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// SELGER ALT TIL TYSKLAND  S. 14

// SALMONELLA I ØSTFOLD  S. 26

// DEKNINGSBIDRAGET NED  S. 42
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Vekt intervall 30-60 60-100 100-130

Anbefalt 8,5 MJ (netto)/100 kg 8,32 MJ (netto)/100kg=1.02

=1.05 FEn, 8,6 SIF lys/kg FEn, 6,4 SIF lys/kg

Godt gjort er bedre enn godt sagt
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Ta kontakt i dag for mer informasjon eller
bestilling av vårt nye fôr for rekrutteringspurker. 
Faglige spørsmål til arnulf.fjermedal@fiska.no
Fiskå Mølle tlf. 51 74 33 00

Purker som er valgt til rekruttering skal
ha lav kjøtt-% og høy fett-% (ryggspekk
tykkelse). Disse gir størst antall smågris
( vist i utenlandske forsøk).

Målet for ungpurkene er lav tilvekst
gjennom bruk av fôr med lavt protein-        

innhold, lavt aminosyreinnhold og høyt          
innhold av fiber.

· Sterkt skjelett
· God forbeining
· God metthetsfølelse
· Roligere gris
· Et robust dyr som tåler slitasje og høy 

produksjon  over lang tid
· «Opti Rekrutt» toner ned tilvekst og bedrer 

purkas fruktbarhet

Bruk av «Opti Rekrutt» betyr kort sagt 
bedre økonomi for bonden.

Det nye «Opti Rekrutt» har alt dette og resultatet blir:

«Opti Rekrutt» 
- gir enda bedre og 

mer robuste 
purkemødre

FiskåRekrut_2014  25.02.14 10:33  Side 1
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Vi har visst det 

 bestandig, men nå 

er det endelig blitt 

 dokumentert.  

Norske bønder lager 

verdens tryggeste mat! 

Det norske landbruk presses 

for tiden fra mange kanter, 

men med slike produkter er 

det i høyeste grad verdt å 

satse på norsk landbruk også i 

framtiden. Med A-K maskiner 

på laget er du sikret rasjonelle 

og effektive løsninger for et 

lønnsomt husdyrhold

Kvalitetsinnredning for norske forhold
Ny innredning med kraftig plastplank og rustfrie stolper

NATIONEN · ONsdAg 8. jANuAr 2014
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✱✱ Matproduksjon
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Forbruk✱av✱antibiotika✱til✱matproduksjon

Rangert etter sal målt i milligram per kilo biomasse/kjøtt pr land i snitt.

Kjelde: European Medicines Agency (EMA)

Fakta

408 370 249 211 192 175 161 120 117 114 104 83 66 54 54 49 44 43 43 42 35 24 13,6 6,3 3,7

Medisinering: Norsk matproduksjon kjem ut med lågast forbruk av antibiotika, viser ei EU-samanlikning. Her er kommuneveterinær Olav Robstad i sving i sauefjøset til Sven Reiersen i nedre Setesdal.  

FOTO: BjArNE BEKKEhEIEN AAsE

vakingsprogrammet. Mackay 

seier resistente bakteriar er eit 

stort globalt problem, som har 

fått aukande merksemd. Dei ser 

det som viktig å gjennomføre til-

tak for å avgrense problema mest 

mogleg. Han seier det er grunn til 

å tru at norsk landbrukspolitikk 

og importreglar medverkar til at 

forholda er gode i Norge.

– Vi veit det er mange små 

gardsbruk i Norge. Det er dermed 

lett å kontrollere forholda. Andre 

land har til dømes mange svært 

store svinebruk. Det er store for-

skjellar mellom landa. Ein del kan 

landa lære av kvarandre, men det 

er ikkje alt som er like lett å over-

føre, seier Mackay til Nationen.

– Så dei relativt små gards-

bruka i Norge er gunstig?

– Ja. Vi har endå ikkje gode nok 

data til å slå det fast som sikkert, 

men det er naturleg å tru at det er 

slik. Mindre dyreflokkar verkar 

inn. Det gjer det lett å kontrollere 

og gjer det lettare å sørgje for an-

svarleg bruk av antibiotika, seier 

Mackay.
– Kva har det å seie at Norge 

ikkje er med i EU og har eit 

strengt importregime?

– Det gir ikkje nødvendigvis 

redusert bruk av antibiotika i 

matproduksjonen, men det kan 

dempe risikoen for at menneske 

blir smitta av resistente bakteriar 

frå andre land. Ein må ha kontroll 

både på menneskesida og dyre-

sida. Det er størst risiko for utvik-

ling av resistens blant menneske, 

men dei resistente bakteriane kan 

òg kome frå dyr og gjennom mat. 

Resistens er eit globalt problem. 

Sjølv om ein har lite resistens 

blant eigne dyr, så kan ein impor-

tere resistensen frå andre land, 

seier Mackay.
Seniorrådgjevar Kari Grave på 

Veterinærinstituttet samarbei-

der tett med EMA. Ho seier ein 

grunn til at forbruket av antibio-

tika i nordiske land er lågt er at 

veterinærar ikkje kan selje anti-

biotika til bønder med forteneste.

– I andre land kan veterinærar 

ta store påslag på sal av antibioti-

ka. Her er ikkje det lov. Antibioti-

ka skal seljast til kostpris. Dermed 

er det heller ikkje økonomiske in-

sentiv for auka sal, seier Grave.

Her i landet er det òg berre 

veterinærar som kan skrive ut 

resept på antibiotika, som skal 

hentast på apoteket om det 

ikkje er akutt. I fleire andre land, 

deriblant USA, er det fritt sal i bu-

tikk.

EUs veterinærtopp: – Små bruk og importreglar har effekt

ResistensiMpoRt

«Sjølv om ein har lite 

resistens blant eigne 

dyr, så kan ein 
importere resistensen 

frå andre land.»

dAvId MAcKAy, sjEF FOr vETErINær

MEdIsIN I Eus MEdIsINByrå

Faximile NATIONEN · onsdag 8. januar 2014

Når marginene er små er 
det  viktig med fokus på 
detaljene. Ring A-K maskiner 
for en  diskusjon om restløs 
våtfôring, tilskuddsvarme 
eller annet som kan øke 
dekningsbidraget ditt.

Skiold restløs våt-
fôring gir økt tilvekst

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

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

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

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

Annonsesalg: Arne Henrik Sandnes, Ahs
Tiurveien 24, 2380 Brumunddal
Telefon: 995 18 760 e-post: ahs@oae-as.no

Produksjon:
idé trykk as, postboks 263, 2302 Hamar

Antall nr. per år: 9 tidsskrifter

Pris: kr 690,– for medlemmer
 kr 790,– for ikke-medlemmer
 kr 395,– 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: Valg av rekrutteringsform er en av driftslederens viktige beslutninger. Både egen og 
innkjøpt rekruttering har fordeler og ulemper.  [Foto: Tore Mælumsæter]

FAgBlAd For 

sViNeProduksJoN 

bladet utgis av Norsvin.

bladet er medlem av

fagpressen og redigeres

etter redaktørplakaten.
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Agrobusiness i grenseland 
I denne utgaven viser vi en fullstendig oversikt over den selskaps-

strukturen som Henrik Mørk Eeks familieselskap WorldFarm  

opererer i hjemme og ute. For Svins lesere er det antakelig svine-

produksjonen i Østfold som er mest kjent etter utallige tvister og 

rettssaker mellom han selv, selskapene og myndighetene.  

Om virksomheten er landbruk eller industri får andre ta stilling til. Det er i hvert fall 
noe helt annet enn et tradisjonelt norsk familiehusdyrbruk husdyrprodusenten og 
konsernsjefen drifter fra Skiptvedt i Østfold. Men Mørk Eek har ikke bare norske 
myndigheter i mot seg. Innovasjon Norge støtter ham på ferden, i hvert fall i 
Baltikum.

Mørk Eek må gjerne etterlyse verdensmarkedspriser på korn og raljere over et håp
løst og «tragisk» regelverk i Norge, slik han gjør i dagens blad. Det er i hans fulle 
rett. Og på ett punkt kan vi være enige med Mørk Eek; spillereglene bør være så 
klare at rommet for skjønn og fortolkning blir minst mulig. 

Det er stor forskjell på rammebetingelsene i Norge og Latvia. Det er derfor Mørk 
Eek har etablert seg ute. Man da er det også verdt å merke seg at han i dagens  
reportasje sier at dekningsbidraget i smågrisproduksjonen er mye større i Norge 
enn i Latvia. Den dagen han ber det norske slakteriet sitt om å få verdensmarkeds
priser også på kjøttet han skal selge i Norge så begynner vi å snakke økonomisk  
liberalisme. Men ber han om det? Selvfølgelig ikke. Han nyter godt av det beskyt
tede norske markedet som alle andre gjør.

Norsk landbruk har i årtier kjempet for retten til å holde en nasjonal landbrukspoli
tikk beskyttet fra verdensmarkedets priser og kostnadsnivå. Dette skaper en rekke 
fordeler for mange næringer i Norge, både handel, næringsmiddelindustri og  
bønder, Mørk Eek inkludert.   
Men det er dessverre en liten hake ved denne norske landbrukspolitikken; den vil 
ta vare på aktiviteten over hele landet. Det betyr at det lages noen spilleregler, og 
de må gjelde for alle.  

Vi tar gjerne en diskusjon om detaljer og innretning i dette regelverket.  
Det er sikkert ting som kan gjøres bedre og klarere. Men det blir helt feil å skrote 
det. Det blir som å begynne å rive byggverket fra bunnen av ved å rive bit for bit  
ut av grunnmuren.

L E D E R

TOrE MæLuMSæTEr
ansvarlig redaktør

«Han nyter godt av  

det beskyttede norske 

markedet som alle  

andre gjør»

Salmonella og MRSA
Salmonellautbruddet i Østfold ble en kraf
tig vekker for flere enn de involverte og 
berørte. Navet i en purkering legges ned, 
tre besetninger må sanere og slakte ut. 
Også slaktegrisproduksjonen berøres.  
Staten bidrar ikke med ei krone til å dekke 
kostnadene ved dette.

I denne utgaven av Svin kan du lese at 
1150 purkebesetningseiere snart vil få  
Mattilsynet på døra for å sjekke tilstanden 
når det gjelder husdyrassosiert MRSA, eller 
gule stafylokokker som har utviklet resis
tens mot viktige antibiotika. Dette gjøres 
først og fremst for å unngå alvorlige infek
sjonsproblemer i helseinstitusjoner.

Det er staten som også denne gangen vil 
komme med pålegg og krav om tiltak som 
kan få alvorlige økonomiske og praktiske 
konsekvenser for den enkelte produsent. 
Mattilsynet vil som hovedregel pålegge av
living av alle grisene i en positiv besetning. 
Det kan søkes Statens landbruksforvaltning 
om støtte etter standardiserte satser, men i 
all hovedsak veltes hovedansvaret over på 
den enkelte og eventuelt forsikringssel
skap.

Det er helt avgjørende nå at bøndenes re
presentanter tar initiativ overfor staten for 
å sikre at alle som rammes får lik og god 
nok behandling. Når næringa påføres store 
kostnader som følge av at folkehelsen skal 
sikres, så spares samfunnet for store kost
nader. Da er det rimelig at også samfunnet 
stiller klart og tydelig opp for de som tar 
regninga.

vi meNer:
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Den siste tiden har vist  
oss hvor sårbare vi er som  

svineprodusenter. Påvisning 
av MRSA og salmonella i noen 

svinebesetninger har gitt oss 
en oppvekker om at vi ikke 
for alltid kan ta det som en 

selvfølge at vi vil være forskå-
net for sykdommer og smitte-

stoffer her til lands.

Vi har i stor grad sluppet unna sykdomsproblematikken andre land sliter med, 
og dette har kanskje gjort at vi har senket skuldrene noe. Hver og en av oss har 
nok enkelte ganger slurvet med innslusing og smittebeskyttelse. Når så slike til
feller med uønskede smittestoffer dukker opp, bør vi nok ta en runde med oss 
selv om vi har alt «på stell» på eget bruk. Både vi som brukere og Mattilsynet 
som kontrollorgan har nok vært litt lite forberedt på at situasjoner med syk
domsutbrudd eller uønskede smittestoffer kan dukke opp i norske besetninger. 

Når først noen er rammet er det viktig at vi tar de nødvendige grep for å ta 
vare på både dyr og besetningseiere. Produsentmiljøer og ikke minst vi som er 
tillitsvalgte må huske på at dette gjelder mennesker. Den enkelte som får påvis
ning av smittestoff eller utbrudd av sykdommer i sin besetning blir utsatt for en 
stor belastning, både arbeidsmessig, psykisk og ikke minst økonomisk. Da er 
det viktig at vi står fram og gir den støtten og hjelpen som behøves. Det er 
også viktig at Mattilsynet er raskt ute med nødvendig informasjon og tiltak, slik 
at man unngår unødvendig usikkerhet.

Vi må fortsette å stå samlet som næring, ta vare på hverandre og ta vare på den 
gode dyrehelsen vi har i Norge. Så kan vi også i fremtiden si med stolthet at vi 
har verdens beste dyrehelse på svin. 

LINdA GjErdE MyrEN
styremedlem Norsvin

STYREMEDLEMMETS SAK

Sykdom og sårbarhet

STOR BØLING: Det ble uteksaminert ikke mindre enn ni nye cand. pigs etter slaktegriskurset som Norsvinskolen avsluttet den 30. januar.  
Foran fra venstre Heidrun Kjøren Bugten og Irene Fosså, begge Norsvin, Inger Lise Nystykket og Marte Ilseng Spangen, begge Løten, Hedmark. 
Bak fra venstre Frode Rudland, Bøverbru, Oppland, Svein Tore Wadal, Løten, Hedmark, Norsvinskolerektor Dyre Johan Haug, Øyvind Øxseth og 
Linn Andrea R. Øxseth, begge Løten, Hedmark, og Harald Berg, Bøverbru, Oppland.  [Foto: Tore Mælumsæter]

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

•  Unikt ergonomisk design
•  Automatisk justering av lufttilførsel
• Slår seg automatisk av
 etter 3 min. uten bruk
•  Alarm for fi lter og batteri
•  To timer lading, gir 6 timer brukstid
•  Maske i hudvennlig silikon, som er avtagbar 
 og vaskbar for enkel hygiene
•  Lavt støynivå

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

  Avlaster metabolisme

WEDA – kanskje det eneste
restløse fôringsanlegget
som er aktuelt for deg?
• Alltid ferskt fôr gir bedre appetitt og dyrehelse
• Selvvaskende anlegg holder bakteriene borte
• Rask fôrblanding, rask utfôring og unik hygiene-
 løsning i anlegget sikrer at næringsstoffene
   i fôret ikke brytes ned.
• WEDA gir økt trivsel og lønnsomhet We care about pigs

Ta kontakt i dag for et uforpliktet og godt tilbud.
Roald Kverme – mob: 90 10 51 32

CleanSpace
Krafttilført
åndedrettsvern

www.fjosteknikk.no
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«Regjeringen er opptatt av å legge til rette for økt lønnsomhet for bønder som 
lever av jordbruket. Derfor vil vi gjennomgå konsesjonsgrenser, kvoteordningen 
for melk, samt lover, forskrifter, krav og andre regler som begrenser bondens 
mulighet til å utvikle egen virksomhet. Regjeringen vil føre en politikk som  
legger til rette for at bonden skal bestemme mer og staten mindre. Dette er et 
viktig utgangspunkt som må ses i sammenheng med hvor raskt og hvor mye toll
murer og overføringer kan reduseres.»

Dette var statsråd Sylvi Listhaugs svar til stortingsrepresentant Geir Pollestad 
(Sp), Han stilte følgende spørsmål til henne i Stortinget i februar; «Landbruks
ministeren har ved flere anledninger sagt at hun vil snu inntektsutviklingen som 
har vært for heltidsbønder. Kan statsråden gi et faglig svar på hvordan svekket 
tollvern og reduserte overføringer skal bedre inntektene for disse bøndene?»

afrikansk svinepest 
sprer seg
Litauiske veterinærmyndigheter 
meldte 24. januar om to tilfeller 
av afrikansk svinepest på villsvin 
nær Vilnius ved grensen til  
Russland.

Foreløpig er det ikke funnet noen klar 
smittekilde for utbruddene.

I Russland og Ukraina har det vært utbrudd 
både hos ville og tamme svin i løpet av 
de siste årene. Felles for disse utbrud
dene er at de settes i sammenheng med 
fôring av svin med infiserte matvarer.

Afrikansk svinepest har aldri vært påvist 
i Norge. Den er svært smittsom, og er 
en av de mest tapsbringende for svine
holdet. Mistanke om afrikansk svinepest 
skal rapporteres til Mattilsynet umiddel
bart. Det er ingen effektiv vaksine mot 
afrikansk svinepest. Afrikansk svinepest 
smitter ikke til mennesker.

– Sjukdommen er på frammarsj, og er 
nå i vårt handelspolitiske nærområde. 
Det er grunn til å minne om at ulovlig 
innførsel av kjøttprodukter represente
rer en stor risiko for introduksjon av 
smitte til norske svinehold. Restriksjoner 
på handel og persontrafikk i norske svi
nebesetninger må følges, sier land
bruks og matminister Sylvi Listhaug.

soya er ikke bare soya
Soya er en vanlig proteinkilde til griser. 
Den har bra aminosyreprofil, men inne
holder dessverre et visst antall antinutri
sjonelle faktorer som ikke minst små
griser er følsomme for. 

Grisföretagaren skriver at den danske 
fabrikken Hamlet Protein har funnet en 
måte å redusere innholdet av disse  
negative faktorene til et minimum.  
En sojabasert proteinråvare fra denne 
fabrikken brukes i dag i svensk smågris
fôr. Produkter basert på GMOfri soya 
står for 40 prosent av produksjonen, og 
det er separate produksjonslinjer for 
soyabasert fôr med og uten GMO. 

Listhaug vurderer konsesjonsgrensene

Nasjonalrett med svinekjøtt så klart!
I sammenheng med Grunnlovsjubileet 
2014, utlyser landbruks og matminis
ter Sylvi Listhaug kåring av Norges  
nasjonalrett. Svinekjøtt brukes til hver
dags og fest og skal på ingen måte 
avskrives, tvert imot: Norsvin ønsker å 
kåre svinenæringas nasjonalrett ! 

Avstemningen over «svinenæringas  
nasjonalrett» skjer på norsvin.no, og 
resultatet vil bli formidlet departemen
tet. Så Norsvin oppfordrer alle som er 
glad i norsk svinekjøtt til å bli med å 
stemme på din favorittrett med svine
kjøtt på norsvin.no.

     (Illustrasjon: Rim/Siv Storøy)
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prima øker  
på slaktegris
Etter at Jærgris AS kjøpte konkurs-
boet etter Jæren purkering, blir 
Primagruppen nest største motta-

ker av slaktegris i Rogaland.

I 2015 regner Prima med å slakte vel 
100 000 griser, og i løpet av 2016 er tro
lig antallet økt til 120 000 slaktegriser, 
skriver Kjøttbransjen.

Primagründer Anbjørn Øglend har gjen
nom investeringsselskapet sitt kjøpt en 
tredjedel av aksjene i Jærgris AS. De  
øvrige aksjonærene er Torbjørn Erga og 
Liv Høyland, tidligere eiere i Jæren pur
kering. Jærgris AS står på egne ben og 
er ikke en juridisk del av Primagruppen.

Det nye selskapet som viderefører drif
ten av den gamle purkeringen har med 
seg tre av de 11 smågrisprodusentene 
som var tilsluttet purkeringen. Noen av 
Primas nåværende svineleverandører 
går inn i den nye purkeringen. Jærgris 
AS starter altså opp med drøyt en tred
jedel av kapasiteten til den gamle pur
keringen, rundt 400 purker og 11 000 
smågriser på årsbasis.

beklager gmo-strid
Den danske utenriksministeren Martin Li
degaard beklager at det ikke er enighet 
om innstillingen til GMOmais i EU. 

– Det er utilfredsstillende for alle, sier  
Lidegaard i følge Landbrugsavisen. Til 
tross for betydelig motstand fra Frankrike 
og Danmark har altså medlemslandene i 
EU truffet en ikkebeslutning som trolig 
vil føre til at en ny type genmodifisert in
sektsresistent mais kan dyrkes lovlig i EU. 
Den danske ministeren var negativ til 
godkjenningen fordi han mente det var 
for dårlig kontroll med genmaisen. 

Det var på et europaministermøte i  
Brüssel at det ikke ble oppnådd kvalifisert 
flertall for eller i mot å godkjenne den 
nye maisen. Det blir nå opp til EUkom
misjonen å skjære gjennom i en årelang 
GMOstrid.

JA TAKK: Svinekjøtt er anvendelig og har lange tradisjoner i norsk kosthold. Nå vil matministe
ren at offentlige institusjoner fortsatt skal sørge for at denne tradisjonen fortsetter til tross for 
voksende muslimsk befolkning i landet.  [foto: matprat.no]

Reforhandler Norfersk-avtale
Norferskavtalen mellom Nortura og 
Norgesgruppen forhandles på nytt.  
Etter halvannet år med erfaringer re
forhandles avtalen. Målet er å inngå en 
ny avtale, skriver Nortura i en melding. 
Norfersk er kjøttpakkesenteret på 
Hærland i Østfold, og er et samar
beide mellom NorgesGruppen og  
Nortura. Norfersk er en heleid datter
bedrift av Nortura SA.

Norfersk ble utviklet av Nortura og 
NorgesGruppen for å betjene Meny, 
Spar og Kiwi med ferskt kjøtt. Sorti
mentet er forbrukerpakket rått kjøtt, 
og de viktigste produktene er deiger, 
koteletter, biffer og fileter. Det finnes 
ingen liknende samarbeidskonstella
sjoner i Norge.

Vil ha svinekjøtt i offentlige  
institusjoner
Flere offentlige institusjoner velger bort svinekjøtt. Det vil land-
bruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) ha slutt på.

Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) mener svinekjøtt serveres sjeldnere 
i offentlige institusjoner på grunn av den voksende muslimske befolkningen i 
Norge. I Oslo fengsel står det svin på menyen tre ganger de neste seks ukene, 
melder NRK.

Landsbruks og matminister Listhaug sier til NTB at det ikke er noen grunn til at 
svinekjøtt ikke skal være på menyen.

– Jeg har spist svinekjøtt i Norge gjennom alle år og jeg mener det blir helt feil 
hvis vi skal slutte å spise svinekjøtt fordi mange muslimer har flyttet til Norge.  
Da må de få noe annet, så får resten av befolkningen få svin, sier hun til NRK.

Også kjøttbransjen er misfornøyd med utviklingen. De håper på en tydelig stra
tegi for å øke innkjøpene av svinekjøtt. Det vil hjelpe næringen, som sliter med 
overproduksjon og svake marginer.

– Vi tror vi får bedre balanse i markedet dersom disse tiltakene innføres, sier 
BjørnOle JuulHansen, direktør i Kjøtt og fjørfebransjens landsforbund.
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Er store strukturelle endringer 
nødvendige for norsk  

svinkjøttproduksjon? Jeg stil-
ler dette spørsmålet med  
bakgrunn i regjeringenes 

overordnede målsetting med 
sin landbrukspolitikk. 

Regjeringens overordnede mål er å videreutvikle norsk landbruk, og sørge for et 
landbruk med høyest mulig sjølforsyningsgrad av mat. For å oppnå målet har 
landbruksministeren uttalt at det blir viktig å ha et aktiv landbruk over hele lan
det, stimulere og legge til rette for heltidsbruk, samt sørge for at det blir faglig 
og økonomisk interessant for unge bønder å satse på landbruk.  

For å sikre dette er regjeringens målsetting å effektivisere landbruket ved å  
endre på flere av dagens virkemidler. Virkemidler som blant annet skal bidra til 
strukturelle endringer som dagens konsesjon og kvoteordninger innen husdyr
produksjonen. Det kan nok fra tid til annen være fornuftig å se nærmere på alle 
virkemidlene, for å sikre seg at disse fungerer etter formålet. Problemet oppstår 
når endringer av virkemidler blir et mål i seg selv, og ikke et middel for å nå et 
mål. Hvor står norsk svineproduksjon i dag i forhold til regjereringens målset
ting? All statistikk over norsk svineproduksjons utvikling viser at næringen i stor 
grad oppfyller regjeringens målsetting om norsk landbrukspolitikk. Jeg vil her 
trekke fram noen områder:

// Norsk svineproduksjon har som en av få landbruksnæringer i Norge oppfylt 
myndighetenes målsetting om sjølforsyning i takt med økt befolkningsvekst.

// Norsk svineproduksjon kan vise til en årlig effektivitetsvekst på 3,5 prosent  
de siste 10 årene, en utvikling svært få andre fastlandsnæringer kan vise til. 
Næringen er i dag på et internasjonalt nivå målt i effektivitet.

// Strukturutviklingen har skjedd i takt med effektivitetsutviklingen og produk
sjonsmål i forhold til befolkningsvekst, markedsbalanse og mål om sjølfor
syningsgrad. Resultatet av dette er at det i dag produseres 130 tusen tonn  
svinekjøtt på 10 prosent færre purker som en de som produserte 100 tusen 
tonn i år 2000.

// Svineproduksjonen utgjør store volumer med stor betydning for slakterier, 
kraftfôrindustri og servicebransjer over hele landet. Til tross for stor struktur
endring har en klart å opprettholde en tilfredsstillende produksjon i distrikte
ne. Ved for rask og sterk strukturutvikling vil imidlertid denne delen av pro
duksjonen bli satt under press.

Dette viser at norsk svineproduksjon i høyeste grad leverer i forhold til  
regjeringens målsetting. Hva vil en da oppnå ved å gjøre store endringer i  
dagens konsesjonsregelverk som statsråden har bebudet?

Det eneste jeg kan se er å skape økonomisk frykt og uro som gir motsatt effekt 
av det som er regjeringens målsetting med sin landbrukspolitikk, nemlig å vide
reutvikle norsk landbruk.

OLAV EIk-NES
adm. direktør Norsvin

DIREKTØREN DIREKTE

– Sylvi, vi har levert!
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– Det er rom for å redusere im-
port- og tollvernet. Det vil gav-
ne norske forbrukere og norsk 
matindustri, og det vil øke 
handelen med landbruksvarer. 

TOrE MæLuMSæTEr
oslo

Det sa statssekretær Ingvild Næss Stub 
i utenriksdepartementet på et EU 
seminar som Agrianalyse arrangerte i 
Oslo 6. februar. Stub er statssekretæ
ren til regjeringens nye EU og EØS
minister Vidar Helgesen. 

– Jeg ønsker mer debatt om den til
knytningen til EU som vi faktisk har 
gjennom EØSavtalen. Dette er en av
tale som gir oss like konkurransevilkår 
og forutsigbare rammer. EØSavtalen 
tjener oss veldig godt. Vel 80 prosent 
av norsk eksport går til EU, og i 2012 
var det hele 300 000 EØSborgere som 
var sysselsatt i Norge. Landbruket er 
ikke en del av EØS, men vi har et stort 
etterslep når det gjelder integrering av 
EØSregler. Regjeringen vil ta initiativ 
på dette området, sa Ingvild Næss 
Stub blant annet. 

Hun gjorde et stort poeng av at aktø
rer i EU, ikke minst i uformelle samta
ler, alltid diskuterer landbruksvarer og 
fisk i samme åndedrag. Dette fikk 
Bjørn Eidem, NHOs direktør for Mat 
og landbruk og tidligere landbruksråd 
ved EUdelegasjonen i Brüssel, til å  
reagere skarpt. Han slo fast at det ikke 
eksisterte noen formelle kanaler i EU
systemet som likestiller fisk og land
bruksvarer i denne forbindelse. Stats
sekretæren tilbakeviste ikke det. 

EU – USA 
De pågående forhandlingene mellom 
EU og USA for å liberalisere handelen 
med mat og landbruksvarer ble også 
berørt av flere innledere. Michael 
Treacy, direktør for irske bønders orga
nisasjon i Brüssel (IFA) siden 1989, 
kommenterte dette slik; 

– De snakker mye om frihandel mellom 
de to handelsområdene både for fjør
fe, svin og storfekjøtt. Men de prakti
serer det ikke, slo Treacy fast. Han  
roste Norge for blant annet å forsvare 
familiejordbruket, som har levd under 
stadig strengere kår i EU. Familiejord
bruket er døende i EU, mente Treacy. 
Det er agrobusiness som legger pre
missene for de forhandlingene som  
pågår nå. 

Nestleder Kristin Ianssen i Norges  
Bondelag spurte Treacy om betydnin
gen av opprinnelsesmerking og kvali
tetsmerking av landbruksvarer i EU.  
Og hun fikk, kanskje litt nedslående, 
følgende svar tilbake; 

– Vi foretrekker at for eksempel kjøtt 
merkes med opprinnelsesland. Men 
jeg har sett belgisk storfekjøtt bli mer
ket som irsk storfekjøtt, fordi det irske 
har en høyere pris. Hvor mye kan du 
stole på merkingen som gjøres? Vi har 
DNAtestet biffkjøtt som ble solgt som 
irsk som ikke var irsk i det hele tatt. 
Det selges dansk bacon som ikke er 
dansk og så videre. Hvem kontrollerer 
de som setter på etikettene? Den kjen
te irske drikken Baileys er et godt ek
sempel på vilkårligheten. Vi har nå 230 
replikaer av dette produktet i marke
det. Derfor tror jeg det er farlig å stole 
på at merking gir beskyttelse og  
garantier, sa Michael Treacy. 

HAR MINST å GI 
Lars Erik Nordgaard, næringsråd ved 
den norske EUdelegasjonen i Brüssel, 
kommenterte de pågående forhandlin
gene mellom EU og USA ved å si at 
det er EU som har minst å gi. USA har 
ganske god adgang til det europeiske 
markedet i dag, bortsett fra landbruks
siden. Sett med EUøyne er forhand
lingene kanskje mest interessante for 
søreuropeiske EUland, ikke minst  
tekstilproduserende land.

EU-ministerens statssekretær: 

– Rom for å redusere importvernet

FORSVARER EØS: – Vi er godt tjent med  
EØSavtalen, mener den nye EUministerens 
statssekretær Ingvild Næss Stub. 

HAR MINST: – Det er EU som har minst å gi  
i forhandlingene mellom EU og USA, mente 
næringsråd Lars Erik Nordgaard ved den  
norske EUdelegasjonen i Brüssel.

LANGT IGJEN: – Det snakkes mye om fri
handel med landbruksvarer mellom EU og 
USA. Men det praktiseres ikke, og det er  
langt igjen, mente Michael Treacy, de irske 
bøndenes frontfigur i Brüssel gjennom  
mange år. 
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I dag er det norske kornarealet 
tilbake på samme nivå som i 
1973. Og norsk mølleindustri 
mister volum og etterspørsel. 
Økt import dekker svikten. 

TOrE MæLuMSæTEr
oslo

– Vi har vært helt oppe i 70 – 80 prosent 
egen dekning av kornbehovet i Norge 
i perioden etter 1973. Men kornpro
duksjonen har gått tilbake, og bare i 
perioden 1999 – 2012 har norsk mølle
industri tapt om lag 20 prosent av sitt 
volum, sa Ole Nikolai Skulberg på  
EUseminaret til Agrianalyse. Han er 
næringspolitisk fagsjef i Norske Felles
kjøp. 

Etterspørselen etter mel har vist syn
kende tendens lenge. Det er bare siste 
året at den har stabilisert seg. 

– Veksten i norsk forbruk er dekket 
opp av importerte brødvarer. RåKim
porten har gått kraftig opp, og RåK
tollen er ikke tilstrekkelig. Underkom
pensasjonen gir dyrere mjøl for norske 
bakere enn for bakere i EU. RåKtollen 
er en fast kronetoll. Når EUprisene  
faller, øker problemene i norsk mat
melproduksjon, sa Skulberg. 

Han mente likevel at det er mulig å snu 
fallende trender. I fjor økte matkornpri
sen 20 øre per kilo, noe som etter hans 
mening var positivt for primærprodu
sentene og videre i verdikjeden. 

ØKT LANDBRUKSEKSPORT FRA 
EU TIL NORGE 
Agrianalyses Torbjørn Tufte sa at EUs 
landbrukspolitiske reformer (CAP 
reformen) har store konsekvenser for 
land utenfor EU. Landbruk og fiskeri er 
utenfor EØSavtalen, men i artikkel 19  
i avtalen står det om disse områdene 
at en skal ta sikte på å «liberalisere 
handelen ytterligere, på gjensidig for
delaktig basis». 

Norsk handel med landbruksvarer har 
økt markant utover 2000tallet, men 
eksporten har vært ganske stabil målt 
både i volum og verdi. Den norske im

portverdien på landbruksvarer økte fra 
vel 16 milliarder kroner i 2000 til vel 47 
milliarder kroner i 2013. Parallelt har 
eksporten av landbruksvarer fra Norge 
økt fra 3,4 milliarder kroner til 5,5 milli
arder. Tufte framholdt at helhetsbildet 
er at norsk import fra EU har økt sterkt, 
mens norsk eksport har stagnert. 

DETTE ER RåKVARER: 
RåKvarer er bearbeidede landbruks
varer (bakervarer, sukkervarer, supper, 
sauser, pizza mv.). EØSavtalens proto
koll 3 regulerer handel med slike varer. 
RåKvarene er underlagt EØSavtalens 
generelle bestemmelser om fri beve
gelse av varer, men avtalepartene kan 
anvende toll og prisnedskrivning på rå

varene. Disse virkemidlene skal til 
sammen utjevne for råvareprisforskjel
lene på landbruksvarer som brukes 
som ingredienser i ferdigvarene. 

Norske produsenter av RåKvarer kan 
få tilskudd for å bruke norske kjøtt
råvarer, egg og eggprodukter, meieri
råvarer, potet og potetråvarer. 

Hensikten med ordningen er å jevne ut 
konkurransevilkårene på råvareleddet 
for produsenter av bearbeidede land
bruksvarer i EØSområdet. Samtidig 
skal ordningen gi økt konkurranse på 
ferdigvaren gjennom lavere tollsatser, 
og dermed danne grunnlag for økt 
handel. (Kilde: SLF)

Like stort kornareal som i 1973

ØKT IMPORT: – Svikten i norsk produksjon 
har gitt mølleindustrien lavere volumer,  
og importen har økt, sa Ole Nikolai  
Skulberg. 

TAPER: – Norsk handelsbalanse taper  
milliarder av kroner på import av  
bearbeidete landbruksvarer, sa Agri
analyses Torbjørn Tufte.
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Ved utgangen av uke seks var regule
ringslagrene av svinekjøtt vel 2000 
tonn. Dette er en halvering i forhold til 
samme periode i fjor. Nå er faktisk re
guleringslagrene av storfekjøtt i volum 
like store som for svin.

Dette går fram av oversikter fra Nortu
ra Totalmarked, selv om det understre
kes av det er knyttet noe usikkerhet til 
oppfølgingen av reguleringslagrene de 
siste ukene.

Som Svin tidligere har meldt er det 
også lysning i sikte på tilførsels og 

Engrosprisen for gris planlegges hevet 
med 50 øre per kg fra første uke etter 
påske, altså fra mandag 21. april. 

På grunn av ubalansen i markedet har 
engrosprisen i en lang periode ligget 
betydelig under målpris. Dette har gitt 
svært dårlig lønnsomhet i svinenærin
ga, som nå har en økonomi som ikke 
er bærekraftig over tid. Prognosen fra 
22. januar viser en vesentlig forbedring 
i markedsbalansen for gris, og det er 
dette som gir grunnlag for prisoppgan

salgssiden. Ved utgangen av uke sju 
var tilførslene av svinekjøtt målt i tonn 
97 prosent av det de var på samme tid 
i fjor. Engrossalget var derimot på gle
delige 102 prosent av hva de var på 
samme tid i fjor. Ved utgangen av uke 
sju viste markedsbalansen et over
skudd av svinekjøtt på 1195 tonn. 
Januarprognosen for hele året 2014 
opererer til sammenlikning med et 
markedsoverskudd på 1650 tonn. Den 
tar utgangspunkt i at samlete tilførsler 
av svinekjøtt blir to prosent større i år 
enn i fjor, og at salget øker med én 
prosent.

gen. Men markedsregulator tar forbe
hold om at endrete forhold i markedet 
kan føre til behov for å endre prisløypa.

Som kjent ble det også bestemt å øke 
smågrisprisen fra mandag 3. februar 
med kr 30, til kr 680, for helsegris på 
25 kg. Endringen i smågrisprisen er en 
naturlig konsekvens av varselet om økt 
engrospris for gris fra påske.

Når det gjelder omsetningsavgifta for 
2014 vil det gjøres en ny vurdering for 

Svinekjøttmarkedet: 
Reguleringslagrene er halvert

Prisoppgang fra påske

OS ID® 
2550 Os i Østerdalen 

Bestill merker på 
www.osid.no 

Combi øremerker 

Tlf. 62 49 77 00 
www.osid.no 

Å merke levende verdier forplikter. Nettopp derfor 
stiller vi i OS ID® svært høye krav til våre Combi  
øremerker. Disse merkene  sitter godt, har tydelig  
preging og varer hele dyrets levetid. 

– utviklet og produsert i Norge 

GåR BEDRE: Godt salg og reduserte regule
ringslagre gir åpning for litt økte priser etter 
påske. Bildet er fra Norturas slakteri i Stein
kjer.  [foto: Tore Mælumsæter]

2. halvår på vårparten. Men LMD og 
Omsetningsrådet vedtok 19.12 satser 
for omsetningsavgift 2014, og for gris 
ble omsetningsavgifta satt til kr 2,00 
fra 1. januar 2014. Fra 30.06 i sommer 
er det planlagt en reduksjon på 10 øre 
til kr 1,90.

I likhet med fondet for egg er fondet for 
de firbeinte dyreslagene lavere enn øn
skelig. Satsene som er foreslått for 2014 
er derfor satt på et nivå slik at de vil bidra 
til at fondet øker en del igjen i 2014.
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Hvert år selger Jonas Juhl cirka 
70 000 smågriser på 30 kilo  
til Tyskland. Og det tjener han 
godt på. Nå får han om lag  
100 kroner mer per smågris enn 
den danske basisnoteringen. 

TOrE MæLuMSæTEr
gesten, sør-jylland

– Jeg er blid og fornøyd. Jeg klager 
ikke, sier Juhl når vi besøker ham på 
den ene av gårdene hans i Gesten, litt 
nord for motorvei E 20 omtrent midt i 
mellom Fredericia og Esbjerg. Denne 
gården kjøpte han i 2008, og her han 
han 480 purker i ren smågrisproduk
sjon, cirka 16 000 i året. Noen mil len
ger nord, i Give, driver han den andre 
gården hvor det står 1700 purker, men 
den eier han ikke. Til sammen produ
serer disse 2200 purkene cirka 70 000 
smågriser som eksporteres, hoved
sakelig til Tyskland. Det blir store lass 
av så store forsendelser, og store 
salgsvolumer gir også bonus i kassen.

– Jeg selger grisene gjennom SVG, et 
av flere selskaper som lever av å orga
nisere eksport av danske smågriser til 
nordeuropeiske land. Vi følger nord
vestnoteringen i de tyske prisene, og 
for tida får jeg rundt 480 danske kro
ner for en 30 kilos gris. I dag er den 
danske basisnoteringen for en tilsva
rende gris 384 kroner, men vi skal ikke 

lenger tilbake enn til 2012 for å finne 
danske noteringspriser helt nede på 
240 kroner, sier Juhl til Svin. Men de to 
siste åra har han kunnet glede seg over 
priser på over 400 kroner for ek
sportgrisene sine. 

– Men da må jeg stille deg et spørs
mål; når du ser ut til å få så mye bedre 

Tjener på å selge alt til Tyskland

STRØMLINJEFORMET: Huset som  
rommer 480 purker er strømlinjeformet 
for å produsere om lag 16 000 smågriser 
i året.

FIRE: Det er fire transponderstasjo
ner i gjeldpurkeavdelingen.
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GOD MERPRIS 
Juhl bruker mesteparten av arbeidstida 
si foran computeren, og resten av tida 
går med til å administrere og holde 
tett kontakt med de 13 ansatte som 
jobber på de to gårdene. Faren hans 
og broren hans driver jorda på gården 
i Gesten. Han bruker selv ordet industri 

enn andre og vil beholde verdiskapnin
gen i Danmark. Det er ikke alle som 
surfer etter de beste prisene på den 
måten som jeg gjør. Det er vel også 
slik at min produksjon kanskje er noe 
mer risikofylt sett over tid, selv om jeg 
synes at avsetningen har vært stabil og 
god i mange år nå, sier Jonas Juhl. 

betalt for å selge smågriser til tyske i 
stedet for danske kjøpere, hvorfor er 
det i det hele tatt danske smågrispro
dusenter som fortsatt selger til danske 
slaktegrisoppdrettere? 

– Jeg er vel ikke den beste til å svare 
på det, men noen er jo mer patrioter 

IKKE VANNVOGN: Denne medisin og utstyrs
handlevogna fra Rema 1000 er viktig i det  
løpende oppfølgingsarbeidet etter grising.

ORIGINAL: En egenutviklet melkeflaske som 
settes inn i bingene for å sjekke og teste at rå
melktilgangen fra purka er som den skal. Går det 
mye melk fra denne flaska, må det tas grep.

EKSTRA: Ekstra melketilgang for de som 
trenger det.

– Purkene skannes grundig for drektig
het flere ganger i huset, sier Jonas Juhl.
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– Vi bruker om lag 25 prosent amme
purker. Her er det grising hver uke, de 
fleste griser på fredag og lørdag.  
Onsdag avvenner vi, og torsdag er det 
vaskedag. Mandagtirsdag er det inse
minering. Vi klipper halen når gris
ungene er et døgn gamle, gir jern og 
kastrerer ved å samle opp hanngrisene 
i bøtter før de får smertelindrende  
medisin, sier Juhl. 

SURFER ETTER PRIS
Statens dyrleger kontrollerer alle grise
ne før de blir eksportert. SVG brukes 
også en tysk dyrlege som snakker flyt
ende dansk i sin kommunikasjon med 
tyske kunder. For det er stort sett til 
Tyskland grisene går nå, men han har 
solgt 30 kilos griser også til Polen og 
Italia. Juhl forsøker å besøke de tyske 
kundene sine totre ganger i året, og 
de kommer også til Danmark på be
søk.

om den virksomheten han driver. Og 
det stilles tøffe krav til moral og resul
tatorientering hos de ansatte. 

– Målet er å hele tiden få bedre resul
tater. De som jobber her må være de
dikerte og fokuserte. Ellers har jeg ikke 
bruk for dem her, sier han. Og resulta
tene er gode. De selger vel 32 griser 
per årspurke til Tyskland, og litt til et 
par danske avtakere. Men de avvenner 
cirka 35 smågriser per årspurke på alle 
de 2200 purkene de har i produksjon. 

GRISING HVER UKE 
Juhl har en SPFbesetning med LYpur
ker og durocråner. Cirka 95 prosent er 
semin, og den kjøpes fra Mors råne
stasjon lenger nord ved Limfjorden. 
Genene er gode, og sunnhetsstatusen 
er bra. De har hatt litt problemer med 
mykoplasma, men ikke i slik grad at 
det har sjenert særlig. 

FLERE: Ved å bruke disse opphengene greier en person å inseminere flere purker samtidig.

TYPISK: En typisk fødebinge med grisunger.

DANBOX: Sjukeavdelingen er rett og slett en 
Danbox som er koplet utenpå det originale 
purkefjøset.

GOD: Purke nr. 2501 har greid 18,7 levende
fødte og 1,3 dødfødte i snitt på fire grisinger.

Forts. fra forrige side

TYSKLAND NESTE: Snart klare for transport 
og salg til Tyskland.
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Etter bare en drøy måned i  
ministerjobben fikk danske 
svineprodusenter landets nye 
landbruksminister på nakken 
så det sang. 

I et intervju i slutten av januar sa den 
nye fødevareministeren Dan Jørgensen 
(sosialdemokratene) til Politiken at 
«svineproduksjonen er Danmarks stør
ste dyrevelferdsproblem». 

– Det vil bli et oppgjør med rutinemes
sig halekupering og kastrering uten 
bedøvelse. I dag dør dessuten hver 
fjerde pattegris før den blir fire uker. 
Det svarer til 25 000 destruerte svin 
om dagen og 9 millioner på årsbasis. 
Det er underlig at det ikke er mer  
fokus på dette. Forestill deg for ek
sempel at det skulle dø 25 000 hunde
hvalper i Danmark hver dag. Da skal 
jeg love deg at det hadde vært bety
delig mer fokus på saken, sa fødevare
minister Dan Jørgensen. 

Landbrug & Fødevarers direktør Søren 
Gade tar gjerne en debatt, men er ikke 
imponert over ministerens utsagn. Han 
mener det er høy dyrevelferd i dansk 
produksjon, og at den ikke drives som 
konsentrasjonsleire. 

– Premisset er at vi må løse probleme
ne på en måte som ikke skader konkur
ranseevnen, sier Gade.

selskaper som kjøper 30 kilos smågri
ser fra Danmark. Når det gjelder mer 
om Danish Farmers Abroad viser vi for 
øvrig til en større reportasje om tema
et i forrige nummer av Svin, nr 1/2014, 
hvor vi blant annet hadde reportasje 
fra Russland.

i følge tall fra Landbrug & Fødevarer.  
En stadig større del av verdiskapningen 
i dansk svineproduksjon flyttes altså ut 
av landets grenser. Dette gjenspeiler 
seg naturligvis i slaktestatistikkene i 
Danmark. Mens det i 2011 ble slaktet 
nesten 21 millioner danske griser, falt 
tallet til litt over 19 millioner i fjor. 
Trenden er altså klar. I følge bladet  
Effektivt Landbrug foregår nå 21 pro
sent av den danskeide slaktegrispro
duksjonen i utlandet. Det er forenin
gen Danish Farmers Abroad som 
vurderer det slik etter å ha sammenlik
net tall for 2012 og 2013. Danske eiere 
produserer med andre ord nå minst  
4 millioner slaktegriser i utlandet. I til
legg kommer de millioner av slakte
griser som fôres fram av eksempelvis 
tyske eller andre lands bønder eller 

Det leveres for få slaktegriser i 
Danmark. Mens Danish 
Crown sparker danske slakte-
riarbeidere og stenger slakte-
linjer på grunn av dette, fort-
setter eksporten av levende 
danske griser sin himmelferd. 

TOrE MæLuMSæTEr
danmark

Til sammen produseres det 29 millioner 
griser i Danmark igjennom året. Men i 
overkant av 10 millioner griser ble  
eksportert levende ut av landet i 2013. 
Dette er en økning på 1,5 millioner  
eksporterte griser bare siden 2011,  

Danmark:
Eksporterer 10 millioner levende griser

TAPER HJEMME: Den bondeeide samvirke
giganten Danish Crown mister slaktegriser på 
hjemmebane, men øker aktiviteten utenfor 
landets grenser.

Svinebønder får ministeren på nakken

 
 



a v l  O G  S e m i n

S v i n  2 / 2 0 1 4 18

Hvert år omsetter Nortura  
cirka 27 000 rekrutterings-
purker. Noen foretrekker å  
rekruttere selv. Begge rekrut-
teringsformer har fordeler og 
ulemper, men bevissthet om 
valg av egen rekrutterings-
strategi er avgjørende. 

BjArNE HOLM
forretningsutvikler, Norsvin sa

ORGANISERING 
I Norge er produksjon og omsetning 
av livdyr organisert igjennom slakteri
ene. Det betyr at hvert slakteri har  
ansvaret for å tilby livdyr i sitt tilfangs
område. Dagens organisering ble for
malisert i 1989 ved at Norsk Kjøtt og 
Fleskesentral, KLF og Svinavlslaget inn
gikk en avtale om hybridavl for å sikre 
at avlsarbeidet holdes samlet og ikke 
splittes i ukoordinerte grupper. Sam
arbeidsavtalen legger opp til at det 
skal tegnes en trekantavtale mellom 
slakteri, Norsvin og de enkelte for

meringsbesetninger. Nortura og KLF 
har sitt sett med formeringsbesetinger 
og har ansvaret for å skaffe nok beset
ninger av nødvendig kvalitet for å dek
ke behovet i sin gruppe. Godkjente 
formeringsbesetinger er underlagt 
spesifikke krav til driftsopplegg, helse 
og hygiene. 

Norsvin organiserer eget avlsarbeid på 
landsvin, og har de siste 10 årene søkt 
partnerskap for avlssamarbeid på york
shire. Dagens Norsvin Yorkshire er en 
krysning mellom finsk og svensk york
shire avlsmateriale. I 2011 inngikk  
Norsvin en langsiktig samarbeidsavtale 
med nederlandske Topigs. Topigs er et 
samvirkeforetak eid av nederlandske 
svineprodusenter, og er i dag verdens 
neste største avlsselskap på gris. To
pigs’ Zlinje er morrasen Norsvin nå er
statter dagens Norsvin Yorkshire med i 
Norge, Sverige og Finland. 

AVL På MORRASER 
I et avlsarbeid på morraser er det flere 
ting som er av betydning enn for far
raser ala duroc, hampshire etc.. Det er 
veldig ressurskrevende å balansere 

avlsarbeidet for robuste livdyr med 
evne til å avvenne over 30 jevne og 
tunge gris per årspurke, samtidig som 
man skal gi effektivitet og slakteverdi 
på slaktegrisen et positiv utgangs
punkt igjennom mordyret. Kostnadene 
til forskning, utvikling og avlsarbeid 
øker på grunn av dette. Samtidig som 
industrien globalt integreres, så går 
det mot en ytterligere konsolidering 
blant avlsselskapene. Færre evner å  
levere den input som industrien krever. 
For Norsvin får dette følger. En av dem 
er å tilby avlsverktøy for besetninger 
som ikke vil kjøpe inn livdyr, men re
kruttere disse selv. Over 50 prosent av 
livdyrene i Sverige og Finland kommer 
fra egenrekruttering. Et annet tiltak er 
mer spissing av rånene som inngår i 
ulike sædprodukter. 

SIKKERHET OG SELEKSJONS
INTENSITET 
For å holde et høyt avlsmessig nivå er 
noen nøkkelparametere avgjørende. 
Hvor sikker er man når man selekterer? 
Og hvor hardt kan man kan selektere? 
Sikkerhet er en faktor som er resultatet 
av mengden informasjon man har på 

TEMA: Valg av rekrutteringsform 

Livdyromsetningens bakgrunn

– Det er veldig krevende å balansere avlsarbeidet for robuste livdyr 
med evne til å avvenne over 30 tunge griser per årspurke samtidig som 
slaktegrisen skal være effektiv og skape høy slakteverdi, skriver Bjarne 
Holm i denne artikkkelen.  [foto: Tore Mælumsæter]
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Norsvin har en egen regne-
modell der man kommer fram 
til kostnadene ved ulike  
rekrutteringsformer. Den viser 
noe bedre lønnsomhet ved 
innkjøp av småpurker sam-
menliknet med rotasjonskrys-
ning, men forholdene varierer 
i besetningene. 

MåLFrId NAruM
fag- og seminsjef, Norsvin sa

Alternativene vi ser på er innkjøp av 
småpurker, innkjøp av bedekningsklare 
purker, innkjøp av drektige purker og 
egenrekruttering ved rotasjonskrysning 
(sikksakk). I modellen inngår ulike for
utsetninger som påvirker forskjeller i 
lønnsomhet ved ulike rekrutterings
måter. Arbeidskostnaden har vi valgt å 
ikke ta med i beregningene, men dette 
er en viktig faktor når du skal vurdere 
de ulike alternativene opp i mot hver
andre. Alle økonomiske effekter er be
regnet «per grisingsklar purke». 

Regnestykkene blir selvsagt ikke noe 
bedre enn forutsetningene som legges 
til grunn. Det er rimelig enkelt med 
prisene på livdyr av ulik alder, fôrpris, 
inseminasjonskostnad, svinekjøttpris 
med mer. Kostnaden per smågris som 
selekteres som ei mulig rekrutte
ringspurke kan diskuteres. I Norsvins 
beregning er ei egenrekruttert purke 
(12 uker gammel) verdsatt ut i fra små
grispris. Noe mer komplisert er også 
vurderingene når man skal se på f.eks. 
arealkostnad, behov for «overbook
ing», antall rekrutterte livdyr per kull, 
og sist men ikke minst vurdere hva 
som tapes i redusert krysningsfrodig

het og avlsmessig etterslep ved rota
sjonskrysning. 

ULIKE FORUTSETNINGER
Ulike besetninger vil ha ulike forutset
ninger. I sammenligning av lønnsomhet 
ved egenrekruttering og innkjøps
rekruttering vil det dessuten være av
gjørende hvilken kvalitet det er på  
mulige livdyr som du har tilgang til. 
Hvor dyktig er formeringsbesetnin
gen ? Med bakgrunn i Norsvins egne 
beregninger og erfaringer fra andre 
land antar vi i modellen at man vil ha 
to års genetisk etterslep på purkene 
ved rotasjonskryssing sammenlignet 
med innkjøpte purker fra en middels 
formeringsbesetning. Dette er bereg
net til en kostnad på kr 20 kr per pro
dusert slaktegris i sikksakkbesetnin
gen. Dette er effekter på både purke, 
smågris og slaktegrisegenskaper som 
er beregnet per produsert gris i beset
ningen. Ved 33 produserte griser per 
purke gir dette 660 kr per purke. I til
legg kommer tapt krysningsfrodighet 
(heterosis), beregnet til kr 500 per pur
ke (0,2 smågris per kull x 3 kull per 
purke). Erfaringer fra andre land viser 
at man ved bruk av kjernestyring, dvs 
bruk av avlsverdier ved seleksjon av 
purker i sikksakkbesetninger, kan  
klare å redusere det genetiske etter
slepet til ca. ett år. 

SMåPURKEKJØP GUNSTIG 
Tabellen viser at innkjøp av småpurker 
kommer gunstig ut sammenlignet med 

dyret selv, de man skal velge blant,  
informasjon fra slektninger etc.. Med 
rotasjonskrysning uten bruk av avlsver
dier halveres sikkerheten på seleksjon 
og vel så det. Skal man ha 20 ung
purker som skal grise, hvor mange har 
man så å velge i fra? Hvis man begren
ser antallet å velge i fra for mye så hjel
per det ikke med all verdens sikkerhet. 
Et godt bilde på dette er Norsvins  
råneseleksjon på landsvin. årlig fødes 
ca. 25.000 landsvinråner i foredlings
besetningene. Av disse tas ca. 1.500 
inn på Norsvins rånetest Delta. Av dis

se når ca. 50 igjennom nåløyet og får 
muligheten til å bli fedre til neste ge
nerasjons landsvin. 

VERDIEN AV ET LIVDYR VARIERER
Ved innkjøpsrekruttering vil de samme 
elementene også spille inn. Her kan vi 
måle resultatet av denne jobben igjen
nom avlsverdien på avlskjernen i for
meringsbesetningene. Blant Norsvins 
58 godkjente formeringsbesetninger 
varierer gjennomsnittlig avlsverdien fra 
103 til 88 (gjennomsnitt er 93). Verdien 
av en hybridpurke varierer med ca.  

kr 400, fra topp til bunn innen forme
ringsbesetningene for en kombinert
besetning. Det er ingen god grunn til 
at variasjonen skal være så stor. Nor
svin jobber med å heve nivået på de 
lavest rangerte formeringsbesetninge
ne i samarbeid med slakteriene. Som 
kjøper er det viktig at dere stiller krav 
også til avlsverdi hos formeringsbeset
ningene dere blir tilbudt å kjøpe dyr 
fra, både til slakteriet ditt og til avls
besetningen. En liste over Norsvins 
godkjente avlsbesetninger ligger på 
Norsvins hjemmeside.

Økonomi ved ulike rekrutteringsformer 

NOE BEDRE: – Norsvins beregning viser 
noe bedre lønnsomhet ved innkjøp av 
småpurker sammenlignet med rotasjons
krysning, men her er det mange forhold 
som er viktig å vurdere i den enkelte be
setning, skriver artikkelforfatter Måfrid 
Narum.  [foto: Tore Mælumsæter]
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Nortura SA har ansvar for for-
meringsbesetninger over hele 
landet. Besetningene skal pro-
dusere livdyr av best mulig 
kvalitet gjennom god dyrevel-
ferd, riktig fokus i avlsarbeidet 
og godt helsearbeid. 

BENTE BOrGEN
formeringsbesetningsansvarlig Nortura sa

Fra 2014 formaliserer Nortura SA kra
vene til sine formeringsbesetninger. 
Besetningene står ansvarlig for egen 
produksjon og økonomi, men statusen 
som formeringsbesetning bortfaller 
dersom retningslinjene ikke overhol
des. I tillegg til kravene som alltid har 
ligget i trekantavtalen inngår produk
sjonsresultater og gjennomsnittlig avls
verdi i besetningene. Alt dette for å 

innkjøp av 22 uker gamle purker og 
bedekte purker. Dette forutsetter selv
sagt at du lykkes med å få purkene 
brunstige og bedekt til riktig tid.  
Modellen beregner som nevnt ikke ar
beidskostnader. Det økte arbeidet du 
har med småpurker bør tas med i vur
deringen for den enkelte. I modellen 
«overbookes» det 25 prosent ved inn
kjøp av småpurker. Mange kan erfare 
at dette er for lavt. Innkjøp av småpur
ker gir mulighet for karantene og sam
tidig tid til immunisering i besetningen. 
Denne verdien er ikke beregnet. 

NOE BEDRE LØNNSOMHET
Norsvins beregning viser noe bedre 
lønnsomhet ved innkjøp av småpurker 
sammenlignet med rotasjonskrysning. 
Men her er det mange forhold som er 
viktig å vurdere i den enkelte beset
ning, som for eksempel kvalitet og sik
kerhet for tilgang på livdyr ved inn
kjøpsrekruttering, kunnskap og evne til 
å selektere egne livdyr, arbeidskostnad 

sikre at kjøperne får det beste ut
gangspunktet for produksjonen sin. 

PRISSYSTEM LIVPURKER
Nortura SA fastsetter livdyrprisen ut fra 
avregningspris, smågrispris og Nor
svins dekningsbidragskalkyler. Det er 
tatt utgangspunkt i en besetning på 35 
årspurker med gjennomsnittlige pro
duksjonsresultater fra Ingris’ årsstati
stikk. Lav besetningsstørrelse ligger til 
grunn for å kunne opprettholde forme

og verdi av lukket besetning (redusert 
risiko, mer stabil bakterieflora). Rota
sjonskrysning kan gi økt variasjon  

ringsbesetninger i områder med lavere 
etterspørsel. 

Ukestillegget på ubedekte purker be
regnes ut fra prisdifferanse mellom 
småpurker og ungpurker. Ukestillegget 
på drektige purker beregnes i hoved
sak ut fra alternativ bingebruk. Hvor 
mange slaktegris kan fôres fram på 
samme areal som salgspurkene opp
tar? Drektige dyr som blir stående hos 
selger tar kapasitet for nye rekrutte

mellom gris i f.eks. tilvekst og kjøtt
prosent. Dette tar ikke modellen  
hensyn til.

Norturas rolle i livdyromsetningen

Tabell 1: «PRIS» På PURKER VED GRISING VED  
ULIKE REKRUTTERINGSSTRATEGIER

Innkjøpte LY-purker
Rotasjons-
krysningSmåpurker 

12 u
Ubedekte 

22 u
Bedekte

Overbooking innkjøp 1,25 1,15 1 1,25

Overbooking 22 – 32 uker 1,15 1,15 1,15

Innkjøp livdyr/ verdi egne livdyr 12 u.  
inkl overbooking, kr

2181 3726 6075 1064

Fôring fram til grising, kr 2554 1948 686 2554

Vaksinasjon og bedekning, kr 430 276 0 430

÷ Salg overskuddspurker, kr  448  299 0  448

Merkostnad inseminering, avlssæd, kr 0 0 0 266

Tapt Noroctillegg, kr 189

Redusert krysningsfrodighet og  
avlsmessig etterslep

0 0 0 1155

Rekrutteringsplass fram til 6 u drektig, kr 737 488 0 737

«Pris» ved grising, kr 5454 6139 6761 5947

GOD SAMHANDLING: – Bevisst forhold 
til egen rekrutteringsstrategi og god 

samhandling mellom kjøper og selger er 
avgjørende for et godt resultat, skriver 

Bente Borgen i denne artikkelen. Nortura 
omsetter cirka 27 000 rekrutterings

purker årlig. [foto: Tore Mælumsæter] 

TEMA: Valg av rekrutteringsform 
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ringsdyr, tar bingeplass, samtidig som 
transport langt ut i drektigheten med
fører større belastning for dyret. 

GARANTI VED KJØP AV LIVDYR
Dersom man kjøper livdyr via Norturas 
livdyrformidling skal man få dyr av god 
kvalitet. Salgsbesetningene legger tid 
og ressurser i å tilrettelegge for dette, 
både ved å dokumentere, avklare for
ventninger og selektere riktig. Livdyr
kontorene har ansvar for å avregne, 

fakturere, håndtere reklamasjoner og 
bistå ved bestillinger. Nytt av året er at 
Nortura SA innfører et sett tilleggskrav 
til formeringsbesetningene rundt kvali
tet på eget arbeid og salgsdyr. Dette 
er først og fremst for å sikre gode dyr 
ut i markedet, slik at slaktegrisen i  
butikken blir slik forbrukeren ønsker å 
ha den. Kvalitetsgarantien vil ikke dek
ke inn verdien av tapt produksjon,  
men dekker purkas egenverdi. De til 
en hver tid gjeldende retningslinjene  
ligger på medlem.nortura.no/gris. 

ERFARINGER 
Nortura SA omsetter ca. 27 000 rekrut
teringspurker årlig. Cirka 90 prosent av 
disse omsettes via faste avtaler. Det 
omsettes flest småpurker og ungpur
ker, men etterspørsel etter drektige 
purker har steget jevnt og trutt. årsak 
er for eksempel gjentakende proble
mer med egen rekruttering, garanti for 
drektighet ved innkjøp og behov for 
supplering i små puljer. Det er vanske
lig å få fastavtale på drektige da salgs
besetningene ikke alltid har kapasitet 
til dette. Suppleringsdyr kan finnes, 
men ved store bestillinger blir det ofte 
dyr fra flere besetninger. å sikre seg et 

tilstrekkelig antall rekrutteringsdyr fra 
starten av er derfor den sikreste vei til 
fulle puljer. Bevisst forhold til egen  
rekrutteringsstrategi og god samhand
ling mellom kjøper og selger er av
gjørende for et godt resultat. Ved inn
kjøpsrekruttering trenger begge parter 
forutsigbarhet, og dialog er eneste vei 
til det målet. Nortura SA bistår med å 
koble kjøper og selger, avregner og 
fakturerer, transporterer og ved rekla
masjoner. Ved egenrekruttering er det 
de med stor interesse for avl og ekste
riør, god systematikk, nok tilgjengelig 
tid i fjøset og motivasjon som lykkes. 

å tro at egenrekruttering er enklere, 
billigere og mer sikkert kan være rett, 
men det kommer helt an på hvordan 
det enkelte fjøs driftes. Begge rekrut
teringsformer har fordeler og ulemper. 
Salgsvilkår og kvalitetsgaranti, avlsver
di eller produksjonsresultater vil aldri 
kunne forbedre et dårlig livdyr. 
Vær i forkant og vær bevisst !

% av liv-
purkepris

Slakteverdi 77 kg 33

Ekstrakostnader, Ingriskostnader 1

Merkostnad innkjøpt rekruttering 6

Merkostnad pga dårlig fruktbarhet 2

Merkost. pga dårlig plassutnyttelse 7

Omsetningskostnader 2

Markedsjust. inkl arbeidsvederlag 16

Kompensasjon veterinær 0

Fôrkostnad fra 22 – 6 uker etter drek
tighet

19

Bedekking 11

Vaksinering 2

Godtgjørelse for hybridgarantien 1

SUM 100

Prisoppbygging drektige purker per 14.11.13

GARANTI?: De retningslinjene som gjelder til enhver tid ligger på medlem.nortura.no/gris.
[foto: Tore Mælumsæter]
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Før ville mange ha bedek-
ningsklare purker, men nå vil 
stadig flere ha drektige purker.

Beate M. og Lars Didriksen driver for
meringsbesetning i Stokke, Vestfold. 
De tok over drifta i 2005, bygde ut i 
2008/2009, og doblet da produksjo
nen. Didriksen har sju ukers puljesys
tem og 36 purker i pulja. De har ca. 20 
faste livdyrkunder og en del sporadis
ke. Hva kunden ønsker har forandret 
seg de siste årene. 

– Før ville mange ha bedekningsklare 
purker, nå vil de ha drektige purker som 
passer inn i pulja. Og fortsatt vil en del 
ha småpurker, opplyser Didriksen.

Didriksen kjøper selv inn bedeknings
klare landsvinpurker fra Himberg/ 
Haugen, som for tiden har Norges  
beste foredlingsbesetning. Foredlings
besetningene styrer etter høyest mulig 
avlsverdi, og selekterer landsvinpurker 
etter dette. Andel førstekullspurker 
hos Didriksen er nær 50 prosent.  
Dette sikrer kundene stor avlsmessig 
framgang.  

Seleksjon av livdyr til bruksbesetninger 
starter ved tre ukers veiing. Spener 
kontrolleres, det sjekkes for brokk,  
defekter m.m (også hos kastrater).  
Vektene brukes til å måle purkas mors 
og melkeevne, og forteller om purka 
faller mye i avlsverdi. Av ca. 200 små
purkeemner per pulje utsorteres 10 –15 
prosent ved tre ukersveiing. Hele veien 
fram til etter bedekning utsorteres nye 
purker, slik at bare ca. to av tre purke
emner blir salgbare. 

Hva tilbyr så Didriksen kunden? 

– Rett dyr til rett tid i rett syklus er  
målet mitt, men det stiller krav både til 
oss og kunde for å få til det. Mange er 
flinke til å gi meg puljeplaner, mens  
andre sier i fra ved bedekking, og 
noen sier fra etter at de skulle ha vært 
bedekt, sier svinebonden fra Stokke. 
De velger selv å kjøre ut mesteparten 
av purkene. Dette er en god måte å 
skape kontakt med kundene på. 

– Hvilken type rekruttering som passer 
for den enkelte er avhengig av hvor 
mye tid, plass og ikke minst interesse 
den enkelte har. Innkjøpsrekruttering 

sparer plass, tid og arbeid for kunde
ne, og det er rimelig i forhold til å ha 
tomme binger og investeringsbeløp 
ved å måtte bygge rekrutteringsavde
linger, synes Didriksen.

– Purkelevering skjer som  
regel på fergekaia, forteller  
Jørgensen.

ErLING MySEN
frilansjournalist, svin

Anne Grethe og Helge Jørgensen bor 
på Sørstrand i Nesna, Nordland.  
Gården ligger på Handnesøya, et par 
fergeturer fra formeringsbesetning  
Sigmund Langfors. 

På Sørstrand har Jørgensen smågris
produksjon med 14 i pulja og 3 ukers 
puljedrift. Jørgensen er også blant de 
10 beste smågrisbesetningseierne i 
landet med ca 29 avvente smågris. 
Gården har prøvd både egenrekrutte
ring, kjøp av drektige purker men har 
endt opp med å kjøpe småpurker. 

– Vi kjøper inn 11 småpurker hver sjet
te uke, forteller Jørgensen. Småpurke
ne går så i egen avdeling fram til be
dekning. Av 11 småpurker blir normalt 
10 satt inn i avl. 

– Vi inseminerer halvparten på andre 
brunst (ca. 7 mnd alder), og den andre 
halvparten på tredje brunst slik at vi får 
fem ungpurker i hver pulje. Det er litt lite, 
men det fungerer, forklarer Jørgensen. 
Svineprodusentene på Sørstrand ville 
valgt rekruttering med småpurker også 
om de skulle startet med blanke ark i 
dag. Nå har de fått småpurker med 
den nye Zlinja og er spent på det. 

– Det synes som om de er lettere å 
stresse, og det kan i så fall bli en utfor
dring, sier Jørgensen. De nye småpur
kene på Sørstrand får derfor ekstra 
mye silo for å roes ned.

Kjøper småpurker

Flere vil ha drektige purker

KJØPER: Anne Grete Jørgensen og Helge  
Johan på Sørstrand i Nesna kjøper inn 
småpurker.  [foto: Tore Mælumsæter]

BEST: Beate M. Didriksen fra Stokke i Vestfold 
vant i fjor prisen for Norturas beste forme
ringsbesetning.  [foto: Erling Mysen] 

TEMA: Valg av rekrutteringsform 
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Rotasjonskrysning passer for 
den som er interessert i avl, 
har plass, og vil beholde verdi-
skapningen.

Et sykdomsutbrudd (dysentetri) med 
påfølgende sanering var starten for 
egenrekruttering og sikksakk kryssing 
hos Kristin og Tor Oluf Kjølen i Ekne, 
Levanger. Gården hadde da sju ukers 
puljedrift og kombinert produksjon. I 
dag har de tre ukers puljedrift og små
grisproduksjon.

Utgangspunktet for rotasjonskryssing 
er ei LY purke. Det betyr at alle purke
ne som griser i besetningen er potensi
elle mødre til nye avlspurker.

– Rekrutteringsarbeidet starter ved av
venning. Da ser jeg på kullstørrelse, 
kullvekt, jur og spener, lynne, bein, 
skuldersår, unger uten defekter, fortel
ler Kjølen. Og kun purker som har hatt 

opp til tre kull er aktuelle. Purkene som 
passerer nåløyet blir inseminert med 
avlssæd, de øvrige med edelsæd.

Ved oppstart med rotasjonskryssing in
semineres  LY purka med landsvin avls
sæd. Kjølen bruker «landsvin mor+» 
sæd. Den er selektert fra de rånene 
som har best moregenskaper. Deretter 
brukes avlssæd fra landsvin og yorkshi
re annenhver generasjon, For å holde 
styr på rasekombinasjonen uten å måt
te se i boka merker Kristin purker med 
landsvin far med gule øremerker mens 
de med yorkshire far får orange.

Foruten smittevern/dyrehelse mener 
Kjølen gode argumenter for å drive 
egenrekruttering er at en har interesse 
for avl og det er en mulighet som hel
tidsbonde å beholde størst mulig del av 
verdiskapninga på gården. I tillegg kan 
oppdrett av rekruttpurker gi god utnyt
telse av gamle grisefjøs på gården. På 
den annen side er dette plasskrevende.

– Ved tre ukers puljedrift må en ha 
plass til sjuåtte puljer med rekruttdyr. 
Ved sju ukers trenger en plass til fire 
puljer, sier Kjølen. Ungpurker bedek
kes da på andre brunst ved åtte måne
ders alder.

Valgte egenrekruttering

• Melketilskudd som gis i tillegg til purkemelk
• Gir høyere avvenningsvekt
• Øker daglig tilvekst spesielt i store kull
• God smakelighetPluss Fokus Yoghurtmelk

KREVER PLASS: – Rotasjonskryssing krever 
mer plass, men er interessant for den som har 
det og er interessert i avl og verdiskapning  
på gården, mener Kristin Kjølen.
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Restløs fôring 

uten bruk av 

kjemikaler

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

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

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

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

Alle våtfôringsanlegg kan bygges om.
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Salmonella på gris i Østfold får 
konsekvenser. Tre besetninger 
må sanere og slakte ut.  
En purkering legges ned.

ErLING MySEN
frilansjournalist

Det er fredag den 13. desember.  
Bondelagsleder og slaktesvinprodu
sent Martha Mjølnerød i Spydeberg får 
en uventet telefon. Det er Mattilsynet 
som ringer. Dagen før har de konsta
tert salmonella i en besetning hun får 
smågris av. Martha får muntlig pålegg 
om båndlegging av besetningen. Hun 
spør hva det betyr, og får vite at ingen 
dyr hverken skal ut eller inn av beset
ningen. Hun selv og alle som jobber i 

grisehuset må være forsiktig. Ingen  
andre bør inn i besetningen. 

– Jeg fikk ikke forklaring på hva det 
siste egentlig betyr, men har av andre 
fått høre at vi som går i grisehuset må 
vaske oss på hendene 10 ganger bedre 
enn vi pleier og ha korte reine negler, 
forklarer Marta. Hun er også usikker på 
konsekvensene hvis de har en avløser 
som er innom i flere fjøs, men slik var 
det ikke her. Ellers er det mange tan
ker som svirrer gjennom hodet etter 
telefonen fra Mattilsynet. Det gjelder 
både praktiske og økonomiske konse
kvenser ved et sykdomsutbrudd. 

– Vi var veldig glade vi hadde husdyr
forsikring på gården. Når vi valgte det 
trodde vi egentlig ikke slik forsikring 
var veldig nødvendig for en slaktegris

besetning. Senere, når vi ser alle kon
sekvensene et sykdomsutbrudd har, er 
vi ikke tvil om at nesten alle husdyrpro
dusenter i dag bør ha en husdyrforsik
ring. Du bør iallfall være klar over  
risikoen du løper hvis du ikke har det, 
sier Mjølnerød. 

SLAKTING INGEN SELVFØLGE
Noen dager seinere kom Mattilsynet 
og tok gjødselprøver i alle binger.  
Lille julaften kom den endelige beskje
den. Det ble konstatert salmonella hos 
Mjølnerød. Saken var allerede ute i 
media. 

– Vi fikk både blomster og mange støt
tende meldinger. Mange syntes dette 
var riktig ille. Hadde vi vært svinepro
dusenter i Danmark eller Tyskland  
hadde vel ikke dette vært noen sak. 
Media og meningmann greier ikke  
skille mellom A og Bsykdommer. De 
forstår ikke at dette kun handler om at 
vi har en høyere helsestatus i Norge, 
sier Mjølnerød og spør seg om Mat
tilsynet og også slakteriene er gode 
nok på håndtering og informasjon om 
hva en Bsykdom innebærer. 

– Mattilsynet kommer med pålegg om 
båndlegging av gården. Det i seg selv 
kan ha enorme konsekvenser for deg 
som bonde. Mattilsynet dekker ingen 
kostnader, men sier de er glad du som 
bonde har forsikring. Og så får vi som 
bønder ta det praktiske med dem. En 
båndlegging vil i de fleste tilfeller bety 
at det i praksis er umulig å fortsette 
uten en sanering av gården. For en liv
dyr eller smågrisprodusent vil produk
sjon stoppe helt opp. Men også som 
slaktegrisprodusent fikk Mjølnerød 
noen overraskelser. 

– Jeg ringte Nortura og fikk der be
skjed om de skulle slakte grisene mine. 
Det hadde jeg trodd var en selvfølge. 
Det er det tydeligvis ikke. Og slik sani
tetsslakting vil gi en merkostnad på 
slakting på ca 10 –12 kroner kiloen. 

– En ekstrakostnad som jeg som pro
dusent må dekke. Da forstod jeg hvor 
svindyrt et salmonellautbrudd kan bli 
selv for en slaktegrisprodusent, fortel
ler Mjølnerød.

Salmonellautbrudd i Østfold

IKKE SOM FØR: Martha 
Mjølnerød på vei inn i grise
huset på Dæhli i Spydeberg. 
Mattilsynet har satt opp  
plakat på døra, og et grise
husbesøk er ikke lenger det 
samme som før. 
[foto: Erling Mysen]



s v i n  2 / 2 0 1 427

h E L S E

SISTE UTSLAKTING OG SANERING
Det er februar og to måneder etter  
telefonen fra Mattilsynet. Om noen  
dager hentes de siste grisene hos 
Mjølnerød. Dernest blir det nedvasking 
og sanering. Mjølnerød har fått en 
oppskrift å følge fra Nortura. Trolig er 
de snart i gang igjen. Men de to andre 
besetningene som er rammet i Østfold 
har en lenger vei å gå. Konsekvensene 
her er langt større. Men Mjølnerød 
som bondelagsleder i Østfold mener 
Mattilsynet, Nortura, Gjensidige og 
Bondelaget burde sette seg ned 
sammen og se på rutiner, pålegg og 
konsekvenser av slike Bsykdomsut
brudd.

– Det er fint at overvåkingsprogram
met virker, men staten bidrar ikke med 
en krone for at Norge skal ha en høye
re dyrehelsestatus. Det er bonden som 
får hele regninga gjennom forsikrings
ordninger. Og de blir helt sikkert blir 
enda dyrere, avslutter Mjølnerød. Hun 
betaler i dag 17 000 kr per år i husdyr
forsikring.

STOR RISIKO: – Det innebærer en svært stor 
risiko for en svineprodusent ikke å ha husdyr
forsikring, sier Torfinn Jæger i Nortura.   
[foto: Erling Mysen]

REGLER: – For å frikjenne en beset
ning for salmonelleasmitte må vi ta to 
negative prøver med en måneds  
mellomrom, sier Jarle Bergsjø i Mat
tilsynet.  [foto: Erling Mysen]

Salmonella
Det finnes 2000 ulike typer salmonella 
som er mer eller mindre farlige. Tilfel
let i Østfold er en salmonella ved navn 
monofasisk S. typhimuriummono som i 
øyeblikket er vanlig nedover i Europa. 
Men hos Sørbrøden og Braudvin pur
kering ble det samtidig funnet en an
nen type salmonella som er lite vanlig. 

– Den er en gåte, sier Jarle Bergsjø i Mattilsynet. Han har ingen formening om 
hvordan salmonella kan ha kommet inn i Norge. Både fugler, gnagere eller men
nesker kan være en årsak. Denne typen er trolig ikke kommet med fôr, mens  
andre typer salmonella kan gjøre det, sier Bergsjø. Ellers kan salmonella ofte 
være vanskelig å oppdage da utbrudd går i syklus. Norge har hatt overvåknings
program siden 1995. Alle foredlings og formeringsbesetninger kontrollers.  
I dette tilfellet ble salmonella først oppdaget i en formeringsbesetning. 

Salmonella er en såkalt Bsykdom i Norge. Det vil si Mattilsynet kan gi beset
ninger med slike sykdommer pålegg, men det følger ikke med noen form for  
finansiering av kostnader dette måtte medføre. Her er bonden prisgitt egen  
husdyrforsikring. Hvis et nav i purkering rammes (som her)blir det fort snakk om 
tosifra millionbeløp. 

Purkering  
legges ned
Tor Erik Sørbrøden og Braudvin  
purkering i Halden har fått konstatert 
salmonella. Ringen har 7 satellitter  
som fristilles når navet rammes av en 
sykdom som må saneres. 

– Det tar uansett halvannet år før vi 
kan være i gang igjen. Noen av satel
littene har allerede signalisert andre 
løsninger. Med den landbrukspolitiske 
situasjon i dag og usikkerheten det gir, 
velger vi å avvikle purkeringen, opp
lyser Sørbrøden. Han tror det blir gris  
i en aller annen form på gården, men 
velger å ta en tenkepause først. 

– Vi skal ta vare på satellittene som ikke 
lenger har noe nav. Noen av dem tenker 
å bli vanlige besetninger, resten skal vi 
greie flette inn hos andre nav, opplyser 
Terje Nilsen, tilførselsjef i Nortura. Det 
spesielle i dette tilfelle og som viser at 
smittevern med ulike avdelinger virker, 
er at det ikke er funnet salmonella i 
noen av satellittene. Ingen av disse 
trenger derfor saneres.

Sanitetsslakting  
koster
Det er ingen selvfølge at Nortura (eller 
andre slakterier) tar på seg sanitets
slakting. Men normalt vil de strekke 
seg langt for å gjøre det. 

– Trolig vil vi bare nekte hvis Mattilsynet 
sier risikoen er for stor. Men slik slak
ting vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier 
tilførselsleder Terje Nilsen i Nortura. 
Sanitetsslakting innebærer også en 
merkostnad som den enkelte produ
sent (forsikringselskapet) må dekke. 

– I dette tilfelle viser foreløpig bereg
ning at merkostnaden blir omtrent  
9 kroner kiloen, sier Terje Nilsen i  
Nortura. Det alene gir i så fall et tap 
for Mjølnerød på over 400 000 kr. 

– I dag tror jeg  alle våre kunder som 
er svineprodusenter har husdyrforsik
ring. Det innebærer iallfall svært stor 
risiko å ikke ha det. Men dette salmo
nellautbruddet kan øke prisen på slik 
forsikring for svineprodusenter, sier 
Torfinn Jæger, produktsjef landbruk i 
Gjensidige. 
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Målet er å unngå at bakterien 
etablerer seg permanent i 
norsk svinepopulasjon slik 
den har gjort i mange andre 
land. Slik ønsker Mattilsynet  
å forvalte husdyrassosiert 
MRSA. I vår undersøkes 1150 
purkebesetninger. 

AV HArALd GjEIN
administrerende direktør mattilsynet 

Gjennom kartlegging og tiltak i smitte
de besetninger vil Mattilsynet unngå at 
svinepopulasjonen blir reservoar for 
MRSA med konsekvenser for folke
helsen. 

HVA ER MRSA?
MRSA er forkortelsen for meticillin 
resistente Staphylococcus aureus 
(«gule stafylokokker») som har utviklet 
resistens mot viktige antibiotika. Gule 
stafylokokker forekommer vanlig hos 

både dyr og mennesker. Dyr kan smit
te mennesker og motsatt. Normalt gjør 
de ingen skade, men av og til forår
saker de alvorlige infeksjoner som kan 
være vanskelige å behandle. MRSA er 
først og fremst et infeksjonsproblem i 
helseinstitusjoner. Norske folkehel
semyndigheter ønsker at husdyr
næringen og veterinærmyndighetene 
gjør det som er mulig for å hindre at 
typer av husdyrassosiert MRSA som 
har folkehelsemessig betydning, får 
fotfeste. 

HVORFOR ER GRIS I SØKELYSET?
Den MRSAtypen som er knyttet til 
gris, husdyrassosiert MRSA, har i andre 
land fått stor utbredelse, og har spredt 
seg til andre dyr og mennesker. Skjer 
det samme i Norge, vil det kunne få 
stor betydning for forekomsten av 
MRSA i befolkningen og dermed for 
folkehelsen med tilknyttede samfunns
messige konsekvenser. 

Når og hvordan gjennomføres kart
leggingen?

I løpet av mars, april og mai måned 2014 
vil alle besetninger som har mer enn 10 
purker bli undersøkte, til sammen 1150 
besetninger. Mattilsynet tar kontakt med 
den enkelte eier for å avtale prøvedato. 
Alle aldersgrupper (smågris etter av
venning, slaktegris/rekrutteringsdyr og 
voksne) vil bli testet. Prøvene tas av 
huden bak ørene ved hjelp av spesielle, 
sterile kluter. Miljøet vil også prøvetas.

Veterinærinstituttet analyserer prøvene 
etter hvert som de kommer inn. Resul
tatene vil bli meddelt den enkelte be
setningseier straks de er klare. Mattil
synet tar dessuten sikte på å publisere 
oversiktsrapporter på http://www.mat 
tilsynet.no/ mens undersøkelsen pågår. 

Hva skjer hvis MRSA påvises?

Både Mattilsynet og kommunehelset
jenesten vil følge opp et positivt analy
seresultat. Mattilsynet følger opp dyre
holdet, og kommunehelsetjenesten 
følger opp personer med tilknytning til 
dyreholdet.

Vil unngå MRSA i svinebesetningene

BLIR UNDERSØKT: I løpet av mars, 
april og mai blir 1150 norske purke
besetninger, alle med mer enn ti  
purker, undersøkt av Mattilsynet for 
husdyrassosiert MRSA.  
[foto: Tore Mælumsæter]
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Mattilsynet vil ta kontakt med eierne 
og orientere om resultatet av prøvene 
og hvilke tiltak som må iverksettes.  
Tiltakene vil være:
– Restriksjoner – forbud mot å føre 

dyr ut av besetningen.
– Pålegg om sanering. Sanering inne

bærer at besetningen skal tømmes 
for dyr, kombinert med vask og des
infeksjon av husdyrrom m.m.

– Oppfølging av eventuelle kontakt
besetninger.

– Undersøkelse av personer som er i 
kontakt med besetningen og even
tuelt tilbud om behandling.

NæRMERE OM SANERING
Som hovedregel vil Mattilsynet påleg
ge avliving av alle grisene i besetnin
gen. Avliving innbefatter også levering 
til slakt. Pålegget vil inneholde krav om 
vask og desinfeksjon av grisenes opp
holdsrom og tilstøtende servicerom. 
For å fjerne smittereservoaret, må vask 
og desinfeksjon gjennomføres uansett 
om det skal settes inn nye griser eller 
ikke.

Dyreeier vil også bli pålagt å utarbeide 
en plan for hvordan saneringsarbeidet 
skal gjennomføres i praksis. Mattilsynet 
og Helsetjenesten for svin vil kunne 
være behjelpelig med å lage en slik 
plan.

Mattilsynet vil kontrollere saneringen, 
blant annet ved å ta ut prøver av miljø
et etter vask og desinfeksjon. Først når 
disse er negative kan nye dyr settes 
inn. Rekruttering av nye dyr vil måtte 
skje fra besetninger som er MRSAfrie. 
Det vil bli tatt prøver av nyinnsatte dyr 
én eller flere ganger, for eks. etter 3,  
6 og 9 måneder, for å kontrollere at  
saneringen har virket etter hensikten. 
Først når disse prøvene er negative vil 
det bli tillatt å levere dyr til andre for
mål enn slakting.

Besetninger som har mottatt dyr fra 
smittet besetning i løpet av de siste 
seks månedene, vil bli fulgt opp med 
prøvetaking og pålagt restriksjoner 
inntil resultatet foreligger. Ved negati
ve resultater oppheves restriksjonene, i 
motsatt fall vil det bli gitt pålegg om 
sanering som beskrevet over. 

Besetningseier vil kunne søke SLF  
(Statens landbruksforvaltning) om er
statning etter standardiserte satser for 
dyr som Mattilsynet gjør vedtak om 
skal avlives, samt for utgifter til vask og 
desinfeksjon. 

Strategien med sanering av alle smitte
de besetninger, er basert på en anta
kelse om at få besetninger er smittet. 
Dersom det viser seg at antallet smit
tede besetninger er høyt, kan strategi
en bli endret.

OPPFØLGING AV PERSONER 
Når det gjelder oppfølgningen av per
soner på gårder der MRSA blir funnet i 
besetningen, vil kommunehelsetjenes
ten, normalt fastlegen, teste alle som 
arbeider med dyrene. Samtidig blir de 
spurt om de selv eller noen i samme 
husstand har arbeidet på andre gårder, 
vært innlagt i helseinstitusjon eller  
arbeider i helsetjenesten i Norge.  
Det vil være bestemmende for om  
personer i samme husstand også skal 
prøvetas for MRSA.

Personer som blir funnet positive med 
MRSAstammer som lett spres i svine
populasjonen, vil få tilbud om behand
ling som fjerner bakteriene fra hud og 
slimhinner. Behandlingen varer én uke. 
Etter gjennomført behandling vil det 
bli tatt tre kontrollprøver med en ukes 
mellomrom mellom hver prøve.

Ber om likhet
Folkehelsemyndighetene har bedt veterinærmyndighetene om å forsøke  
å bekjempe dyreassosiert MRSA (LAMRSA) i norske svinebesetninger. 
Mattilsynet vil derfor gjennomføre prøvetaking for og bekjempelse av  
denne bakterien.

En samlet svinenæring (Norsvin, KLF, Nortura, Animalia og Norges  
Bondelag) støtter myndighetenes initiativ og det overordnede målet i  
denne saken. En samlet svinenæring har bedt Mattilsynet utarbeide  
retningslinjer for å sikre at alle besetninger som blir funnet positive for  
LAMRSA blir behandlet likt.

Bekjempelse av LAMRSA er et tiltak for å redusere problemer i helse
vesenet og for å redusere kostnadene for norske helseinstitusjoner.  
Næringa jobber med å få i gang en prosess mellom Landbruks og mat
departementet og Helse og omsorgsdepartementet for å sikre at  
konsekvensene for berørte svineprodusenter blir minst mulig.

NoTis

Hvordan settes  
omsetnings- 
avgifta?
Styret i Nortura vurderer nivået 
på omsetningsavgifta to ganger i 
året, og innstiller overfor Omset
ningsrådet. Omsetningsrådet gjør 
endelig vedtak for de firbeinte 
dyreslagene. Deretter vedtar 
Landbruks og Matdepartemen
tet (LMD) maksimalsatsene for de 
firbeinte produksjonene (de høy
este satsene som kan benyttes 
neste år). 

I tillegg til de to faste gangene 
omsetningsavgifta vurderes, er 
det også åpning for å justere  
satsene når markedssituasjonen 
tilsier at det er grunnlag for en
dret behov for omsetningsavgift. 
Alle endringer av satser må be
handles og vedtas i Omsetnings
rådet.
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Det er ikke grisene med størst 
appetitt som er de mest lønnsom-
me. Særlig gjelder dette kastrate-
ne. Purkene vokser saktere enn 
kastratene, og derfor er det na-
turlig å anbe fale en fôrrestriksjon 
for kastratene. 

PETTEr NyENG
felleskjøpet agri

ANNE STINE EkkEr
felleskjøpet fôrutvikling

Dette er en av konklusjonene vi presente
rer her basert på forsøk og kunnskap. Vi 
vet at fôrutnytting er den viktigste enkelt
faktoren for god lønnsomhet i oppfôring 
av gris til slakt. Som en god nummer to 
kommer kjøttprosenten. Et unødvendig 
høgt fôropptak er det som trekker mest 

ned. Fôrutnytting, kjøttprosent og 
daglig tilvekst er tre sentrale nøkkel
tall for lønnsomheten i slaktegris
produksjonen. Det er fokus på disse 
både i avlsarbeidet, i InGrisrangerin
gen og hos den enkelte svineprodu
sent. Noen av nøkkeltallene er vikti
gere enn andre for lønnsomheten i 
produksjonen. 

FôRUTNYTTING OG  
KJØTTPROSENT 
I en dekningsbidragskalkyle har 
kjøttprosenten stor betydning for 
slakteinntekta, mens fôrforbruket er 
en avgjørende faktor på kostnads
siden. Daglig tilvekst har liten betyd
ning for dekningsbidraget hos  
enkeltgris, men daglig tilvekst vil ha 
betydning i beregninger som tar 
hensyn til utnytting av arealet gjen
nom året og for tilgjengelige dager 
mellom innsett i puljedriftssystemer. 
Her kan høg daglig tilvekst bety  
ekstra dager «fri» og bedre tid til 
rengjøring og opptørking, men  
slike «goder» er ikke like enkle å  
tallfeste. 

EKSTRAINNTEKT PER GRIS
Bedret fôrutnytting på 0,1 FEn/kg  
tilvekst + 29 kr Bedret kjøttprosent 
med 1 prosentenhet + 32 kr.  
års statistikken til InGris viser at gjen
nomsnittlig fôrutnytting ligger på 
2,73 FEn/kg tilvekst. Blant den beste 
fjerdedelen er fôrutnyttinga på 2,51 
FEn/kg tilvekst. Dette betyr at de 
beste besetningene tjener 60 kr mer 
per slaktegris enn gjennomsnittet, 
bare for dette nøkkeltallet alene. Til
svarende tall for kjøttprosent er ikke 
oppgitt, men det er naturlig å anta 
at forskjellen mellom gjennomsnittet 
og beste fjerdedel ligger på mellom 
én og to prosentenheter. God fôrut
nytting og høg kjøttprosent er derfor 
av svært stor betydning for lønnsom
heten hos den enkelte produsent. 
Heldigvis er det en gunstig sammen
heng mellom disse to viktige varia
blene. 

HENGER SAMMEN
Felleskjøpet Fôrutviklings fôrings
forsøk er en viktig del av utviklings
arbeidet til Felleskjøpene. På Stam
sædgården i Rogaland testes ulike 

kraftfôrblandinger til slaktegris. Tall 
fra disse forsøkene legges inn i en 
database som vi også bruker for å 
studere sammenhenger mellom ulike 
produksjonsvariabler på tvers av for
søk. Figur 1 viser at det er en sam
menheng mellom god fôrutnytting 
og høg kjøttprosent. Hvis man foku
serer på god fôrutnytting er det der
for sannsynlig at man også henter 
noe på kjøttprosenten. Produksjons
variabelen fôrutnytting påvirkes 
både av fôropptak og tilvekst. Tall fra 
våre forsøk viser at det er en mye 
sterkere sammenheng mellom fôr
opptak og fôrutnyttelse (R2=0,73 for 
kastrater, R2=0,67 for purker) (Figur 
2), enn mellom tilvekst og fôrutnyt
telse (R2=0,10 for kastrater og 
R2=0,09 for purker) (Figur 3). I tall
materialet som ligger til grunn for 
alle figurene i denne artikkelen er 
dyr innenfor et fem kilos slaktevekt
intervall plukket ut (kastrater mellom 
74 og 79 kg og purker mellom 73 og 
78 kg) for at ikke forskjeller i slakte
vekt skal forstyrre for de ulike sam
menlikningene. Denne utvelgelsen 
vil kunne begrense variasjonen i  
daglig tilvekst noe, og derfor bidra 
til lavere forklaringsgrad for sam
menhengen mellom tilvekst og fôr
utnytting. Men fra et produsentper
spektiv mener vi at sammenlikningen 
er relevant. 

GOD FôRUTNYTTING 
God fôrutnytting bør være hoved
fokus både for oss som utviklere og 
produsenter av fôr, og for den enkel
te svineprodusenten. Her er det  
viktig at fôrets sammensenting, råd
givningen knyttet til valg og bruk av 
fôrblanding og rutinene i fjøset trek
ker i samme retning. Av Figur 2 
kommer det tydelig fram at et unød
vendig høgt fôropptak er svært uhel
dig med tanke på å oppnå god fôr
utnytting. Det er ikke nødvendigvis 
så greit å vite hva som er nødvendig 
fôropptak og hva som er overflødig 
fôropptak, men Figur 4 viser tydelig 
at fôropptaket godt kan reduseres 
en del uten at det går på bekostning 
av tilveksten. En økning i fôropptaket 
på 50 FEn i slaktegrisperioden gir  
ingen gevinst i form av tilvekst, men 
betyr selvfølgelig mye på kostnads

Lønnsom fôringsstrategi for slaktegris

Figur 1. Sammenhengen mellom fôrutnytting og 
kjøttprosent hos slaktegris (LYD Noroc) fra de fire 
siste fôringsforsøkene til Felleskjøpet Fôrutvikling. 

Figur 2. Sammenhengen mellom fôropptak og fôr
utnytting hos slaktegris (LYD Noroc) fra de fire sis
te fôringsforsøkene til Felleskjøpet Fôrutvikling.
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PURKENE TRENGER MER TID 
Det er med andre ord ikke grisene 
med størst appetitt som er de mest 
lønnsomme. Særlig gjelder dette 
kastratene. Purkene vokser saktere 
enn kastratene, og det er derfor  
naturlig å anbefale en fôrrestriksjon 
for kastratene. Dersom dette skulle 
bidra til noe lavere tilvekst hos kas
tratene, er ikke dette negtivt siden 
pulja uansett ikke er i mål før også 
purkene er slakteklare. Purkene tren
ger mellom en og tre uker lengre tid 
på å nå optimal slaktevekt, og høg 
daglig tilvekst er ikke forbundet med 
fall i kjøttprosenten hos purker på 
samme måte som vi ser hos kastra
ter. Purkene «tåler» derfor appetitt
fôring bedre. I mange tørrfôrings
anlegg har man ikke mulighet til å 
styre fôringa, men en del kan regule
re den mengden fôr som faller ned 
hver gang grisen aktiverer nedslip
pet. Vi anbefaler derfor kjønnsdelt 
framfôring og aktiv bruk av denne 
muligheten i binger med kastrater. 
Det er særlig i andre halvdel av fram
fôringa dette er viktig.

siden. Det ekstra fôropptaket, som 
ikke resulterer i økt tilvekst, vil i ste
det påvirke kjøttprosenten negativt 
(Figur 5). Dette gjelder først og 
fremst for kastratene. 

TILVEKSTEN UPåVIRKET 
Det mest interessante i dette tall
materialet er kanskje at tilveksten 
ikke ser ut til å være påvirket av fôr
opptaket. Det er appetittfôring i  
disse forsøkene, og alle dyra har der
for hatt tilstrekkelig tilgang på fôr til 
å utnytte vekstpotensialet sitt. Dette 
er imidlertid ikke tilfelle i alle beset
ninger til enhver tid. Vi vil derfor  
understreke behovet for at alle grise
ne i en binge må ha god tilgang til 
fôr. Og drikkenipler med god kapasi
tet må være gunstig plassert.  
I tillegg må det være tørt og trivelig i 
bingen, god luft og minimalt med 
trekk. Helsestatus er også viktig. 
Men når alle disse elementene er på 
plass, er det altså ikke fôropptaket 
som begrenser tilveksten. Vi har 
gjort fôringsforsøk som viser at både 
aminosyreinnhold, energikilder og 
energikonsen trasjon har betydning, 
og det er bedre å finne riktig nivå 
enn å pøse på med proteiner og 
energi. 

APPETITT: Det er ikke slik at grisene med størst appetitt er de mest lønnsomme.  
Særlig gjelder dette for kastratene,s kriver artikkelforfatterne.  [foto: Petter Nyeng]

Figur 3. Sammenhengen mellom tilvekst og fôrut
nytting hos slaktegris (LYD Noroc) fra de fire siste 
fôringsforsøkene til Felleskjøpet Fôrutvikling.

Figur 4. Sammenhengen mellom fôropptak og til
vekst hos slaktegris (LYD Noroc) fra de fire siste 
fôringsforsøkene til Felleskjøpet Fôrutvikling. 

Figur 4. Sammenhengen mellom fôropptak og til
vekst hos slaktegris (LYD Noroc) fra de fire siste 
fôringsforsøkene til Felleskjøpet Fôrutvikling. 
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Jeg kjenner ikke Sylvi Listhaug. 
Men det er positivt med nye 
tanker i landbrukspolitikken. 
Det trenger landbruket.  
Det er tragisk med så mye 
uklart regelverk, og jeg håper 
hun etablerer mye skarpere 
hjørner enn i dag, sier Henrik 
Mørk Eek.

TPrE MæLuMSæTEr
skiptvedt, Østfold

Og han kjenner godt til de mange og 
til dels kronglete reglene i landbruks
politikken. Mørk Eek har utfordret 
mange av dem, blitt dømt og bøtlagt 
og fått påbud. Men mange ganger har 
han også fått medhold mot kommunalt 
og statlig byråkrati. Flere saker er tatt 
til rettsapparatet, og flere er vunnet, 
for eksempel lagrettsdommen om at 
søknad om å få bygge driftsbygning 
på 3800 kvadratmeter må behandles 
etter plan og bygningsloven. I et LNF
område er den å betrakte som et land
bruksbygg, ikke et industribygg. Gra
vemaskinene er allerede i gang med 
byggeforberedelsene, og i det nye gri
sehuset blir det større og godkjente 

fødebinger, samt bedre plass til annen 
produksjon. Inntil videre har Mørk Eek 
fått Mattilsynets dispensasjon for å 
kunne produsere i de gamle bingene 
som nå er for små etter norske krav.

På MIDDAG? 
– Den første store fighten med Fylkes
mannen i Østfold hadde vi for ti år si
den. Kanskje på tide å markere jubileet 
med å invitere ham til en bedre mid
dag for å høre om de sakene staten 
har tapt har ført til litt nye holdninger i 
etaten? smiler Mørk Eek.

Fylkesmannen smiler neppe. Det gjør 
nok heller ikke Skiptvedt kommune 
som nå møter store erstatningskrav fra 
Mørk Eek for ulovlig å ha trenert og 
motarbeidet byggeplanene hans. Det 
er nok også mange av landets svine
produsenter som sterkt misliker  
Skiptvedtbondens utrolige evne til å 
finne og manøvrere seg gjennom hul
lene i regelverket. Nå ber han altså 
selv om tydeligere og klarere regler.  
Så hva mener han egentlig?

FORSVARER HELTIDSGRISE
BONDEN
– Jeg konstaterer at vi blir stadig færre 
og større bønder i Norge. Svineprodu
sentene halveres i antall hvert tiår, og 
det skjer uavhengig av regjering. Jeg 

tror det er bra at vi blir færre og større. 
Jeg har alltid ønsket å være heltids
bonde, og jeg mener at det bør være 
mulig å være heltidsbonde også som 
svineprodusent.

– Og det er det ikke i dag?

– Det er ikke lov til å produsere mer 
enn 2100 slaktegriser i Norge. Det er 

Har forventninger til ny regjering

– Tragisk mye uklart regelverk

TO SIDER: – Heldigvis viser stadig flere inter
esse for landbrukspolitikken. Nå er vi i ferd 
med å få to sider i debatten. Det hadde vi 
ikke tidligere, sier Henrik Mørk Eek.

KJØPT: Gården Langli er kjøpt av MEI. 
Her drives det slaktegrisproduksjon, men 
aksjeselskapet har fått nei på søknad  
om konsesjon på bruket. 
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en times arbeid om morgenen før du 
drar på jobben, og en time på kvelden 
når du kommer hjem. Det er ingen hel
tids jobb å produsere slaktegriser i 
Norge. 

– Så da kan du bare måle opp antall 
ubrukte arbeidstimer med de seks ti
mene som må til for å få en åtte timers 
arbeidsdag så finner du den optimale 
konsesjonsgrensa for slaktegris? Vil du 
heve taket på konsesjonsgrensene,  
eller fjerne dem helt?

ANTALL SOLGTE SMåGRISER
– Er det et alternativ for deg å endre 
dem slik at en regulerer etter noe  
annet enn antall årspurker?

– Absolutt. Hvis en skal fortsette med 
konsesjonsreglene så må de ha så skar
pe kanter som mulig. I dag er skjønnet 
altfor stort, og de uklarhetene dette 
skaper får triste utfall. Hadde du regu
lert purkeproduksjonen etter antall 
solgte og omsatte smågriser så hadde 
det vært en grense med skarpe kanter. 

HELTID: Her fra gården i Skiptvedt styrer heltidsbonden svineimperiet sitt. En uke hjemme, og en ute for å følge opp  
den internasjonale svineproduksjonen. 

Forts. neste side

– He,he. Jeg ønsker at de i størst mu
lig grad bør fjernes. Men hvis dét er 
en større operasjon kan de i hvert fall 
dobles eller kanskje tidobles. De bør i 
hvert fall heves en god del. Jeg tror 
det er viktig for svinenæringa å ha hel
tidsbønder. Blir dette ei deltidsnæring 
så blir det dårligere resultater og svak 
utnyttelse av kapitalen. å oppretthol
de en anstendig økonomi krever da 
høyere priser og/eller større overførin
ger enn nødvendig.

Mørk Eeks egen purkebesetning på hjemgården Mørk 
produserer 5000 smågriser i året. Det er utstrakt bruk 
av engangspurker. I tillegg produseres det smågriser i 
to andre besetninger (2300 + 2700 smågriser). Smågri
sene fra alle disse tre besetningene leveres til selskapet 
Hampshire AS ved åtte kilos vekt. Dette selskapet dri
ver i samme bygning som purkene på hjemgården 
Mørk bruker. I Hampshire AS står de til 30 – 40 kilos 
vekt, og dette selskapet er ikke regulert av konsesjons

loven. Deretter distribueres smågrisene via det private 
slakteriet til forskjellige slaktegrisprodusenter, hvorav to 
er i MEIs regime i den forstand at de får levert ei ferdig 
pakke som gjør det mulig å produsere. Det er inngått 
avtaler med grunneiere som har ledige lokaler, og byg
ningene er påkostet og preparert for å kunne takle en 
slaktegrisproduksjon som grunneieren ellers ikke hadde 
hatt initiativ eller pågangsmot nok til å få i gang.  

I korte trekk
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Mørk Engebretsen Invest AS 
mottar prisnedskrivningstil-
skudd på korn når selskapet 
produserer kraftfôr. Men selv 
vil Henrik Mørk Eek helst
kaste hele korn– og kraftfôr-
politikken på skraphaugen.

Han innrømmer at kornpolitikken er 
komplisert. For den ene er den en  
inntektskilde. For den andre er den en 
utgiftskilde. Prisnedskrivningstilskud
det på norskproduserte kornråvarer gis 
for å sikre at norske råvarer blir brukt i 
produksjonen av matmel og kraftfôr.  
I Bondebladet gikk Mørk Eek kraftig  

Jeg tror ikke engang Fylkesmannen 
kan være enig i at det er lettere å kon
trollere antall årspurker rundt omkring 
enn antall solgte og omsatte smågri
ser. Det er jo det vi gjør i slaktegrispro
duksjonen. Så jeg er spent på den nye 
regjeringen. Jeg håper den gir klare 
signaler. Det er ikke nok å si at heltids
bonden skal få vokse, at regelverket 
skal forenkles og at støtteordningene 
skal bli færre. Hvor mye skal vi få vok

se? Hvordan skal reglene forenkles, og 
hvilke støtteordninger skal fjernes? Ak
kurat nå tror jeg usikkerheten gjør at 
mange norske svineprodusenter og 
bønder ligger på været. Hva skjer, og 
hva kan vi vente oss?

– Vil du satse sterkere i Norge enn i 
utlandet, for eksempel i Latvia?

– Akkurat nå vil jeg nok satse sterkere 
ute. Det har ikke minst med manglen
de avklaringer hjemme å gjøre.

– Hvilken retning ser du for deg at 
norsk svineproduksjon tar framover?

– Jeg tror som sagt at vi fortsatt blir 
færre og større. Vi har ikke forutsetnin
ger for å utvikle oss som i Danmark, men 
jeg tror vi vil utvikle oss mer i retning 
av det vi har sett i Finland og Sverige i 
svineproduksjonen. Det har skjedd 
kraftige strukturendringer der også.

Beskytter industrien
ut mot dagens ordninger også på  
dette feltet. Anlegget i Skiptvedt  
produserer og selger enkeltråvarer til 
svineprodusenter som selv står for 
blandingene. Dermed slipper han sær
krav om hygiene og varmebehandling 
som selger av ferdig kraftfôr. Om lag 
70 – 80 prosent av volumet som pro
duseres her av bygg, hvete osv. selges 
til andre. 

– Ja, jeg lurer litt på hvem dette til
skuddet egentlig er til for? I dag kan 
kornprodusenten tippe lasset på den 
ene sida av kraftfôrmølla og få én pris 
for kornet, mens mølla kan tappe ut 
det samme lasset på andre sida av 
bygningen og heve store tilskudd for 
det samme lasset. Jeg mener at til

skuddet virker beskyttende på kraft
fôrindustrien. Etter min mening burde 
tilskuddet gå rett til de som forbruker 
kraftfôret, ikke til næringsmiddelin
dustrien.

– Du vil også senke produsentprisene 
på korn nærmere verdensmarkeds
prisen?

– Hvis en gjør som i Norge og holder 
en kornpris langt over verdensmar
kedsprisen så skaper det trøbbel i alle 
andre ledd som følger etter. Hvis en 
holder en tilnærmet verdensmarkeds
pris så må kornbonden på en eller 
anne måte kompenseres for ulempene. 
Jeg vil ikke dem til livs heller, sier 
Mørk Eek.

HØSTHVETE: Høsthveta sto grønn og fin på gården Mørk denne  
februardagen. Grisehuset som nå skal kraftig utvides sees foran 
korn og kraftfôranlegget på gården. 

Forts. fra forrige side
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LINK-FOG AS

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

Løsemiddelfri spesial-
epoxybelegg for fjøs

– Ingen tørketid – ingen produksjonsstopp

– Raskere renhold og lavere kostnader

– Vedlikeholdsfritt

– Unngå «Nyhus-sjuke»

– Reduserer risiko for bogsår 
og leddbetennelse

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

30 års erfaring

Stein Erik Meisingset

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

er utviklet i nært samarbeid med 
forskningsinstitusjoner, forhandlere og 

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

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

Dyr som trives 
gir bedre 

inntjening.
Det er sunt bondevett

A-K maskiner er forhandler for Reime griseinnredning.

•   Flere fravendte pr. kull

•   Større fravenningsvekt

•   Smidig overgang til tørrfôr

www.nuklospray.com

•   Flere fravendte pr. kull

•   Større fravenningsvekt

•   Smidig overgang til tørrfôr

www.nuklospray.com

La alle 
grisungene bli 

hos purka
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Det er et omfattende nettverk 
av selskaper som styres fra det 
heleide familieselskapet 
WorldFarm Holding i Skip-
tvedt. Regnskapstallene viser 
at den samlete omsetningen er 
på godt og vel 150 millioner 
kroner i året. Og den vokser.  

TOrE MæLuMSæTEr
skiptvedt, Østfold

Resultatene de siste åra har ikke vært 
kjempespreke, men det har også blitt 
investert tresifrete millionbeløp i Latvia 
i disse årene. Så hvordan går egentlig 
butikken?

– Jo takk, jeg er fornøyd, sier Henrik 
Mørk Eek. 

Han viser til at det er investert over 
100 millioner de to siste åra i Latvia, og 
det preger naturligvis tallene. Han sier 
at det samlete gjeldsnivået i Norge er 
om lag 15 millioner kroner nå og snaut 
fire millioner LVL i Latvia. Ganget med 
dagens kurs på 11,9 skulle det bli om 
lag 45 millioner kroner.

2700 PURKER
Henrik Mørk Eek var første gang i  
Latvia i 1996. De norske konsesjons
grensene satte en stopper for ekspan
sjonsmulighetene her hjemme. Store 
svineprodusenter i for eksempel  
Danmark hadde allerede startet eta
bleringen i Baltikum og andre øst 
europeiske områder.

Tre år senere kjøpte Mørk Eek sin før
ste gård i Latvia, og i år 2000 var det 
renoverte gamle sovjetanlegget klar til 
produksjon. Det latviske selskapet  
Baltic Pork er et heleid datterselskap 
av det norske selskapet International 

Pork Investment, der den gamle  
Telenordirektøren Tormod Hermansen 
er styreleder. 

Baltic Pork har 2700 purker, men reg
ner med å være på 3000 i år eller neste 
år. Selskapet leverer om lag 50 000 
slaktegriser, samt at selskapet leverer 
20 – 25 000 smågriser til andre oppkjø
pere. I fjor ble det siste store grisehu
set på 12 000 kvadratmeter tatt i bruk. 
På begge de latviske gårdene er det 
biogassanlegg, og den siste investerin
gen i miljøtiltak er støttet av Innova
sjon Norge og det nordiske invester
ings selskapet Nefco.  

STORDRIFT GIR SPESIALISERING
– Stordrift gir muligheter til å spesiali
sere. Jeg har ennå ikke møtt det men
nesket som er like flink i fødeavdelingen 
som i bedekningsavdelingen. I stordrift 
kan vi tillate oss å la ansatte spesialise
re kompetansen sin, og det utnytter vi 
i Latvia hvor trefire har spesialisert seg 

Svineimperiet i Skiptvedt

SELSKAPSSTRUKTUREN: Slik er  
virksomheten til Henrik Mørk Eek  
organisert. World Farm Holding er  
det overordnete norske familie 
selskapet som Eek kontrollerer hundre prosent.  
Til venstre på kartet sees den norske aktiviteten,  
organisert gjennom Mørk Engebretsen Invest AS. Her ligger mottak av korn og produksjon 
av kraftfôr. Datterselskapet Hampshire AS fôrer fram smågriser (8 – 30/40 kg). Under dette 
driver Mørk Eek og andre sin egen smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon. Dillerud 
Anlegg AS er et anleggsfirma, og har ikke noe med griser å gjøre.

World Farm Holding 
Henrik Mørk Eek 100%

World Farm Management
Latvia

Innovasjon Norge
Norge

International Pork Investment
Norge

I P Development LTD
Kypros

Holding: Ukraina, Futuras, Belize

Alto Pork
Ukraina

Alto Invest
Ukraina

Baltic Pork Sia
Latvia

BP Energi
Latvia

Laubere Becons
Latvia

Nefco 
Nordic Environment Finance Corporation

3,37 %

Svein Engebretsen

Mørk Engebretsen Invest AS (MEI)
Norge

Hampshire AS
Norge

Dillerud Anlegg AS
Norge

100 %

100 %

68,14%

28,49%
3,37%

67,67%

100%

99,99%

32,33%

100 %

100 %

71,57%

28,43%

100%

46,57%

Den internasjonale virksomheten koordineres gjennom det norske holdingselskapet International Pork Investment, hvor også Innovasjon Norge 
er inne på eiersiden. Holdingselskapet har full kontroll med aktiviteten i Latvia. De to latviske datterselskapene Laubeere Bekons og BP Energi 
produserer om lag 450 – 500 kw/t i form av biogass og bioenergi basert på husdyrgjødsel. IP Develompment LTD er holdingsselskapet 
for aktiviteten i Ukraina, hvor også andre internasjonale aktører er inne på eiersiden. 
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på bedekning, mens sekssju har spe
sialisert seg på å jobbe i fødeavdelin
gen. Jeg er opptatt av at vi skal pro
dusere stadig bedre resultater.  
Vi ligger vel på cirka 27 avvente per 
årspurke i Latvia nå. En annen fordel 
med stordrift er at vi tar i bruk tekno
logi som det ikke er aktuelt å satse på 
i de små enhetene vi har i Norge.  
Det fører også til at norsk svinepro
duksjon blir hengende etter i utviklin
gen. I Latvia kan vi bygge biogass
anlegg hvor vi både kan selge og 
kjøpe energi. Vi kan investere i sol
celleanlegg på takene, og montere 
luftrensingsanlegg som blir altfor dyre 
i et lite grisehus. 

– Driver du etter multisiteprinsippet  
i Latvia ?

– Ja. Vi har purker ett sted, smågriser 
et annet sted og slaktegriser på et 
tredje. Vi har gode erfaringer med 
multisite, men jeg ser at enkelte virus 
kan ha lettere for å leve i dette syste
met enn i en stor enkeltgård. 

Mørk Eek pleier å være i Latvia annen
hver uke, men med moderne tekno
logi spiller det liten rolle hvor han  
jobber fra. Når styrings og kontroll
funksjonene plasseres i nettskyer kan 
du følge med på alle viktige drifts
funksjoner uansett hvor du er.

SVAKERE DEKNINGSBIDRAG  
– Hvordan er dekningsbidraget på ei 
purke i Latvia kontra i Norge?

– Det er ingen tvil om at det er ve
sentlig bedre i Norge. En flink produ
sent i Norge får jo 15 – 20 000 kroner i 
dekningsbidrag per årspurke når tide
ne er gode, mens tilsvarende tall i  
Latvia kanskje tilsvarer 7000 kroner. 
Og det er ikke nødvendigvis kjempe
billig å bygge grisefjøs i Latvia. Grunn
forholdene er mange steder vanske
lige på grunn av dårlig drenering og 
mye vann. I Norge bygger vi ofte på 
fjell og fast grunn, sier Henrik Mørk 
Eek. Han er klar for å utnytte de  
mulighetene som måtte by seg også i 
morgendagens svineproduksjon, det 
være seg hjemme eller ute.
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Omsetn.
mill. kr.

Driftsres.
mill. kr.

Res. før skatt
mill. kr.

EK
prosent

Gjeld
mill. kr.

Mørk Engebretsen Invest 62,1 54,8 2,7 0,4 2,2 4,3 21,4 131

Hampshire 14,9 14,8 1,9 3,3 1,7 3,4 37,5 10

International Pork Investment 27,6 21.2 7,1 12,1 10,4 14,4 37,6 100

World Farm Holding 52,9 52,6 3 0,1 7,9 3,9 21,1 132

Dette er konserntall. Gjelden i WFH er summen av gjeld i samtlige selskaper. Gjelden i IPI er summen av gjeld i Latvia og Ukraina.
Gjelden i MEI er summen av gjeld i IPI og Hampshire i tillegg til MEIs egen gjeld.

STORE INVESTERINGER: Dette anlegget i 
Latvia ble tatt i bruk i fjor, og er den siste  
store investeringen Henrik Mørk Eek har gjort 
i landet.  [foto: Gunnar Fjellengen]
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Norsk landbruk og matpro-
duksjon er avhengig av, og har 
stor tillit hos norske for-
brukere. Denne tilliten er bygd 
på bl.a. produksjon av trygg 
mat, beitende dyr, spredt  
produksjon og et åpent  
kulturlandskap.

Merete Furuberg 
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Med tanke på regjeringsplattformen 
og de signalene Sylvi Listhaug har 
sendt ut etter regjeringsskiftet, kan 
mye av denne tilliten bli utfordret i  
årene framover. 

Ei samlet jordbruksnæring har et mål 
om at norsk matproduksjon skal økes 
på norske ressurser, og at hele landet 
skal tas i bruk. Dette har vært utgangs
punktet for jordbrukets organisasjoner 
før jordbruksoppgjørene de siste åre
ne, og det vil det være også i år. Dess
verre går utviklingen innenfor flere felt 
i feil retning: 
– Jordbruksarealet i Norge går ned år 

for år. Hovedårsaken til den sterke 
arealnedgangen er bruksnedleggel
ser. Når et gårdsbruk legges ned, 
går 1/3 av jorda ut av drift. 

– Vi har underdekning av norskprodu
sert storfekjøtt og lammekjøtt, to av 
de jordbruksproduktene Norge har 
best naturgitte forutsetninger for å 
produsere. 

– Stadig mindre kornareal og reduser
te totalavlinger på korn, gjør norsk 
matsikkerhet i stadig større grad av
hengig av andre land sine ressurser. 
Vi beslaglegger nå om lag like mye 
kornareal i utlandet, som hele det 
norske kornarealet, for å produsere 
fôr til norske husdyr. 

Sylvi Listhaug sier hun vil prate jord
bruket opp, og har uttalt mål om økt 
matproduksjon, styrket selvforsyning, 
økt inntekt, styrket rekruttering, og 
landbruk over hele landet. Vi vet imid
lertid at dersom regjeringen finner fler
tall på Stortinget for sin politikk, vil de 
negative utviklingstrekkene i norsk 
jordbruk forsterkes betydelig. For den 
nye regjeringens hovedmål med land
brukspolitikken er kostnadseffektiv 
matproduksjon, og gjennom regje

ringsplattformen signaliserer regjerin
gen at den ønsker å gjøre følgende: 
– Virkemidlene skal i større grad sti

mulere til økt produksjon i de beste 
områdene av landet 

– Takene for maksimal produksjon skal 
løftes eller fjernes 

– Støttenivået skal reduseres 
– Tollvernet skal svekkes.

Det er ikke sammenheng mellom land
bruksministerens mål for jordbruket, 
og de endringene som regjeringen 
legger opp til. Endringsforslagene vil 
medføre at matproduksjonen sentrali
seres til de beste jordbruksområdene, 
og at en eventuell økning i lønnsomhe
ten i jordbruket vil måtte skje gjennom 
en strukturrasjonalisering som er langt 
sterkere enn den vi har sett de siste 
årene. I sum vil det medføre store,  
irreversible endringer i forhold til hvor 
mye mat som produseres i Norge, 
hvordan den produseres og hvor i  
landet den produseres. Dette er vår  
og jordbrukets analyse av den nye re
gjeringen sin landbrukspolitikk. 

Matproduksjon er en viktig del av lan
dets samlede beredskap, og det er et 
statlig ansvar å legge til rette for en 
matproduksjon som både er økono
misk og ressursmessig bærekraftig. 
Sterk befolkningsvekst og klimaendrin
ger, understreker betydningen av  
dette. 

Om regjeringen får flertall for sin poli
tikk, vil imidlertid norsk matproduksjon 
i stadig større grad ligne på matpro
duksjonen i land vi ikke liker å sam
menligne oss med, hvor dyrevelferd og 
forvaltning av egne naturressurser er 
underordnet målet om en kostnads
effektiv matproduksjon. 

Sylvi Listhaug vil prate jordbruket opp. 
Statens tilbud i jordbruksoppgjøret til 
våren blir ikke bare en test på hvordan 
regjeringen ønsker å gi innhold til det
te, det blir også en test på hvordan 
Stortinget for øvrig ønsker å utvikle 
norsk matproduksjon.

D E B A T T  /  K O M M E N T A R

– Det holder ikke med prat, Sylvi!

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

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

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge  |  Tykkelse 1,5 – 42 mm
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Det ble slaktet 2,54 millioner svenske 
slaktegriser i 2013. Dette er 1,7 pro
sent færre enn året før.

I løpet av den siste tiårsperioden har 
slaktingen av svenske griser gått ned 
med 760 000 griser, eller 23 prosent. 
Grisföretagaren rapporterer imidlertid 
at fjorårets nedgang skjedde i første 
kvartal, og at slaktingen viste en svakt 
økende tendens de to siste kvartalene 
i fjor. 

Det største svineslakteriet i Sverige, 
Scans anlegg i Kristianstad, slaktet 713 

000 griser i fjor. Dette var en nedgang 
på hele 14,6 prosent fra året før. Til 
sammenlikning hadde KLS Ugglarps 
slakterier i Kalmar og Ugglarp begge 
en framgang på over 10 prosent. Til 
sammen slaktet KLS Ugglarps slakteri
er omtrent 550 000 griser. Også AJ 
Dahlsbergs slakteri hadde pen fram
gang i griseslaktinga på fem prosent.

I følge HK Scans svenske innkjøpsdi
rektør Torbjørn Lithell regner de med å 
redusere antall griseslakt med 100 000 
i 2014. Hvis dette slår til, konkluderer 
Grisfôretagaren med at HK Scan når et 

slaktevolum på 850 000 griser når året 
er omme, nesten én million færre gri
ser enn for fem år siden.

Slaktet 2,5 millioner griser

88
31
_0

En svinaktig 
god forsikring

Det aller viktigste med en forsikring er det som skjer etter at en 
skade er skjedd. Hvordan du blir møtt av forsikringsselskapet, hvor 
smidig det fungerer og hvor raskt du kan få i gang driften igjen. 
Det gjelder uavhengig av om du driver med gris, melkeproduksjon 
eller korn. Vi kaller det skadeoppgjør slik det burde være.

Ta kontakt med en av våre landbruksspesialister, så får du vite mer.

www.if.no/landbruk
815 11 526

Is big bad? 
Betyr størrelsen på produk-
sjonen alt i moderne svine-
produksjon?

 
Spørsmålet reises på lederplass i siste 
nummer av International Pig Topics. 
Bladet minner om at mange forbrukere 
betrakter «big as bad», ikke minst når 
det gjelder større sykdomsproblemer, 
dårligere dyrevelferd, og økte miljø
problemer. «Small is beautiful» er en 
holdning som finnes hos mange vanli
ge forbrukere. 

Bladet resonnerer også over hvilke 
problemer en kan måtte slite med i 
stordrifter. Vi siterer; «Kan en husdyr
mann med for mange dyr i besetnin
gen misse på viktige ting? At han må 
betale for det i form av færre smågri
ser per årspurke eller færre kilo i til
vekst i slaktegrisbesetningen? Ja, en 
kan kompensere ved å doble arbeids
styrken. Men kanskje tredobler du pro
blemene og miljøet i arbeidsstokken? 
Flere konflikter krever mer tid fra admi
nistrasjon og ledelse. Verdifull arbeids
tid kan dermed bli brukt på andre ting 
enn praktiske resultater i grisehuset», 
skriver bladet, som også tar med et 
hjertesukk; «På den andre siden er for
brukerne lagd slik at de helst plukker 
det billigste kjøttet i butikken. Vi tren
ger å utdanne forbrukerne om at vi 
også har behov for store farmer», skri
ver International Pig Topics.

BARBERT: Griseslaktinga ved HK Scans slakteri 
i Kristianstad (bildet) gikk ned med nesten  
15 prosent bare i løpet av det siste året.   
[Foto: Tore Mælumsæter]
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STOR BØLING: Det ble uteksaminert ikke 
mindre enn ni nye cand. pigs etter slaktegris
kurset som Norsvinskolen avsluttet den 30. ja
nuar. Foran fra venstre Heidrun Kjøren Bugten 
og Irene Fosså, begge Norsvin, Inger Lise Ny
stykket og Marte Ilseng Spangen, begge Lø
ten, Hedmark. Bak fra venstre Frode Rudland, 
Bøverbru, Oppland, Svein Tore Wadal, Løten, 
Hedmark, Norsvinskolerektor Dyre Johan 
Haug, Øyvind Øxseth og Linn Andrea R. Øx
seth, begge Løten, Hedmark, og Harald Berg, 
Bøverbru, Oppland.  [Foto: Tore Mælumsæter]

Ideal Drektig Solid

Ideal Drektig Fiber

Ideal Die

Ideal Die Struktur

Ideal Die Ekstra

Ny purke – nytt fôr!
Med fokus på hele purka!

Det skal lønne seg å fôre riktig!

www.norgesfor.no

Kontakt din Norgesfôr-forhandler
for en fagprat og en god handel              

Får miljøstøtte til å 
øke produksjonen

Henrik Christiansen går i mot 
strømmen i Danmark.  
Han dobler slaktegrisproduk-
sjonen sin og vel så det.  
Med miljøstøtte.

Som den første i landet har Christian
sen søkt og fått finansiering fra en så
kalt Miljøteknologipulje. Hele utvidel
sen er kalkulert til 5,8 millioner danske 
kroner, og hele 500 000 kroner av det
te finansieres av denne miljøteknologi
støtten. I tillegg får han 800 000 dan
ske kroner i støtte fra noe som heter 
Vekstfondet. Resten, altså 4,4 millioner, 
finansieres i bank.

En betingelse for å komme i Miljøtek
nologipuljen er at bygget tilfredsstiller 
visse krav, skriver Svin. Det nye slakte
grishuset skal ha energibesparende 

ventilatorer som halverer elforbruket. I 
tillegg skal huset ha gjødselkjøling. 
Varmeslanger legges i bunnen av gjød
selkanalen skal kjøle ned gjødsla, slik 
at ammoniakkutslippene faller med an
slagsvis 25 prosent. Huset skal også ha 
fasefôring for å redusere risikoen for 
magesjukdommer og optimere fôrfor
bruket.

Lager støv av lukt
Atmosfærekjemikere ved Københavns 
Universitet er i gang med å utvikle en 
såkalt fotokjemisk luftrenser til bruk i 
grisehus. Prosjektet støttes av Høytek
nologifondet med 1,2 millioner danske 
kroner. I følge Svin har luftrenseren al
lerede vist seg å være effektiv mot ille
luktende spillvannsrensing.

Lukten fra grisehuset består av gasser. 
Den fotokjemiske luftrenseren tvinger 
gassatomer til å samle seg i stadig 
større molekyler i en prosess som set
tes i gang av ozon, og akselereres  

med ultrafiolett lys. Prosessen transfor
merer gassen til støvpartikler, og støv 
er mye lettere å fjerne fra lufta enn 
lukt.

Fall i deknings-
bidraget
Svinekjøttnoteringen i Danmark falt 
med 20 øre til 10,70 DKK i uke seks. 
Fôrprisen er uendret kr 1,74 for purke 
og slaktegrisfôr, og kr 2,30 for smågris
fôr. Dette gir altså et fall i dekningsbi
draget. Men danskene regner med at 
de forhåpentligvis befinner seg på et 
lavpunkt når det gjelder prisnoteringen 
i 2014. For å nå prognosen på kr 11,25 
i første kvartal, må noteringen stige til 
kr 11,70 i gjennomsnitt de seks neste 
ukene.

Det rapporteres om positive signaler 
for slaktegrisprisene i de europeiske 
markedene, noe som danskene håper 
skal smitte over også på dem.

Smånytt fra Danmark:
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Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA ) bidrar til økt lønnsomhet for bonden! Vi produserer og selger fôr, gjødsel og såvarer. Vi leverer dessuten traktorer og maskinvarer.  
Vi har 18 butikker og 9 verksteder fra Sunnhordland i nord til Tvedestrand i sør. Hovedkontoret ligger i Stavanger, mens maskindivisjonen ledes fra Klepp.

RIKTIG FÔRING  
AV PURKER

Nytt og forbedret purkefôr tilpasset din fôringsstrategi

Strategi Drektighetsperiode Dieperiode Avvenning/insett

Overgangsperiode 

2-3 uker før fødsel eller 
innsett føde binge

Innsett til 3-5 dager etter 
fødsel

Fra avvenning til 
insett

Enfase FORMAT Purke

Tofase FORMAT Purke FORMAT 
Purke +  
FORMAT 
Fødsel

FORMAT Purke

Tofase FORMAT Drektig FORMAT Laktasjon

Trefase FORMAT Drektig FORMAT 
Drektig eller 
Laktasjon  
+ FORMAT 
Fødsel

FORMAT Laktasjon

Konklusjon etter omfattende forsøk på Mære Landbruksskole 2012/13: Bruk av nytt sortiment har gitt flere avvente og  tyngre 
smågriser samtidig som purkene har blitt mer holdbare uten at  fôrkostnadene har økt.

Bestill på www.fkra.no eller  
ring vår ordretelefon 800 30 640.

RIKTIG FÔRING  
AV PURKER

Nytt og forbedret purkefôr tilpasset din fôringsstrategi

Strategi Drektighetsperiode Dieperiode Avvenning/insett

Overgangsperiode 

2-3 uker før fødsel eller 
innsett føde binge

Innsett til 3-5 dager etter 
fødsel

Fra avvenning til 
insett

Enfase FORMAT Purke

Tofase FORMAT Purke FORMAT 
Purke +  
FORMAT 
Fødsel

FORMAT Purke

Tofase FORMAT Drektig FORMAT Laktasjon

Trefase FORMAT Drektig FORMAT 
Drektig eller 
Laktasjon  
+ FORMAT 
Fødsel

FORMAT Laktasjon

Konklusjon etter omfattende forsøk på Mære Landbruksskole 2012/13: Bruk av nytt sortiment har gitt flere avvente og  tyngre 
smågriser samtidig som purkene har blitt mer holdbare uten at  fôrkostnadene har økt.

Ta kontakt med en av våre konsulenter/rådgivere dersom du ønsker mer informasjon om bruk av vårt nye purkefôrsortiment.

www.fkra.no – www.fknr.no – www.felleskjopet.no



20
14

jan 76,6 21,36 670 658 3,20 195 8055 13746 2670
feb 76,2 21,65 670 680 3,22 215 8511 14125 2831
mars 74,5 21,65 670 680 3,24 215 8465 14089 2814
april 75,5 21,90 658 680 3,26 223 8422 13927 2800
mai 77,0 22,15 680 680 3,28 207 8380 14043 2786
juni 77,0 22,15 680 680 3,30 203 8331 13897 2771
juli 74,8 21,64 660 674 3,17 199 8496 13649 2803
aug 75,2 21,56 660 710 3,19 192 9294 13442 3078
sept 75,4 21,63 660 685 3,18 199 8818 13715 2899
okt 76,5 21,95 674 670 3,17 218 8478 14491 2790
nov 77,1 22,30 710 670 3,18 212 8419 15127 2778
des 75,0 21,80 685 670 3,19 183 8345 13818 2762
snitt 78,8 22,72 757 783 2,98 251 11062 17832 3685

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

puljetillegg, kvantumstillegg, noroctillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i  
smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.
i prisen på slakt som oppgis i tabellen er noroctillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og  
kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i db-beregningene. 
Eventuell årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.
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20
13

jan 76,4 22,50 737 710 3,06 249 9297 16349 3119
feb 75,1 22,08 710 673 3,08 243 8251 15398 2777
mars 74,5 21,85 710 660 3,10 222 7899 14866 2675
april 75,0 21,79 710 660 3,12 211 7971 14710 2696
mai 74,3 21,84 673 660 3,14 251 7938 14709 2679
juni 73,8 21,81 660 660 3,15 260 7886 14581 2673
juli 74,8 21,64 660 674 3,17 199 8496 13649 2803
aug 75,2 21,56 660 710 3,19 192 9294 13442 3078
sept 75,4 21,63 660 685 3,18 199 8818 13715 2899
okt 76,5 21,95 674 670 3,17 218 8478 14491 2790
nov 76,9 22,29 710 670 3,18 210 8422 15082 2778
des 74,1 22,03 685 670 3,19 194 8400 14128 2771
snitt 75,2 21,91 687 675 3,14 221 8429 14593 2812
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2010 2011 2012 2013 2014 Prognose

DB smågr i sproduks jon DB s laktegr i s Smågr i spr i s

Ifølge våre beregninger er dek - 
ningsbidraget redusert med 

om lag 20 prosent fra 2012 til 
2013 både i smågrisproduk-

sjon, kombinert produk- 
sjon og hos satellitter. 

Nedgangen er noe mindre 
i slaktegrisproduksjonen.

MåLFrId NAruM
fag- og seminsjef Norsvin

FORTSATT KREVENDE 
SVINEØKONOMI
Den merkbare nedgangen skjer til 
tross for at kalkylene forutsetter en ef
fektivitetsøkning på ca 0,5 smågris per 
årspurke fra 1. juli 2013. Lønnsomhets
nedgangen skyldes den sterke øknin
gen i fôrprisene kombinert med lave 
priser på smågris og slakt. Prisen på 
Format Vekst 110 har økt med ca. 14 
øre per FEn fra 2012 til 2013. Smågris
prisen er redusert med ca. 100 kr, og 
prisen på slakt med ca. 1,30 kr. 

STABILT FØRSTE HALVåR
I prognosen har vi regnet med at små
grisprisen vil ligge stabilt på 680 kr i  
1. halvår 2014, og vi har videre antatt 
en prisøkning på slakt på 50 øre per kg 
fra 21. april. Prognosen forutsetter 
kompensasjon for reduserte slaktevek
ter fram til 15. april. Fra årsskiftet fikk 
vi en prisnedgang på slakt på åtte øre 
per kg. Omsetningsavgiften ble redu
sert med 10 øre, men samtidig økte 
kjøttkontrollavgiften med åtte øre og 

Dekningsbidraget markert ned
Mnd Vekt* Slakt 

pris
Smågris-

pris
Kjøp*

Små-
grispris

Fôr kr  
per  

FEn**

DB
slakte-

gris

DB
smågris

DB
kombinert

DB per  
kull  

satellitt

2010 78,42 20,88 608 739 3,00 233 9024 15094 3051

20
11

jan 79 20,58 600 715 2,91 256 8834 15541 2880
feb 78,8 20,87 585 721 2,92 290 8855 15839 2916
mars 79,7 20,66 580 745 2,93 283 9364 15561 3088
april 79,8 20,64 580 745 2,94 279 9363 15461 3083
mai 79,8 21,07 586 761 2,96 302 9777 16170 3196
juni 79,1 21,02 610 785 2,98 263 10277 15816 3369
juli 78,9 21,33 610 794 3,02 271 11228 17148 3732
aug 78,7 21,71 626 835 3,05 275 12077 17526 4041
sept 79,4 21,82 650 810 3,02 273 11690 18228 3889
okt 79,6 22,03 659 785 2,97 296 11266 19070 3725
nov 79,8 22,48 700 785 2,93 299 11289 20110 3730
des 76,2 21,93 675 785 2,91 250 11357 18496 3746
snitt 79,1 21,35 622 772 2,96 278 10448 17081 3450

20
12

jan 79,6 21,56 650 790 2,91 280 11476 18599 3776
feb 79,6 21,71 650 790 2,93 289 11395 18723 3764
mars 78,7 22,19 695 790 2,94 273 11266 18317 3751
apr*** 78,9 23,12 790 785 2,96 258 11107 18104 3698
mai 78,6 23,40 790 770 2,98 251 10696 17877 3574
juni 78,2 23,17 790 770 3,01 243 10661 17678 3561
juli 77,9 22,77 785 770 3,03 212 10832 16761 3618
aug 78,1 22,76 770 795 3,05 224 11370 16658 3802
sept 78,1 22,80 770 772 3,05 226 10862 16730 3637
okt 78,9 23,15 770 737 3,04 265 10039 17575 3382
nov 78,5 23,79 795 710 3,04 285 9502 18681 3164
des 75,1 23,13 772 710 3,05 219 9417 16587 3142
snitt 78,3 22,80 752 766 3,00 252 10719 17691 3572
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det var en økning i slaktekostnader, slik 
at nettoeffekten ble en prisreduksjon 
på åtte øre. 

Smågrisprisen ble redusert med 20 kr. 
fra13. januar. Prisnedgangen på små
gris skyldes både reduksjonen i pris på 
slakt fra nyttår og behov for justering 
av smågrisprisen som følge av økte 
fôrkostnader. Når fôrprisene øker en
dres lønnsomheten ulikt i smågrispro
duksjon og slaktegrisproduksjon. For å 
opprettholde om lag samme fordeling 
av lønnsomhet mellom smågris og 
slaktegrisprodusenter er smågrisprisen 
justert i forhold til dette.  

FôRPRISENE ØDELEGGER 
LØNNSOMHETEN
Det er den sterke økningen i fôrprise
ne som gir dramatisk utslag på lønn
somheten. Som nevnt økte prisene 
med ca. 14 øre fra 2012 til 2013. Det 
ligger nå an til en ytterligere økning på 
samme nivå i 1. halvår 2014. Prisøknin
gen i løpet av disse to årene på fôr (ca 
30 øre per FEn) betyr om lag 2200 kr 

per årspurke i redusert dekningsbidrag 
for en kombinertprodusent. I tillegg er 
lønnsomheten redusert med ca. 1900 
kr på grunn av lavere svinekjøttpris. 
Selv med økt utbetalingspris på slakt 
etter påske, må altså kombinertprodu
sentene forberede seg på redusert 
lønnsomhet sammenlignet med mai/ 
juni 2013. For smågrisprodusentene 
derimot ligger det an til en forbedring 
på ca. 400 kr per årspurke.

De beregna dekningsbidragene forut
setter 11,1 avvente smågriser per kull 
og 2,15 kull per årspurke. 0,5 flere  
avvente smågris per kull kan øke dek
ningsbidraget med ca. 900 kr per 
årspurke i kombinertproduksjon. En  
reduksjon av fôrforbruket med 0,1 FEn 
per kg tilvekst forbedrer dekningsbi
draget med ca. 850 kr per årspurke i 
kombinertproduksjon og ca. 27 kr per 
gris i slaktegrisproduksjon.

KRAFTIG NEDTUR: Sterk økning i fôrprisene kombinert med lave priser på smågris og slakt har redusert lønnsomheten  
med en femtedel fra 2012 til 2013.  [foto: Tore Mælumsæter]
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Harald Bøhnsdalen driver  
formeringsbesetning, sitter i 
Norsvin avlsråd og har gjen-
nom flere år vært involvert i 
den internasjonale virksom-
heten. Hvordan ser han på 
brobyggingen mellom inter-
nasjonale behov og norske 
produksjonsforhold? 

MArTE HEIErAAS EVju
kommunikasjonsrådgiver, Norsvin

Harald liker USA. Han gikk på high
school i Ohio og kjører Chevy Silvera
do. Men enda viktigere: han er med i 
Norsvins avlsråd og er tett på forsk
nings og utviklingsarbeidet. Bøhns
dalen forstår betydningen av kontinu
erlig utvikling i takt med kravene som 
stilles i ulike markeder. 

Gården hans huser en av Norges stør
ste formeringsbesetninger, og den lig
ger i Skedsmo, Akershus. 

– Her har det vært mange amerikanere 
på besøk opp igjennom, sier Harald. 
Han er en kjent skikkelse for mange 
amerikanske kunder, og har selv vært i 
USA flere ganger i Norsvinsammen
heng, blant annet på World Pork Expo 
i Iowa. I 2013 jobbet han en periode i 
en besetning i Arizona. 

– Det å være involvert i den internasjo
nale virksomheten setter drifta i fjøset 
hjemme i Norge i et helt annet per
spektiv, påpeker han. 

– Hvilke erfaringer gjorde du deg i 
USA? 

– Jeg har god erfaring med å ha kun
dekontakt, og opplever ofte at jeg fun
gerer som «sannhetsvitne», som bonde 
og som eier av Norsvin. Det gjør mye 
for tilliten, tror Harald. På mange må
ter blir han et bindeledd mellom kun
dene og Avlsrådet. Det er viktig å se 
og forstå kundens behov, og kunne 
bringe det tilbake. 

– Jeg har sett mye forskjellig i USA, 
også besetninger med utfordringer i 
produksjonen. Erfaringer med materia
let i en slik produksjon er svært nyttig. 
Og jeg ser utfordringene i amerikansk 
svineproduksjon, blant annet med høyt 
smittepress og økt krav til robusthet. 

– Hva er unikt med det norske dyre
materialet? 

– Renheten vi har i Norge er unik. En 
gid smittesluse kan utgjøre en stor for
skjell. Spesielt viktig blir det når vi er 
mye ut og inn av fjøset. Vi har en bred 
og stor renrasepopulasjon som vi har 
full kontroll over. Med den har vi job
bet systematisk, og med den kan vi 
gjøre store ting, sier Bøhnsdalen. 

Konsesjonslov og kostnadsnivå i Norge 
har gjort at vi har ønsket å tjene mest 
mulig på færre dyr. Det har gitt et ek
stremt effektivt materiale. Han har 
også inntrykk av at det amerikanske 
markedet ikke etterspør større volum 
nå, men snarere høy profitt på dyrema
terialet. 

– Er det store forskjeller på norske og 
utenlandske behov? 

– Nei. Det er store kontraster mellom 
gårdslandbruket i Norge og produk
sjonsforholdene internasjonalt. Men vi 
blir mer og mer like. Ta for eksempel 
løsdrift, som kommer mer og mer i 
USA. Det er dyra våre vant med. Jeg 
opplever at man snakker det samme 
«språket» når det gjelder dyremateria
let. En norsk produsent kan ha mange 
av de samme betraktningene som en 
produsent ellers i Europa, eller i USA. 
På individnivå er mye likt mener han.  
Vi er opptatt av det samme. 

Større forhold i internasjonale marke
der gjør at ting avdekkes raskere ute. 
Slik kan Norsvin hele tiden tilpasse seg 
forholdene i markedene. Eksempelvis 
er registreringer fra besetningene i 
USA viktige for effektivt å utvikle dyre
materialet. 

– Hva blir viktig i utvikling av avlsmate
rialet framover? 

– Robusthet er et viktig stikkord i Nor
svins avlsarbeid i årene som kommer. 
Smittepresset er vesentlig større under 
større produksjonsforhold. Derfor in
tensiverer Norsvin nå arbeidet for økt 
robusthet og sykdomstoleranse, blant 
annet gjennom forskningsprosjektet 
«Robust Pig». Før var robusthet ensbe
tydende med eksteriør. Slik er det ikke 
lenger. Et robust dyremateriale i da
gens forstand har blant annet lett gri
sing, motstår smittepress, god appetitt 
og har evne til å overleve i produksjo
nen. Dette bildet er utrolig komplekst. 
Robusthet starter ved fødsel, sier han. 

– Vi kan gjøre store ting

MANGE: Mange amerikanske Norsvin
kunder kjenner Bøhnsdalens gård i 
Skedsmo etter å ha vært på besøk i be
setningen der.  [foto: Privat] 
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– Som livdyrprodusent er du opptatt 
av purkekvalitet. Hvordan er purkene i 
besetningen? 

– Vi får noen imponerende fine kull. 
Før jul var det en pulje med 11,8 kilo i 
snitt på avvenningsvekter ved 31 dag
ers alder (landsvin x yorkshire hybri
der). Alle ble bedekt på nytt. Det er 
tøft for purkene, særlig med tanke på 
den lange dietida i Norge, men purke
ne klarer seg bra. Vi får testa purkene 
godt i Norge når vi avvenner på fem 
uker, mot tre uker i USA. 

Og holdbarheten over flere kull blir 
stadig viktigere. Før var det sjelden 
purkene gikk lengre enn to kull, og vi 
fikk ikke testet holdbarheten, forteller 
Harald. Det var på en tid hvor vi fikk 
bra betalt for purkeslakt og det var 
god økonomi i å stadig ta inn ungpur
ker. Nå er det en tendens til at man 
også i Norge ønsker å beholde purke
ne lenger. 

– Hvordan kan vi videreutvikle purke
holdbarheten? 

– Det er viktig at vi klarer å belønne de 
som holder ut lenger, særlig for en liv
dyrprodusent som meg selv. For ek
sempel purka med åtte fine kull bak 
seg. Den purka må bidra med veldig 
gode moregenskaper videre, og det er 
viktig at dette fanges opp og premie
res. Kanskje vil DNAinformasjon kunne 
hjelpe oss et steg videre her, i det å 
premiere holdbare purker i avlen. Det 
samme gjelder purker som viser god 
sykdomstoleranse. 

– Vi tilstreber linjer som avvenner  
mange og klarer seg selv, påpeker han. 
Ei purke som griser lett, uten hjelp. 
Det er stor forskjell på purkene, Det 
gjelder å få registrert spesialtilfellene, 
de som man har gitt fødselshjelp i  
fjøset, og få premiert de som klarer 
seg selv. 

I Norge har vi noen ekstremt gode  
resultater. Harald ønsker at gode resul
tater skal kunne tilskrives purkene, og 
at det blir et viktig moment i det å  
videreutvikle et robust materiale. 

– Antall avvente øker og det er mange 
spener. Men jeg stiller et spørsmåls
tegn ved jurkvaliteten. Melken skal 
være jevnt fordelt i juret. Det skal for 
eksempel ikke være «nedfall» bak og 

lite melk foran. Når det gjelder jur
kvalitet har vi litt å gå på, mener han. 

– Den norske slaktegrisen er ekstremt 
effektiv. Er det rom for forbedring? 

– Ja! SPFbesetningene har vist at pro
duktet er enda bedre. Miljømessige 
faktorer spiller inn og reduserer ytel
sen. Nå vi nå jobber med å videreutvi
kle dyrematerialet til i mindre grad å 
bli påvirket av miljømessige forhold, 
omfatter det også slaktegrisen. Totalt 
sett er vår gris best i produksjonen, og 
verdensledende på fôreffektivitet, en 
svært viktig egenskap. Men det er all
tid rom for forbedring. 

– Har du noen oppfordring til andre 
produsenter? 

– Prat om produktet. Diskusjonene har 
man utrolig mye igjen for, i Norge og i 
utlandet. Gi tilbakemeldinger, til avls
besetningene og til Norsvin. Ett tilfelle 
trenger ikke være et uhell, så det er 
viktig at vi setter ting i system. Det er 
produktet vi lever av, og vi skal hele ti
den utvikle oss. Men vi er avhengig av 
hjelp ute og tilbakemeldinger. Vi skal 
styre avlen så den gavner Norsvin som 
helhet, produsentene i Norge og kun
dene ute. Vi skal også sikre god dyre
velferd, sier Harald Bøhnsdalen.

LITT å Gå På: – Når det gjelder for 
eksempel jurkvalitet har vi litt å gå på, 
mener Harald Bøhnsdalen.  
[foto: Marte Heieraas Evju]

Bruk avlsrådet
Norsvins avlsråd fungerer som en viktig diskusjonspartner for Norsvins  
administrasjon, og som et rådgivende utvalg for styret. Men det er  
absolutt åpent for innspill fra alle.

Sentralt i avlsrådets mandat er strategiske avlsspørsmål og prioriteringer i 
forhold til langsiktig satsing, avlsmål og avlstiltak, avlsmodeller som sikrer 
best mulig avlskvalitet for Norsvins kunder, og avtaleforhold mellom  
Norsvin og avlsbesetningene.

Avlsrådet består av Aud Jorun Landrø, representant for styret i Norsvin, 
avlssjef Erling Sehested, Jan Botilsrud, representant for foredlingsbesetnin
gene, Harald Bøhnsdalen, representant for formeringsbesetningene,  
Lars Hulleberg, representant for bruksbesetningene, og professor Odd 
Vangen, NMBU.



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

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

Montør Bjønness

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

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

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

vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LINK-FOG AS

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

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

www.if.no
tlf. 02400

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

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

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

www.nessemaskin.no
nessemaskin@nessemaskin.no
tlf. 57 69 48 00

landets største utvalg av redskap for  
stell av alle slags husdyr !
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www.bergerud-gaard.no
ole@bergerud-gaard.no
tlf. 91 84 50 04

plastplater til alle formål. 

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

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

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

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

ønsker mer gris !
vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

MIDT-NORGE SLAKTERI AS



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

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

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

ditt eget selskap!

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

nord-europas ledende produsent av merkesystemer 
for husdyr.

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

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

L A N D B R u K S L E v E R A N D Ø R E N

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

NESTE NUMMEr AV SVIN, NUMMEr 3,  
KOMMEr UT DEN 11. APrIl 2014
TEMA: Gjødsel

// manusfrist: 24. mars

// frist for bestilling av annonser: 24. mars

// frist for levering av annonsemateriell:  

 28. mars.

lANdBruksleVerANdøreNe:

 3 liNJer 5 liNJer

enkeltinnrykk 1.800,- 2.300,-

5 innrykk 1.440,- 1.840,-

9 innrykk 1.260,- 1.610,-

ANNoNsePriser:

FormAt 4-FArger 2./3. omslAg

1/1 15.200,- 16.500

1/2 9.400,- 10.300

1/3 7.300,- 

1/4 6.300,- 6.900

1/8 3.900,-

Baksiden 17.700,-

holdBArhets- Svenske djurhälsovårdens vårkonferanse har holdbarhet  
koNFerANse: som tema, og arrangeres 11.–12. mars. www.svdhv.org. 

årsmøte: I Norsvin holdes i Hamar den 20. mars.

NY hYBridPurke: 9. april arrangerer Norsvin fordypningskurs om den nye  
 hybridpurka LZ på Vefsn landbruksskole, Helgeland.

sViNeForskNiNg: journées de la recherche porcine (swine research days)  
 arrangeres den 2. mai i Paris, Frankrike.

eurotier 2014: arrangeres i Hannover, Tyskland, den 11. – 14. november 2014  
 www.eurotier.com 

Agromek: Arrangeres i Herning, danmark, 25. – 28. november 2014. 
 www.agromek.dk

utgiVelsesPlAN sViN 2014:

Nr. mANusFrist mAtr.Frist utgiVelse temANummer

1 20. januar 24. januar 07. februar fôr og fôring

2 17. februar 21. februar 08. mars 

3 24. mars 28. mars 11. april gjødsel

4 28. april 05. mai 16. mai

5 02. juni 06. juni 20. juni kjøttindustri

6 18. august 22. august 05. september

7 22. september 26. september 10. oktober Økonomi og driftsledelse

8 20. oktober 24. oktober 07. november

9 24. november 28. november 12. desember inventar, utstyr, hjelpemidler

www.dieseltank.no
tank@procut.no
tlf. 71 22 60 90

vi produserer dieseltanker, rekkverk,  
balkonger og kaiutstyr.www.dieseltank.no

Tel 71 22 60 90  E-post: tank@procut.no

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

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

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

våre betongprodukter gir tilnærmet vedlikeholdsfri 
fasade, og vil i et langsiktig perspektiv gi bedre øko-
nomi og et penere eksteriør.
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www.optima-ph.no
optimaph@kvamnet.no
tlf. 918 17 432 / 908 47 448

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



returadresse: norsvinsenteret, postboks 504, no 2304 Hamar

Komplette klimaløsninger
Et godt klima skapes ved et regulert samspill 
mellom ventilasjon og varmetilførsel. 

Ribberør for vannbåren varme og en 
klimacomputer for styring av temperatur, 
luftfuktighet og CO2 vil bedre produktiviteten 
i fjøset og dermed ditt økonomiske resultat. 

Ta kontakt med en av våre spesialister på 
svin, tlf. 03520. 

For mer informasjon se www.felleskjopet.no

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no

Climate for Growth


