensehandelen trolig er større. 
Vi er usikker på om de svenske tallene er redusert 
for slik handel.

Justert for nye tall med grensehandel spiste hver 
nordmann i 2011 ca 28 kg svin, 21 kg storfe og  
20 kg fjørfe. 

Alle tall er avrundet til nærmeste kg.

LITE DRAHJELP: – Vi får lite drahjelp 
av forbruket. Det kan gi lengre og mer 

smertefull overproduksjon enn før. 
Derfor er det enda viktigere enn før at 

alle støtter opp om tiltakene,  
sier konserndirektør Hans Thorn  

Wittusen i Nortura.

Landbruks- og matdeparte-
mentet foreslår å heve produk-
sjonsgrensen slik at kyllings-
produsenter kan øke sin årlige 
produksjon fra 120 000 til  
140 000 dyr. Det betyr en  
økning på 17 prosent. 

Landbruks- og matdepartementet 
sendte tidlig i februar ut på høring  
forslag om å endre forskriften som  
regulerer grensene for konsesjonsfri 
produksjon i de kraftfôrbaserte pro-
duksjoner («husdyrkonsesjonsregelver-

ket»). Forslaget betyr at konsesjonsfri 
produksjon av kylling økes fra 120 000 
omsatte og slaktede dyr til 140 000.  
Hovedbegrunnelsen for forslaget er 
ifølge landbruks- og matminister  
Trygve Slagsvold Vedum at man har 
hatt en produktivitetsforbedring i  
kyllingproduksjonen som innebærer at 
man kan produsere om lag 140 000 
kylling i de bygninger som ble bygd 
for 120 000 dyr når grensen ble justert 
sist i 2004. For de andre kraftfôrbaser-
te produksjoner har en ikke hatt sam-
me produktivitetsutvikling. 

– Samtidig er markedssituasjonen for 
kylling sånn at det er rom for økt kon-

sesjonsgrense uten at det vil skape 
markedsmessige forstyrrelser sier 
statsråd Vedum. Dermed kan flere pro-
dusenter relativt raskt kan øke produk-
sjonen sin slik at den økte etterspørse-
len i markedet kan dekkes av norsk 
produksjon i stedet for import. Derfor 
tar vi sikte på at justeringen av regel-
verket vil gis virkning for hele kalender-
året 2013. For næringen vil det også 
være en fordel og gi økte inntekter at 
ledig bygningskapasitet kan utnyttes til 
økt matproduksjon, sier Vedum.

Departementet foreslår ikke endringer 
i konsesjonsgrensene for egg og gris.

Hever konsesjonsgrensa for kylling
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Det ble satt ny slakterekord 
her i landet med 1,51 millioner 
slaktete griser i 2012 mot  
1,49 året før. Østlandet og 
Vestlandet er de klart største 
griseregionene, men bare tre 
fylker har økt antallet produ-
serte griser. 

TOrE MæLuMSæTEr

Hver rogalending kan nå skryte av å ha 
sin egen gris! Det er like mange griser 
som rogalendinger i fylket. Rogaland 
produserte alene 444 327 griser i 
2012, og hvis folketallet i fylket er  
cirka 450 000 så skulle det bli omtrent 
en på hver. 

Sammen med Rogaland var det bare 
Hedmark og Nordland som økte svine-
produksjonen sin i fjor. Hedmark  
produserte 191 000 griser, og Nord-
land 78 000. De andre fylkene må  
notere større eller mindre grad av  
nedgang. Gjennomsnittlig kjøttprosent 

for alle slakt i 2012 ble 61,20, litt opp 
fra året før. 

Flest svineprodusenter er det på Øst-
landet (1035), men Rogaland følger 
hakk i hæl (911). Det er også Østlands-
regionen som produserer flest griser i 
landet (635 259), men Vestlandet føl-
ger etter med sine 502 853 griser.  
Det er likevel verdt å merke seg at  
444 000 av dem altså hører hjemme i 

Rogaland. Så det er liten tvil om hvilket 
som er grisefylke nummer én. 

Til sammen registrerte fagsjef Morten 
Røe i Animalia 2560 svineprodusenter 
med eget produksjonsnummer i fjor. 
Avskallingen i forhold til året før synes 
å ha stoppet en del opp, men fortsatt 
er det nedgang i antall produsenter i 
alle regioner.

NY SLAKTEREKORD I 2012
Men bare Rogaland, Hedmark og Nordland vokste 

TILFØRSLER ENGROSSALG

tonn % Import
kvoter  tonn % Balanse Adm./ 

annen import

Storfe/kalv 77 700 96 6600 (1) 97 100 104 - 12 800 12 800

Sau/lam 22 300 97 900 (2) 25 100 102 - 1 900 1 850

Gris 131 250 101 1600 (3) 128 250 99 + 4 600 200

Egg 58 100 105 1200 (4) 58 200 103 + 1 100

Kylling 79 300 108 1000 (5) 80 500 107 - 200 400

Kalkun 9 850 109 9 750 105 + 100

Kjøtt- og eggmarkedet i 2012
Totalmarkedet for kjøtt og egg var i 2012 preget av underskudd på norsk råvare 
for flere av dyreslagene. For gris var det imidlertid også i 2012 en fortsatt over-
dekning av norskprodusert vare. I løpet av året ble det åpnet for import med 
administrativ tollnedsettelse for storfe, lam og kylling. I tillegg ble det åpnet for 
import av ribbe av gris i 2 uker før jul, men importen ble av begrenset omfang.



s v i n  2 / 2 0 1 325

K J ø T T m A R K E D E T

Etter å ha tapt markedsandeler 
til privateide slakterier i første-
håndsmarkedet siden 2004, 
kan Nortura nå glede seg over 
at frafallet er stanset. 

I fjor kunne kjøttsamvirket for første 
gang på mange år notere seg for en 
ørliten framgang i kampen om leveran-
dører av griseslakt. Markedsandelen i 
2012 ble 66,28 prosent, mens de  
privateide slakteriene i KLF hadde en 
markedsandel på 33,72 prosent. 

Det var i 2004 at KLF-slakteriene for  
alvor startet opphentingen av produ-

1. Hå, Rogaland 152
2. Klepp, Rogaland 93
3. Ringsaker, Hedmark 81
4. Levanger, Nord-Trøndelag 78 
4. Vindafjord, Rogaland 78
6. Verdal, Nord-Trøndelag 56
7. Re, Vestfold 45
8. Sandnes, Rogaland 40
9. Steinkjer, Nord-Trøndelag 36
10. Rakkestad, Østfold 34
11. Frosta, Nord-Trøndelag 33
12. Stange, Hedmark 32
12. Bjerkreim, Rogaland 32
12. Inderøy, Nord-Trøndelag 32

senter. Framgangen på bekostning av 
slakterisamvirket skjøt ytterligere fart i 
2009, men nå ser det altså ut til at  
Nortura har greid å slå tilbake. 

Nortura har fortsatt de klart største  
svineslakteriene i Norge. Steinkjer er 
størst, med sine 218 015 slaktede  
griser. Forus slaktet 206 906, mens 
Rudshøgda slaktet 187 483. Deretter 
følger Nortura Sarpsborg og Fatland 
Oslo med om lag 110 000 slaktete  
griser hver. 

15. Sola, Rogaland 29
16. Hamar, Hedmark 26
16. Rennesøy, Rogaland 26
16. Hjelmeland, Rogaland 26
20. Løten, Hedmark 23
21. Østre Toten, Oppland 22
21. Etne, Hordaland 22
23. Skjåk, Oppland 21
23. Tysvær, Rogaland 21
25. Gjesdal, Rogaland 20
26. Ringebu, Oppland 19
27. Snåsa, Nord-Trøndelag 18

Nortura har stoppet frafallet 

Her er det flest svineprodusenter

BREMSENE PÅ: Nortura har bremset og stan-
set tapet av markedsandeler når det gjelder å 
kapre leverandører av griseslakt. 
[foto: Tore Mælumsæter]

FLEST: Jærkommunene Hå og Klepp har flest 
svineprodusenter i Norge. Bildet er tatt vinte-
ren 2010.  [Foto: Tore Mælumsæter]

(prosent) 2012 2011 2001

Nortura 66,28 66,19 77,64

KLF 33,72 33,81 22,36

OS ID® 
2550 Os i Østerdalen 

Kundeservice: tlf. 62 49 77 00 
www.osid.no 

Combi øremerker – trygt og effektivt 

Hos OS ID® får du kvalitetsmerker til god pris, 
med kort leveringstid. 

Du får hele 20 % rabatt når du bestiller Combi  
øremerker til gris på www.osid.no  

Samme gode rabatt får du også når du bestiller  
via slakteriet ditt. 
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Den tøffe markedssituasjonen 
for gris var det store temaet  
da svinebøndene i Rogaland 
møttes. 

ErLING MYSEN
rogaland

– 2013 vil bli et tøft år for svinenærin-
ga. Vi må ha full fokus på overproduk-
sjon og kostnader, innledet nestleder 
Håvard Nevland på Norsvin Rogalands 
årsmøte i Stavanger nylig. Ikke over-
raskende skapte debatten om over-
produksjon av gris mange innlegg og 
høy temperatur: «Hvorfor må vi lete  
etter svin i butikkene, kylling finner vi 
overalt?», «Hvorfor selger gatekjøkken 
bare kyllingburger?» og «Vi bør slakte 
på 75 kilo istedenfor 80, alle vil tjene 
på det?»
 
ET SPESIELT ANSVAR
– Vi i Rogaland har et spesielt ansvar. 
Er alle slakteriene med på lavere slak-
tevekter? Tall ble presentert. Vekta 
gikk ned hos Nortura og Fatland, men 
opp hos Prima. Alf Kristiansen fra  
slakteriet Prima tok ordet, og forsvarte 
at Prima som slakteri ikke støttet lavere 
slaktevekter. Prima la vekt på mer  
markedsføring, salg og at lave slakte-
vekter ikke er det beste tiltaket. Men 
det syntes å være flertall for å støtte 
opp om lave slaktevekter. 

– Vi må stoppe å gi innovasjonsmidler 
til bygging av grisehus. På egg har de 
stoppet slike tilskudd. Dessuten tren-
ger vi ikke kaste penger etter storfe-
produsentene, mente en. 
 
NEI TIL KONTRAKTER
– Slakteriene burde sette ned prisen 
på purkeslakt til 5 – 6 kroner. Da ville vi 
fått en bråstopp på engangspurker og 
lavere smågrisproduksjon, mente en 
annen. Og; «kan ikke Norsvin innføre 
bonus til de som kjøper mindre sæd?» 

– Vi bør kjøpe ut smågrisprodusenter i 
1– 2 år. Det vil være mest kostnads-
effektivt. Disse produsentene kan  
bruke denne tida på sanering og om-
legging til SPF. FKRA’s Per Harald Vabø 
var på årsmøtet blant annet for å  
snakke om kraftfôrpriser. Men han har 
også tidligere erfaring fra laksenæringa 
og store reguleringslager der. Vabø 
gav følgende råd: – Jo tidligere en tar 
tak i overproduksjon, jo rimeligere blir 
tiltaka. Samtidig støttet han de som  
ville ta ned produksjonen til et noe  
avere nivå, selv det ville bety mindre 
kraftfôrsalg. Å ta ut purker/smågris vil 
koste næringen langt mindre enn å  
lagre slakt, sa Vabø. 

Geir Heggheim, som er foreslått til ny 
Norsvinleder, tok også ordet. 
– Kontraktproduksjon er en mulighet. 
Det kan gi mer stabil økonomi i svine-
næringa, men på et lavere nivå over tid 

enn vi har i dag. Og makten flyttes 
samtidig fra fjøsdøra til slakteriene. 
Norsvins styre vil per i dag ikke jobbe 
for kontraktsproduksjon, sa Heggheim. 
Deretter var det valg. Ordstyrer Per 
Inge Egeland fra Hjelmeland ble valgt 
til ny leder for fylkeslaget. Norsvin  
Rogaland vedtok også å spille inn et 
forslag der smågrisprodusenter ble 
kjøpt ut i to år som tiltak mot overpro-
duksjon. 
 
BRANNVARSLINGSPROBLEMER
Håvard Nevland tok også opp blant 
annet nye forskrifter for gjødsling og 
spredeareal, SLF og telledatoer, samt 
at fylkeslaget ville prioritere noe anner-
ledes framover. 

– Vi skal jobbe enda mer faglig, og 
mer av dette bør skje i lokallaga.  
Reiseaktiviteter vil vi ha mindre fokus 
på, sa Nevland. I debatten fikk fylkes-
tyret skryt for sin jobb mot lokallaga, 
og at det var god kontakt fylkeslag- 
lokallag. Norsvin sentralt fikk også 
skryt for den korte veien det var fra et 
lokallag til Norsvin på Hamar. 

Samtidig var det mange som tok opp 
problemene de hadde med feil på 
brannvarslingsanleggene. En hadde 
følgende kommentar: 
– Hvis så mange har feil med anlegget, 
er det merkelig at Elotek sier at det er 
første gang de hører om dette? 

Etter nok et innlegg med fokus brann-
varsling tok Sem Garborg fra Time  
ordet: – Det er for mye svinekjøtt på 
markedet. Hvorfor bruker da alle tid på 
å snakke om brannvarslingsanleggene 
sine. Det synes jeg ikke vi skal bruke 
årsmøtet til, sa Garborg. Det ble latter 
i salen, men også mer fokus på over-
produksjon. 
– Selv om tida er mot oss, opplevde 
jeg årsmøtet og innspillene som veldig 
positive og kreative, oppsummerte 
Egeland til Svin etter møtet. 
 

NY LEDER: Per Inge Egeland fra  
Hjelmeland ble valgt til ny leder i  
Norsvin Rogaland. Egeland er fra  
Hjelmeland, har smågris/kombinert-
produksjon med framfôring av  
drøyt 600 slaktegris. Egeland har  
også 120 vinterfôra sauer.  
 [foto: Erling Mysen]

– Et tøft år for oss svinebønder

TØFT: – 2013 blir et tøft år for svinenæringa, 
tror Håvard Nevland nestleder i Norsvin  
Rogaland.  [foto: Erling Mysen]
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«Gummimattene fra Kraiburg sparer     
  grisene mine for liggesår og leddskader  
  og meg for dyrlegeutgifter».

 
 

Sparegrisene mine!

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

w
w

w
.dialecta.no

Se mer på www.fjossystemer.no
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Som produsent tjener du på  
lavere slaktevekt. Erik Ravndal 
i Gjesdal tror gevinsten blir 
40 000 kr for en konsesjons-
besetning. Dessuten blir det 
mindre jobb i grisehuset.

ErLING MYSEN
ravndal, rogaland

Vi er i Ravndal ei mil øst for Ålgård i 
Rogaland. Her har Anita og Erik  
Ravndal gård med både ammeku, sau 
og slaktegris. 

– Vi har solgt melkekvota og satser på 
ammeku i gamlefjøset. I tillegg har vi 
konsesjonsbesetning på slaktegris 
pluss 270 vinterfôra sau, forklarer 
Ravndal. Slikt sett har gården tre bein 
å stå på. Lav lønnsomhet i svin kan 
oppveies av bedre økonomi i ammeku/
sau. Ravndal er også flink med tall og 
vet hvordan han skal få mest mulig 
lønnsom og rasjnell drift. 

– Det lønner seg å følge oppfordrin-
gen med lave slaktevekter på gris, sier 
Ravndal. (produsenter får kompensa-
sjon på kr 8,70 per kilo de går ned i 
slaktevekt). Selv driver han en slags 
gjennomsnittsbesetning og har ligget 
rundt 80 kilo i slaktevekt. Nå vil han 
ned til 75 kilo, altså slakte grisen ei  
uke før. 

– Gevinsten er kanskje noe lavere enn 
30 kroner per gris som Nortura har  
beregnet, men det er ikke langt unna, 
tror Ravndal. Selv har han appetittfôr-
ing og trolig høyere fôrforbruk siste 
uka enn i regnestykket. Ravndal har 
selv lagd en noe enklere beregning der 
han ikke tar med særlig gevinst av høy-
ere kjøttprosent. Da får han en gevinst 
på 15 – 20 kr per gris. 

– I tilegg vil slakteoppgjørene i år vise 
en høyere kjøttprosent. Hvor mye får vi 
se, sier Ravndal. Selv om du ikke tror 
på økt kjøttprosent vil fem kilo ned i 
slaktevekt lønne seg med minst en tier 
per gris. Det blir over 20 000 kroner i 
året for en konsesjonsbesetning. 

– Dessuten sparer du ei ukes arbeid 
per innsett, ofte den uka da det er 
mest arbeid. Og du er solidarisk og 
støtter opp om en ordning. Som pro-
dusent vil jeg derfor selvsagt følge opp 
dette, sier Ravndal. Han har problemer 
med å forstå regnestykkene til de som 
ikke følger opp dette. Selv med alter-
native fôrmidler og 22 øre lavere fôr-
pris blir gevinsten bare 5 kr lavere per 
gris. Ravndal får også støtte fra  
Fatlandprodusent Jon Heigre. Han har 
vanligvis slaktevekter litt under 80 kilo, 
men støtter ordningen.

Tjener 40 000 kr på lavere slaktevekt

Gevinst ved slaktevekt 75 kg Kr

Verdi slaktegris 75 kg x 21 kr 1575

Kompensasjon 5 kg x kr 8,70 43,5

Spart fôr (7 dg x 3,2 fe x 3,17 kr) 71

Gevinst kjøttprosent 
(0,65 x 0,40 kr x 75 kg)

19,5

Sum Inntekter 1709

Minus slakteverdi 80 kg, 
80 kg x 21kr

1680

Gevinst lavere slaktevekt 29

regnestykket er satt opp av arvis søyland nortura.

TO HUS: Erik Ravndal har grisen fordelt i 
to grisehus. Her fra det nyeste bygd i 2004. 
Ravndal har satt opp huset selv. Innred-
ning i betong er også hjemmelagd.
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– Min erfaring er at gevinst ved høye 
slaktevekter ofte blir spist opp. Det er 
også viktig å ha rasjonell drift og få 
med seg høye puljetillegg. De grisene 
som eventuelt går igjen i en binge får 

ofte ikke særlig tilvekst på ei ekstra-
uke, sier Heigre.

EI UKE FØR: Erik Ravndal, Gjesdal har fast følge av hunden Tiril i gårdsarbeidet. Den venter på 
ham utenfor grisehuset. Ravndal mener alle nå har gevinst av å slakte grisen ei uke før.

NoTis

– Fjern  
«momsrabatten»
Årets sesong med «gi-bort-ribbe» var 
den 12. i rekken.  KLFs direktør Bjørn 
Ole Juul-Hansen skriver blant annet 
dette i en kommentar i bladet «Kjøtt-
bransjen»; «Det er vel og bra med 
gode tilbud, men i det lange løp er 
kjøtt- og fjørfebransjen tjent med at 
produktene våre møter forbrukerne 
til priser som i alle fall til en viss grad 
reflekterer kostnadene. 
Mitt ønske for 2013 er en gradvis nor-
malisering av prisene i markedet. Da 
kan vi kanskje unngå en situasjon der 
forbrukerne ikke skjønner hvorfor de 
over natta må betale en normalt kal-
kulert ribbepris som kanskje øker 
300 – 400 prosent. En start kan være 
at staten fjerner «momsrabatten» for 
varer som selges billigere enn inn-
kjøpspris. Bare for ribbe, kalkun og 
pinnekjøtt i jula 2012 utgjorde dette 
40 millioner kroner.»

Tid blir spart med “Ingris smart”

Har du nett tilgang eller mobil- 
dekning i fjøset kan du benytte  
“Ingris smart”.

Gjør enkle registreringer ved binge-
kanten på din smarttelefon eller 
nettbrett.  Fungerer både på 
iPhone, iPad og Android telefon.

Oversiktlige og skjermtilpassede 
registreringsbilder. Skjermoppsett 
lik det du har i “vanlig” Ingris.

Last ned “app`en” via 
www.smartingris.no 
og du er i gang.
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Er det EUs landbruksmodell 
som er mest bærekraftig?  
Eller er det den norske land-
bruksmodellen? Problem-
stillingene ble satt i relieff da 
Agrianalyse arrangerte EU- 
seminar i februar. 

TOrE MæLuMSæTEr
oslo

Valgkampen skrider fram med full 
tyngde, også på landbruksområdet. 
For da seminaret ble avsluttet med en 
diskusjon mellom Senterpartiets parla-
mentariske leder Lars Peder Brekk og 
Fremskrittspartiets landbrukspolitiske 
talsmann Torgeir Trældal, så kom vel-
kjente motsetninger fram; 

– Svaret er ikke en EU-løsning. Svaret 
står i stortingsmelding nr. 19, sa Brekk. 

– Jeg er ikke EU-tilhenger, men vi har 
mye å lære av Danmark og EU. Land-
bruket må dereguleres slik at bøndene 
slipper mer til. De må få bestemme 
mer sjøl, mente Trældal. Utgangspunk-
tet for seminaret var blant annet EUs 
arbeid med å reformere landbruks-
politikken (CAP) fram mot 2020. Til å 
belyse dette var både danske og  
norske krefter med særlig kunnskap 
om EUs landbrukspoltitikk hentet inn. 
Agrianalyses egen utreder la også fram 
en rappport under tittelen «Slipp bon-
den fri – erfaringer fra Danmark». 

Brekk trakk fram den nylig vedtatte 
landbrukspolitikken som tar sikte på å 
produsere mer mat i Norge basert på 
norske ressurser. Han sa at god toll-
beskyttelse er nødvendig, men erkjen-
te at den også er en praktisk og peda-
gogisk utfordring både i forhold til 
nabolandene våre og norske forbruke-
re. Remas sterke industralisering og 
vertikale integrering er ett eksempel 
på en utvikling som Brekk frykter vi vil 
se enda mer av. 

Trældal på sin side mente at morgen-
dagens løsning er å deregulere jord-
bruket, oppheve både odelsloven,  
bo- og driveplikten, delingsforbudet, 
maksimal prisfastsetting ved salg av 
konsesjonspliktige eiendommer og 
jordbruksavtalen. Fremskrittspartiet vil 

også fjerne alle distriktssoner, og  
legge fast støtte over fra areal til fak-
tisk produksjon. Partiet vil også øke  
avskrivningssatsene noe.

EU-landbruket og vårt eget 

Uenige om veien videre 

FRISKT: - Vi må fortsette arbeidet med å utvikle og øke norsk landbruksproduksjon.  
Friskmeldingen ligger i å følge opp stortingsmelding 19, sa Lars Peder Brekk. 
[foto: Tore Mælumsæter] 

SJUKT: – Det er et sjukdomstegn at bare én av 20 norske bønder lever av gården alene.  
Vi må oppheve en rekke av dagens reguleringer og begrensninger, sa Torgeir Trældal. 
[foto: Tore Mælumsæter]
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EUs bønder overlever ikke av 
markedet alene. Selv om EU 
nå jobber for å kutte i bud-
sjettstøtten, så er faktisk EUs 
og Norges budsjettstøtte til 
landbruket like stor målt som 
andel av BNP. 

TOrE MæLuMSæTEr
oslo

Det har lenge vært kjent at EUs land-
brukspolitikk (CAP) tar en betydelig 
del av EUs budsjett, nærmere bestemt 
41 prosent. Men dette er fortsatt ikke 
mer enn 0.56 prosent av BNP i EU- 
landene, altså ganske nøyaktig det 
samme som Norge bruker. Det slo  
Europakommisjonens tidligere 
landbruks spesialrådgiver, nå DG på  
klimaområdet i kommisjonen, Lars  
Hoelgaard fast på EU.seminaret. 

NHOs direktør for næringspolitikk, 
Bjørn Eidem, også tidligere landbruks-
råd i Brüssel, sa akkurat det samme. 

– Norsk landbruksstøtte utgjør 0,56 
prosent av vårt brutto nasjonalprodukt. 
Vi har med andre ord samme budsjett-
støttenivå som EU-landene. Og til tross 
for norsk tollbeskyttelse; EU, som er en 

av verdens største importører og ek-
sportører av landbruksvarer, øker jevnt 
og trutt sin eksport av landbrukspro-
dukter også til Norge, sa Eidem. 

«EN RØVERSTAT»
Men han la ikke skjul på at det har 
kommet mange kritiske kommentarer 
fra dansk og svensk hold etter den siste 
norske tollhevingen som ble gjort. 

– Vi har fått kommentarer fra tungt po-
litisk hold i Danmark av typen «lykke til 
med å oppdatere norsk jordbrukspoli-
tikk til det 21. århundre», sa Eidem. 

Men han slo tilbake mot forsøk på å 
demonisere norsk landbrukspolitikk. 
Uttrykk som «røverstat» og «usivilisert» 
har vært brukt om Norge etter toll-
justeringene. 

– Vår avtale med EU som trådte i kraft 
1. januar 2012 er balansert og gene-
røs. Vi ser at EU utnytter alle kvoter 
hundre prosent. Norge klarer ikke det. 
Vi har ikke gjort annet enn å bruke  
rettigheter vi har, og vi etterlever våre 
forpliktelser. Derfor er det veldig be-
klagelig at det virvles opp så mange 
usakligheter. Det er intet grunnlag for 
å stemple Norge som en røverstat,  
sa Eidem, som for øvrig trodde at de 
endringene som er gjort vil bli  
stående. 

STORE SPRIK I EU 
– EU importerer mer enn de eksporte-
rer, men det er også riktig at USA og 
EU er verdens største landbruksek-
sportører, sa Lars Hoelgaard i EU- 
kommisjonen. Han la vekt på at det er 
veldig store sprik og forskjeller når det 
kommer til EUs 27 medlemsland. 
Gardsbrukene i EU har et gjennom-
snittlig jordbruksareal på 120 dekar, 
men gjennomsnittet i Hellas er for  
eksempel fem dekar mens det er 600  
dekar i Danmark. 

AVHENGIG AV STØTTE 
EUs landbruksstøtte har tradisjonelt 
vært areal- og mengdebasert. Det som 
skjer i reformene av EUs landbrukspoli-
tikk er at støtten koples mer og mer fri 
fra produsert varemengde. Det vil  
naturligvis kunne ramme de som pro-
duserer mye mat mer enn de som  
produserer lite. 

– En viktig grunn til at dette skjer er 
hensynet til å kunne delta i en ny 
WTO-avtale. Hvis støtten er i såkalt 
grønn boks, ansees den ikke som kon-
kurransevridende. Dette må naturligvis 
EU forholde seg til. Men undersøkelser 
viser at 50 – 60 prosent av det for  
eksempel danske bønder lever av er 
direkte EU-støtte. Dansk landbruk grei-
er ikke å overleve av markedsinntekter 
alene, sa Hoelgaard.

EUs og Norges budsjettstøtte er lik

BEKLAGELIG: – Det er veldig beklagelig med Norgeskritikken som virvles opp etter tolløknin-
gene. Vår avtale med EU er generøs, og vi etterlever våre forpliktelser, sa NHOs Bjørn Eidem. 
[foto: Tore Mælumsæter] 

DEKOPLING: – EUs landbruksstøtte blir mer 
og mer dekoplet fra produsert mengde, sier 
EU-kommisjonens spesialrådgiver på klima, 
tidligere landbruk, Lars Hoelgaard. 
[foto: Tore Mælumsæter]
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Eksporten fra EU til Norge 
øker. Og norsk selvforsyning 
fordamper. 

Det er de faktiske realitetene i ei tid 
hvor det politiske målet er å øke norsk 
produksjon og selvforsyning av viktige 
matvarer som kan produseres i Norge. 

– Folketallet i Norge har økt med ni 
prosent mens norsk matproduksjon har 
økt tre prosent. Den henger ikke med, 
og importen øker, sa andre nestleder i 
Norges Bondelag, Brita Skallerud, sa 
på EU-seminaret. Vi importerer stadig 
mer fra Danmark, Sverige og EU gene-
relt. Skallerud sa at det ikke var den 
norske modellen som var problemet, 
men at den norske modellen er under-
finansiert. 

– Landbruksgevinstene fra 1975 og 
framover fordamper. Selvforsyningen i 
Norge er fallende. Hvis vi drar de  
lange linjene kan vi si at det var krisa i 
1930 som skapte den norske velferds-
staten. I 2010 avvikler vi den, sa Agri-
analyses daglige leder Christian Anton 

I 2011 hadde hver danske heltidsbonde gjennomsnittlig 21,7 
millioner danske kroner i gjeld. 

Smedshaug.

Samme år utgjorde den driftsrelaterte 
gjelda i Norge 178 prosent av årlige 
produksjonsinntekter, mens tilsvarende 
tall for Danmark var 523 prosent.  
Dette går fram av rapporten «Slipp 
bonden fri. Gjeld og jordbruk i  
Danmark». Den er skrevet av utreder 
Eivind Hageberg (bildet) i Agrianalyse, 
tidligere Landbrukets utredningskon-
tor. Økningen i driftsstørrelse har fort-
satt med stor styrke. I 2011 var det  
40 660 registrerte landbruksbedrifter i 
Danmark. Gjennomsnittlig størrelse på 
disse brukene var da 139 melkekyr, 
902 purker og 510 dekar kornareal.  
De ti prosent største svinegårdene 
hadde 41 prosent av slaktegrisene. 
Egenkapitalprosenten har falt drama-
tisk. 

Eivind Hageberg.
[foto: Tore Mælumsæter] 

Norsk selvforsyning fordamper

Har over 20 millioner i gjeld

FALLER: Matimporten øker, og selvforsyningen i Norge faller. «Krisa i 1930 skapte den norske 
velferdsstaten. I 2010 avvikler vi den», ble det sagt på EU-seminaret.
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– De store brukene klarer seg 
ikke så godt. Vi ser en klar 
tendens til stigende under-
skudd med stigende størrelse, 
sa Søren Kjeldsen-Kragh på 
EU-seminaret. 

TOrE MæLuMSæTEr
oslo

Han er professor ved Fødevare - 
øko nomisk institut ved Københavns  
universitet. Kjeldsen-Kragh hadde 
struktur og lønnsomhet som tema for 
sitt innlegg, og han var klinkende klar  
i sin konklusjon; 

– Det er stordriftsfordeler, men bare til 
et visst nivå. Problemet er at mange i 
dag tror at stordristfordelene er  
ubegrensete, og at de er svaret på alle 
problemer, sa han. 

EN DYNE OVER DEBATTEN 
Denne måten å tenke på har ligget 
som en dyne over landbrukspolitisk 
debatt i Danmark i mange år. Stadig 
effektivisering og tro på stordrift har 
vært et mantra som løser alle  
problemer. 

Kjeldsen-Kragh har brukt følgende  
kilder for å analysere stordriftsfordel-
ene i dansk landbruk; han har studert 
regnskapsresultater for ulike bruks-

størrelser. Stordriftsfordelene øker til 
et visst nivå, men så flater de ut. Deret-
ter stiger kurven bratt, og stordrift blir 
ulønnsomt. 

Videre har han sett på prisen på kapital 
og arbeidskraft, samt korrigert for 
eventuelle størrelsesrabatter som kan 
oppnås gjennom stordrift. 

BLIR MER FØLSOMME 
– Store bruk får større tilskudd enn 
mindre. Men det betyr ikke at over-
skuddet nødvendigvis blir større. De 
største brukene er mye mer følsomme 
for konsunkturene enn små bruk. Og 
jeg tror at EUs landbrukspolitikk redu-
serer bondens oppfatning av risikoen 
ved store investeringer. Et annet viktig 
spørsmål er dette? Hvem kan og vil 
overta så store driftsenheter? Du skal 
ha et svært spesielt utgangspunkt for  
å gå inn i en slik bedrift med så høyt  
risikonivå. Vi ser da også at interessen 
for å overta de aller største brukene er 
sterkt dalende. Jeg tror at dette på 
sikt kan føre til avvikling av selveiet i 
dansk landbruk, sa Kjeldsen-Kragh.

– Overdrevne stordriftsfordeler

Tilsatt flere mikromineraler
• Tilfører viktige mikromineraler

• Organiske syrer bedrer 
tarmfloraen

normin®FERRO-TORV
SMÅGRISTORV MED JERN OG SYRE

• Appetittstimulerende 
- økt tilvekst og sterkere 
griser ved avvenning

• Høyt innhold av jern av god kvalitet

• Gir god mage- og tarmfunksjon

Kontakt oss eller din fôrleverandør for mer informasjon.

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

EN DYNE: – Troen på at store 
og effektive driftsenheter løser 
alle problemer har ligget som 
en dyne over dansk landbruks-
politisk debatt, sa professor  
Søren Kjeldsen-Kragh. 
[foto: Tore Mælumsæter]
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Den danske regjeringen vil 
overvåke svinebesetninger og 
slakterier enda grundigere. 
Økt forekomst av den antibio-
tikaresistente MRSA-bakterien 
skaper uro. 

De siste undersøkelser av forekomsten 
av MRSA CC398 i danske svinebeset-
ninger er fra 2010 og 2011. De viste at 
det ble funnet MRSA i 16 prosent av 
besetningene. 

Men de to siste år er det tatt MRSA-
prøver av gris på slakteriene som viser 
at forekomsten var 44 prosent i 2011 
og 88 prosent i 2012. Dette er en dob-
ling på et år, og dette har fått alarm-
klokkene til å ringe. 

Matvareminister Mette Gjerskov har 
satt myndighetene til å undersøke  
hvor utbredt svinebakterien MRSA er i  
danske grisehus. 

– Mye tyder på at mange griser blir 
smittet på slakteriet eller på vei til slak-
teriet, men vi er nødt til å være sikre i 
vår sak. Derfor setter jeg i gang nye 
undersøkelser av situasjonen også i 
danske grisehus, sier Gjerskov i følge 
Landbrugsavisen. 

OVERVÅKES 
Bakteriene er allerede under overvåk-
ning av myndighetene, og det skal ikke 
være noe som tyder på at MRSA smitter 
når mennesker spiser svinekjøtt. Men 
MRSA kan smitte fra dyr til mennesker 
ved jevnlig kontakt. Problemet med 
svinebakterien er at den er resistent 
overfor flere typer antibiotika. Derfor 
kan det være vanskelig å behandle den. 

AKSJONSGRUPPE 
– Dette er et problem vi tar svært  
alvorlig. Resistente bakterier er en 
trussel mot menneskers sunnhet, og 
sunnhetsministeren og jeg har derfor 
tatt en rekke initiativer for å komme 
problemet til livs, sier Mette Gjerskov. 

Sammen har de to departementene 
satt ned ei aksjonsgruppe som skal 
komme med konkrete forslag til hvor-
dan en kan stoppe spredningen av 
MRSA fra griser. Et flertall i Folketinget 
har dessuten i en ny avtale om veteri-
nærområdet for de fire neste årene be-
stemt å rette fokus mot bruken av anti-
biotika for å bekjempe resistens.  
Det betyr blant annet økt innsats mot 
uhensiktsmessig flokkmedisinering, 
hvor alle dyr i en besetning regelmes-
sig får antibiotika sjøl om ikke alle er 
sjuke.

Alarmklokkene ringer for  
MRSA-smitte i danske grisehus 

Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

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

Spegrismelk 
Den optimale melkeerstatning.
Bedrer fôropptaket og  
øker fravenningsvekt.

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

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

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

Smågriskrybbe glidebeslag. 
Rustfritt stål. Enkel betjening.

Alle unger hos purka

Purka kan ik
ke til

fre
dsstill

e 

ungenes ve
kstpotensial
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Nyhet til deg 
som driver 
med slaktegris.

Kontaktpersoner:            

Sigurd Norland 98 26 12 60

Arnulf Fjermedal 90 54 54 06

Elisabeth Hodne Neverli 98 26 12 73

Stig L Voster 98 26 12 77

Fo
to

: F
rid

a 
M

ey
er

Telefon 51 74 33 00. 
E-post: post@fiska.no

www.fiska.no

• Sunnere griser, høyere tilvekst og bedre 
fôreffektivitet

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

• Bedret mage- og tarmfunksjon

• Bedre miljø og helse gjennom reduserte 
ammoniakkutslipp

• Ikke korroderende – skånsom i fôringsanlegg

• Bedre økonomi

Økt tilvekst kr. 7 pr. gris

Redusert fôrforbruk kr. 13 pr. gris

Totalt    kr. 20 pr. gris

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

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

på våre nettsider.

FORDELER MED Å BRUKE BENZOSYRE

DET GODE OG VIKTIGE REGNESTYKKET

FOR GODT TIL Å VÆRE SANT?

Fo
to

: F
ri

da
 M

ey
er

kr.42.000
Inntektsøkning pr. konsesjon

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

Opti Vekst Benzo
Opti Norm Benzo
Opti Appetitt Benzo

FiskåBenzoann2013  11.01.13 14:06  Side 1
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Melkeproduksjonen har svært 
høg prioritet hos purker.  
Mulighetene til å påvirke  
denne gjennom fôring er  
begrenset. Men enkle grep kan 
gi god gevinst.

ANNE STINE EkkEr, Felleskjøpet Fôrutvikling

MArGArETH FOSSENG, Felleskjøpet Agri

På mange måter er det spedgrisene 
selv som må ta ansvar for at melkepro-
duksjonen kommer godt i gang ved at 
de stimulerer juret og tømmer spene-
ne for melk. Aktive smågriser som har 
fått tilstrekkelig råmelk gjør denne job-
ben best. Som produsent kan du bidra 
til vitale spedgriser ved å legge til rette 
for en problemfri grising og sikre at 
alle får råmelk like etter fødselen: 

a) sikre naturlig atferd (løsgående 
purker, rikelig med grovfôr, unngå 
stress) 

b) helse og velvære (fiberrikt fôr, nok 
vann av god kvalitet) 

Både punkt a og b vil kunne bidra til 
kortere grisingstid. Kort grisingstid, 
under fem timer, gir mer livskraftig 
spedgris og reduserer risikoen for  
omløp i neste kull. 

c) sikre råmelk til alle 
Råmelka er forskjellen på liv og død for 
en spedgris. Sikre at de minste og sist 
fødte får litt tid alene sammen med 
purka i denne kritiske fasen. Spedgris-
dødeligheten kan reduseres betrakte-
lig dersom man kan sikre at spedgrisen 
ikke blir kald og at den får nok råmelk 
like etter fødselen. 

UNNGÅ MELKEMANGEL 
Noen ganger vil man kunne oppleve at 
purkas melkeproduksjon reduseres 
kraftig eller stopper helt opp. Dersom 
en infeksjon er utelukket, er utilstrek-
kelig vannopptak eller overfôring i for-
kant av grising mulige årsaker. 

a) nok vann av god kvalitet
Ofte skyldes dårlig melkeproduksjon 
for lite vann eller vann med dårlig kva-
litet. Sørg for at drikkenipplene har 
god nok kapasitet, også når flere nipler 
er i bruk til samme tid. Drikkeniplenes 

plassering kan også være av betyd-
ning. Plassering i eller i nærheten av 
fôrtro kan øke vannopptaket. 

b) hindre overfôring i forkant av  
grising 

Overfôring i forkant av grising vil kun-
ne gi overskuddsproduksjon av melk 
på et tidspunkt der spedgrisene ennå 
er for små til å nyttiggjøre seg denne. 
Ufullstendig tømming av spener vil 
kunne hemme melkeproduksjonen og 
komme tilsyne i form av melkemangel 
når spedgrisene er blitt større og har 
økt behov for næring. 

FôRING ETTER HOLD OG HØGT 
FôROPPTAK I TOPPLAKTASJONEN 
Purker i godt hold vil som regel ikke 
øke melkeproduksjonen som respons 
på økt fôropptak. Det er naturlig og 
uunngåelig at purkene mobiliserer 

kroppsreserver i forbindelse med melke-
produksjonen, men et for stort vekttap 
vil virke negativt på framtidig fruktbar-
het. Legg derfor til rette for et høgt 
fôropptak når melkeproduksjonen er 
på topp: 

a) opptrapping av fôrtildelinga for  
å forebygge appetittsvikt 

b) flere fôringer per dag 
Både punkt a og b vil kunne øke det 
totale fôropptaket. 

c) helsestatus (beinproblemer, 
bogsår, magesår) 

d) velferd (grovfôr, mosjon) 
Sunne og opplagte purker som ikke 
har andre plager vil i større grad vise 
interesse for å oppsøke fôrtroa ofte. 
e) fôr som smaker godt og nok vann

Hvordan sikre maksimal melkeproduksjon? 

(Referanser: kontakt artikkelforfattene)

ØKT OPPTAK: «Legg til rette for 
høgt fôropptak når melkeproduksjo-
nen er på topp. Opptrapping av fôr-
tildelinga for å forebygge appetitts-
vikt og flere fôringer per dag er 
aktuelle tiltak», skriver artikkelforfat-
terne. [foto: Tore Mælumsæter]



s v i n  2 / 2 0 1 337

U S A

– Det er optimisme hos oss nå. 
Vi vil bli vinnere i markedet, 
og vi tror vi kan bli det, sier 
Mike Terrill i Norsvin USA 
LLC (NUSA). 

TOrE MæLuMSæTEr

Det er nå drøyt fem måneder siden 
amerikaneren satte seg i direktørstolen 
i Norsvins amerikanske datterselskap. 

– Vårt sterkeste kort er fortsatt land-
svinmorlinjen, men vi jobber også fram 
en stadig bedre duroc på farsiden.  
Et av Norsvins sterkeste kort vis a vis 
konkurrentene våre er det forsknings 
og utviklingsarbeidet morselskapet 
gjør. Det blir lagt merke til av de tunge 
aktørene, sier Terrill.

NYE GREP
Han har tatt mange grep i NUSA siden 
han tok over det daglige ansvaret i fjor 
høst. Selskapets kostnadsstruktur er 
inngående analysert og kostnandsbe-
sparende tiltak er implementert. Orga-
nisasjonen strømlinjeformes nå i sam-
svar med den nye femårsstrategiplanen 
som Norsvin har utarbeidet, og det re-

krutteres ny kompetanse og kapasitet 
på salgsstiden. Selskapets administra-
sjon er også flyttet fra Rochester til 
Burnsville, rett utenfor Minneapolis og 
mye nærmere flyplassen.  

LETTERE MARKED
– Svinemarkedet er bedre nå sammen-
lignet med 3. kvartal i fjor. Fôrkost-
nadene er stabilisert. Vi merker på  
salget vårt at optimismen er i ferd med 
å vende tilbake og NUSA har så langt 
solgt alle tilgjengelige livdyr ut april.  
Vi har møtt veldig stor interesse på  
flere store utstillinger hvor vi har del-
tatt. Noen produsenter har også utnyt-
tet det dårlige markedet til å sanere 
og skaffe seg bedre helsestatus i  
besetningene. Vi kommer til å satse 
enda sterkere på å vinne innpass i det 
vi kaller powerhouse-segmentet (over 
25 000 purker) og midsize-segmentet 
(over 5000 purker). NUSA har allerede 
mange gode samarbeidsrelasjoner,  
og vi er inne i sju av 25 powerhouses. 
Men det kjøres utprøving i flere av de 
andre. Det tar naturligvis tid for så  
store selskaper å ta viktige genetiske 
beslutninger, men jeg tror vi vil se flere 
kunder i løpet av kort tid. Vi bør kunne 
sikte mot å ta en betydelig del av  
morlinja hos flere av de store kundene, 
sier Terrill.

Den nye strategien betyr også at sel-
skapet satser mindre enn tidligere på 
livdyrproduksjon og markedsføring/
salg av livdyr i stor skala. Risikoen ved 
livdyrproduksjon har vist seg å være 
stor, ikke minst helsemessig, men også 
prismessig i et marked hvor livdyrpris 
er direkte knyttet til dyrets kjøttverdi. 
NUSA skal framover levere genetisk 
framgang for kundene sine ved salg av 
råner og sæd, men også formålstjenlig 
salg av hundyr.

Optimistisk USA-sjef 

Matbransjen er avhengig av til-
lit, og Nortura er positiv til 
prøvetakingen Mattilsynet nå 
skal gjennomføre. 

Hestekjøttskandalen i Europa viser at 
streng kontroll er nødvendig når vare-
strømmene blir komplekse. Nortura er 
glade for at Mattilsynet nå gjennom-
fører en grundig kontroll med mat som 
er i salg i det norske markedet.

– Denne saken kan ha skadet folks  
tillit til matvareprodusentene. Derfor er 
det bra at tilsynet går grundig til verks 
og dobler antallet stikkprøver i det 
norske markedet. Vi er helt avhengige 
av at forbrukerne kan ha hundre pro-
sent tillit til matvareprodusentene,  

sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes  
i Nortura.

Nortura deklarerer fullt ut innholdet i 
produktene sine, og har et omfattende 
kvalitetssystem som sikrer full sporbar-
het og god mattrygghet.

I fjor ble det slaktet rundt 500 hester 
ved Norturas slakterier. Det er strenge 
krav til kjøttets kvalitet dersom det skal 
brukes i matproduksjon. I fjor ble 15 
hester kassert fordi de ikke overholdt 
myndighetens og våre krav til mat-
trygghet.

Positive til økt matkontroll

LYSERE: – Det er større optimisme å spore i 
det amerikanske svinemarkedet nå. Det  
merker vi i form av økt salg, sier direktør 
Mike Terrill i Norsvin USA LLC.

KRAV: Det er strenge krav til 
kjøttkvaliteten hvis norsk  

hestekjøtt skal brukes i mat-
produksjonen. I fjor slaktet 

Nortura cirka 500 hester.
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Brukte 13 prosent mer fôr
Tallene fra den første puljen 
med 38 utegriser hos Vidar 
Julien, Grue i Hedmark, er nå 
klare. Fôrforbruket ble 2,95, 
eller 0,36 FeN over normen. 

TOrE MæLuMSæTEr

Denne første pulja med 38 utegriser 
(se reportasje om prosjektet i Svin 
1/13) veide 49,95 ved innsett, altså da 
de ble flyttet ut. Slaktevektene på dis-
se var 98,09 kg (beregnet som avreg-
ningsvekt/0,68), så Julien rapporterer 
at i iveren etter å få tall så raskt som 
mulig ble det litt ekstra solidaritet med 
produksjonsreguleringstiltakene. Han 
burde ventet et par uker med å slakte. 
Det samme gjaldt søskene som gikk 
igjen inne og som ble levert til Ruds-
høgda samme uke. Søsknene inne had-
de en beregnet levendevekt på 99,97 
kg. Dette gir en daglig tilvekst fra 50 
kg til snaut 100 kg på henholdsvis 875 
gram og 909 gram på ute/innegris, om 

vi forutsetter at snittvekten på søskne-
ne innendørs var den samme som på 
dem som ble flyttet ut. De inne ble 
ikke veid, så dette blir bare en antakel-
se. Det vi gjør i dette eksperimentet er 
jo ikke vitenskap. Men vi håper å få en 
indikasjon på om konseptet kan være 
fordelaktig økonomisk. 

0,36 FEN OVER NORMEN
Resultatene ble altså som følger; fôr-
forbruket på pulja ble 2,95 fôrenheter. 
Ved en fôringsnorm på 2,80 gir dette 
et merforbruk i forhold til normen på 
0,36 FeN, eller 13 prosent om en  
regner det slik. 

– Vi får ikke skilt fôrforbruket i de ulike 
avdelingene innomhus slik at vi kan 
sammenlikne med søsknene som går 
igjen inne. I prosjektplanen antok vi at 
fôrforbruket ville øke med 20 prosent 
sammenliknet med normen, men like-
vel ville økonomien bli fordelaktig, sier 
Julien. Men han legger ikke skjul på at 
tallgrunnlaget er lite, og han vil vokte 
seg vel for å juble for tidlig. Når det 
gjelder dyrevelferd og trivselså er det 

nok liten tv il om at de som blir igjen 
inne har grunn til å misunne grisene 
som får flytte ut. Men det er trolig få 
forbrukere som vil betale ekstra for at 
grisen de spiser har hatt et ekstra godt 
liv ? Det kan likevel være «branding-
muligheter» i konseptet, sjøl om dette 
aldri har vært Juliens hovedpoeng.  
Poenget er rett og slett å teste øko-
nomien i et annet driftsopplegg for å 
måle det opp mot vanlig konvensjonell 
bygging og drift. 

– Jeg utfordrer etablert tankegang, og 
jeg har ikke tall på alle reaksjonene jeg 
har fått som sier at dette kommer aldri 
til å gå bra, sier Julien. 

SVAKERE TILVEKST 
– Hva kan du si om tilveksten ?

– Tilveksttallene er ikke særlig gode, 
verken inne eller ute. Innegrisen har 
vokst 1,9 prosent raskere. I den nye 
slaktegrisavdelingen vi tok i bruk i  
oktober 2012, hadde vi en gjennom-
snittlig daglig tilvekst på 1046 gram. 
De første 34 vi leverte, hadde vokst 

GOD START: – Så langt ser både tallene og den faktiske  
utviklingen bra ut. Og vi får mye positiv feedback fra folk på 

det vi gjør, sjøl om mange i bransjen også er skeptiske,  
sier Vidar Julien. Bildet viser den alternative utedrifta  

som ble omtalt i Svin 1/13. 
[foto: Tore Mælumsæter] 
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1270 gram/dag. Den midtre og største 
leveransen, 120 griser, hadde vokst 
1044 gram. De siste 39 «back-laggers» 
hadde vokst 826 gram. Totalsnittet ble 
altså 1046 gram. De dårligste i denne 
gruppen vokste saktere enn utegrisen  
i snitt. Det blir spennende å følge med 
og se om det er årstidsforskjeller. 

– Og kjøttprosenten ? 

– I den første puljen ble kjøttprosenten 
inne 61 og 62,82 ute. Så kan en jo  
regne på hva verdien av dette er i for-
hold til merforbruket av fôr. Det dekker 
vel langt på veg merforbruket på 13 
prosent. I så fall vil sparte kapitalkost-
nadene og mindre arbeid ute enn med 
innegris gi ren netto. Med 80 prosent 
lavere kapitalkostnad blir dette interes-

sant, særlig om renten skulle stige,  
sier Julien. 

IKKE FOR GOD PLASS 
Utetemperaturen de 55 dagene den 
første puljen var ute, varierte fra 0 til 
- 28. Nullføre var det bare noen få  
dager. Kuldeperioden varte vel et par 
uker. Ellers har temperaturen ligget 
rundt 10 minus, men inni hyttene er 
det alltid lunt. Nå har den ene hytta  
og luftegarden ligget brakk siden  
23. januar. I uke 8 flyttet de ut 50 små-
griser på rundt 30 kg. De får i første 
omgang tilgang på bare en hytte. Det 
blir satt tre rundballer i den, slik at det 
blir akkurat passe liggeplass til de 50 
småtassene. Det gjelder å begrense 
plassen inni hyttene til akkurat det de 
trenger for å rotte seg sammen for å 

ligge. Blir det ledig plass eller for 
romslig, gidder de ikke å gå ut for å 
gjøre fra seg. 

GREI RENGJØRING 
En annen ting de har erfart, er at det 
tar et par timer å løfte unna en hytte 
og sette på plass to-tre rundballer før 
hytta løftes over igjen og settes tilbake 
på plass. Og kanskje tar vi et par skuffe-
tak i uteområdet med lesseapparatet 
for å ta unna gammel talle.Vasking av 
en avdeling tar som kjent flere ganger 
så lang tid. 

– Så langt har vi positive erfaringer.  
Og vi får mye positiv feedback på  
Facebook og fra folk lokalt som går 
forbi på ski og ser utegris som hopper 
og spretter, sier Vidar Julien.

Hva gjør Norsvin for å sikre at 
dyrevelferdslovens krav til 
husdyravl blir fulgt? 

Dette var spørsmålet som presentasjo-
nen til Torunn Aasmundstad og Peer 
Ola Hofmo, begge Norsvin, belyste 
under Husdyrforsøksmøtet 2013. De 
viste til at Rådet for dyreetikk analy-
serte husdyravlen i et etisk perspektiv i 
2009, og konkluderte med at rådet er 
tilfreds med at husdyravlen i Norge 
ikke ensidig har lagt vekt på produk-
sjonsegenskaper og eksteriør, men 
«gjennomgående også har inkludert 
dyrevelferdsmessige forhold som helse 
og lynne».

BREDT AVLSMÅL GIR BEDRE 
BALANSE
Foredragsholderne understreker at  
dagens avlsmål er mye bredere og mer 
balansert enn det var på slutten av 
50-tallet da den moderne svineavlen 
startet. Avlsmålet for landsvin omfatter 
for eksempel i dag 26 egenskaper 
pluss en del hjelpeegenskaper. 
«Med et bredt avlsmål kan Norsvin 
foreta en endring i noen egenskaper 
hos griser uten å ødelegge andre bio-
logiske funksjoner», framholdt de. 
Et eksempel er egenskapene total-
fødte, antall avvente, antall spener og 
purkas hold etter avvenning. Her har 
Norsvin lagt mer og mer vekt på sped-

grisdødelighet de siste åra. Det har 
ført til at antall avvente smågriser har 
økt raskere enn kullstørrelsen (antall 
totalfødte).

RIVENDE TEKNOLOGISK  
UTVIKLING
I 2009 viste Rådet for Dyreetikk en viss 
skepsis til å ta i bruk genomisk selek-
sjon. Foredragsholderne framholdt 
imidlertid at bildet er nyansert, og at 
det hele avhenger av hvordan geno-
misk seleksjon implementeres. 

– Når det gjelder nye metoder i avlsar-
beidet må en i større grad se på hvilke 
framskritt bruk av metoden vil gi, og i 
mindre grad på metoden i seg selv, så 
sant mål og metode ikke bryter med 
andre lover og regler. En utfordring for 
avlsselskaper er at lovverket ofte raskt 
blir utdatert på grunn av den rivende 
teknologiske utviklingen», framholdt 
Aasmundstad og Hofmo.

SViNEAVL Og DyREVELFERD

NAVLEBROKK: Genetikkforskere i Norge og andre land leter nå etter den genetiske bakgrun-
nen til medfødte defekter hos gris, som for eksempel hos denne som har navlebrokk. Geno-
misk seleksjon kan redusere medfødte defekter.
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I N G R I S  T I P S

Mange har ønsket seg mulig-
het utskrift og overføring av 

data til Excel fra  
registreringsbildene. 
Nå er dette på plass i 
Ingris. 

SOLvEIG kONGSrud
ingris-konsulent Norsvin

SORTERING PÅ FLERE NIVÅ 
Fra tid til annen har vi behov for å  
kunne skrive ut og eller telle opp det 
som er registrert av data i ulike regis-
treringsbilder. Det kan være data som 
er registrert der og da, eller tidligere 
registreringer som er søkt fram i 
skjermbildet. Dataene kan så sorteres  
i ønsket rekkefølge. Sortering kan  
gjøres på flere nivåer ved å klikke på 
kolonneoverskriftene i registrerings-
bildet. 

Ved å holde markøren over og klikke 
på «pilen» til høyre for kolonneover-
skriften vises et «1-tall» for den første 
kolonnen vi velger for sortering.  
Dataene sorteres da først etter verdi-
ene i denne kolonnen – stigende eller 
synkende. Den neste kolonnen som 
velges får et «2-tall» og dette blir  
neste nivå for sortering. Et eksempel 
kan være at vi er i bedekningsbildet  
og søker fram data for en periode og 
ønsker å sortere på individnummer  
og deretter på dato. Da klikker vi først 
på kolonneoverskriften «Indnr» og  
deretter på «Dato». Har data blitt  
sortert synkende og vi ønsker dem  
sortert stigende, er det bare å trykke 
en gang til. 

PDF-UTSKRIFT ELLER ExCEL 
Når registreringene er slik du ønsker, 
kan du vise og skrive dem ut som PDF-
dokument eller overføre dataene til 

Excel. I Excel har vi mulighet for å be-
handle og koble data på forskjellig vis 
etter eget behov. Det er for eksempel 
mulig å telle opp antall registreringer 
av ulike kategorier på en enkel måte. 
Har du for eksempel behov for å telle 
opp hvor mange slakt som er levert i 
en periode er det bare å søke opp  
dataene i skjermbildet «Slakt total»,  
og eksportere data til Excel for sum-
mering. For å overføre data til Excel 
må dette programmet være installert 
på PC’n. Data til PDF eller Excel velges 
ved å trykke på «ikonene» i toppen av 
registreringsbildene. 

Utskrift og data til Excel fra registreringsbildene
Sortering 1. og 2. nivå

PDF eller Excel

Overført til Excel:

Overført til PDF:

K
a
d

a
ve

rv
o
g

n
Ru

st
fri

tt 
st

ål

Nærmeste 
forhandler på www.
husdyrsystemer.no

Bredde:
45 cm.
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Utnytt potensialet

Ny rustfri innredning 
fra Reime

Skiold restløs våtfôring
gir økt tilvekst Markedets beste rist

Våre kunder gjør en viktig jobb, derfor strekker vi 
oss hver dag for å være deres beste støttespiller.



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

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

www.hektner.no
post@hektner.no
tlf. 63 83 90 00

vi har morgendagens gjødselutstyr!

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

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

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

ønsker mer gris !
vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

MIDT-NORGE SLAKTERI AS

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

vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

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

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

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

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

L A N D b R U K S L E V E R A N D ø R E N
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www.bruvik.no
jlbruvik@bruvik.no
tlf. 55 53 51 50

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

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

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

www.ak.no
tlf. 51 79 85 00

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

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

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

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

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

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

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

LINK-FOG AS

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

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

www.if.no
tlf. 02400

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

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

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

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

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

L A N D b R U K S L E V E R A N D ø R E N
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Har du tips om møter, kurs, seminarer, utstillinger eller annet som har bredere interesse for svine produ- 
senter og andre i svinekjøttets verdikjede, send en e-post eller gi oss et vink ! svin@norsvin.no

NESTE NUMMER AV SViN, NUMMER 2,  
KOMMER UT DEN 8. MARS 2013

// manusfrist: 18. februar

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

// frist for levering av annonsemateriell:  

 22. februar

lANdBruksleVerANdøreNe:

 3 liNJer 5 liNJer

enkeltinnrykk 1.900,- 2.500,-

5 innrykk 1.520,- 2.000,-

9 innrykk 1.330,- 1.750,-

ANNoNsePriser:

FormAT 4-FArger 2./3. omslAg

1/1 14.900,- 16.400

1/2 9.200,- 10.100

1/3 7.200,- 

1/4 6.200,- 6.800

1/8 4.100,-

Baksiden 17.400,-

ViV AsiA 2013: Arrangeres den 13.– 15. mars i bangkok, Thailand.  
 www.vivasia.nl/en/
driFTsledelse: Arrangeres av Norsvinskolen i Hamar den 24.– 26. september.  
 www.norsvin.no
sTudieTur Til kiNA: Arrangeres av Svin fra 9.– 20. oktober 2013 (se egne saker i  
 Svin nr 7 og 9, 2012). 
 Teknisk arrangør er Mitt kina. Se www.mittkina.no/svin
elmiA dJur & iNomgård: Arrangeres i Jönköping, Sverige, den 23. – 26. oktober.  
 Hovedvekt på utstyr til gards- og husdyrproduksjon.
smågriskurs: Arrangeres av Norsvinskolen i Hamar den 15.– 17. oktober.  
 www.norsvin.no
grisFÖreTAgArdAgeN: I 2013 arrangeres den 20. november av Svenska Pig på Elmia,  
 Jönköping, Sverige. www.svenskapig.se

uTgiVelsesPlAN sViN 2013:

Nr. mANusFrisT mATr.FrisT uTgiVelse TemANummer

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

2  18. feb  22. feb  08. mar

3  08. apr  12. apr  26. apr  energiløsninger

4  06. mai  13. mai  24. mai

5  03. juni  07. jun  21. jun  driftsledelse

6  12. aug  16. aug  30. aug

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

8  21. okt  25. okt  08. nov

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

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

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

Montør Bjønness

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

ditt eget selskap!

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

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

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

Vi leverer stålhus til jordbruk, fjøs, 
redskapshus, forretningsbygg

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

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

50 års erfaring.

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

Vi leverer stålhus til jordbruk, fjøs, 
redskapshus, forretningsbygg

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

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

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

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



returadresse: norsvinsenteret, postboks 504, no 2304 hamar

Gestal FM  

- Alltid friskt fôr, utfôringen aktiveres av purken

- Individuell fôring og registrering på bingenivå

- Høyere fôropptak = høyere melkeytelse

-  Kan ettermonteres på eksisterende tørrfôringsanlegg

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

www.egebjerg.com

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no

- optimal fôring av diegivende purker!


