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FJØSTEKNIKK

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

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

KAN VARMELAMPER TENKE?
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www.husdyrsystemer.no

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

Staldren® — Et effektivt
tørrdesinfeksjonsmiddel
Effektiv i grisebingene

Praktisk spann til 
 spredning av Staldren

AM-gjødselsystem Effektiv og miljøvennlig 
gjødselhåndtering

Norsk
kvalitet

AM-Våtsåing 
•  Opptil 20% mer avling.
    (Ref. forsøk NLR Rogaland 2014)

• Våtsåing. Vedlikehold av enga 
   samtidig med spredning av 
   husdyrgjødsel.

• Våtsåing gir større avling og er 
   miljøvennlig. Lett utstyr som gjør 
   to operasjoner i en.

AM-Slangetrommel
• Solid konstruksjon i galvanisert stål. 
• 3 størrelser, 700, 1200 og 1500.
• Eget kammer for slepeslange.
• Plass til kobling i senter av trommel   
  gir flere fordeler.
• Svært kraftig motor og drivsystem
• Unikt pressrullsystem.

• Røring og overpumping 
• Lessing i vogn

• Slangespredning   
  

AM-pumper
5 års garanti!

Lagring og spredning av husdyrgjødsel er vårt fagområdet
Mer informasjon finner du på www.agromiljo.no eller ta kontakt

Vi lagerfører 
Cobra-pumper

Cobra-pumper

jlfasjöljdkfjk

1,5” også kalt ”mini-Cobra” er en meget
letthåndterlig, takket være den lave vekten. Pumpen har
en max. kapasitet på ca.500 ltr./min. og den er først og
fremst beregnet for pumping eller fylling av vann og
lignende til ugrassprøyter, vanntanker og lensing.

 3” er en Cobra med pumpekapasitet på ca.
1500 ltr./min. Dette gjør den egnet til fylling av tanker,
overpumping mellom brønner eller gjødsellagere.
Egnet for vann, urin, flytende gjødsel og lettere slam.


Nest størst av alle Cobra-pumpene med en kapasitet
på ca. 2500 ltr./min. Pumpen er i første rekke beregnet
til pumping av flytende gjødsel og slam.
Dette er også pumpen for entreprenører, kommuner og
sivilt beredskap. Den store hydraulikkmotoren på 19 cc
gjør at pumpen også passer meget godt for grave, laste
og anleggsmaskiner.


Pumpen som gjør laste og transportjobben av vann,
gjødsel og slam meget effektivt. Pumpekapasitet på ca.
2 700 - 3 500 ltr./min. Finnes i to størrelser. Pumpen er
best egnet for pumping og forflytning av større vann,
slam eller gjødselmengder.

Cobra-pumpene har den fordelen at de i forhold til
tradisjonelle pumper, ikke stopper på grunn av partikler,
singel eller sand, løv m.m. setter seg i pumpen.



5” pumpe med ekstra stort pumpehus for høy kapasitet.

Cobra 90 er lett å
flytte og håndtere,
takket være den lave
vekten.
Enkel tilkobling til
hydraulikk-uttak med
ISO kobling.

Cobra 180 / 200

AM-Stripespredere
• Kapasitet opptil 250 m3 pr. time. 
   Arbeidsbredde 8/12/15/16 m.
• Suverent spredebilde, også i hellende terreng. 
• Patentert fordelerhus 
  produsert i rustfritt stål.

AM-FanesprederAM-VeggrøredyseAM-Veggkran AM-Bunnuttak

Avd Trøndelag:    Per Oddvar Mære tlf: 415 55 541 pom@agromiljo.no
Service/support Østlandet: Nils Gillerhaugen   tlf: 905 61 474 nils@agromiljo.no

Utviklet og produsert i Norge for norske forhold

 

Kan leases

• Unik konstruksjon med duk over kant 
• Godkjent for tilskudd 
• Kan flyttes • Plater av høy stålkvalitet 
• Kapasitet fra 100-1063 m3

AM-kum

Tlf: 51 71 20 20   post@agromiljo.no
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

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

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

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

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

www.fjossystemer.no

Oppgrader ditt våtfôringsanlegg 
til automatisk etetidsstyring

dialecta.no

• Bedre tilvekst på smågris og slaktegris 
• Optimal fôring av purker i fødeavdeling

• Ventilene justeres optimalt ved alle utfôringer, 365 dager i året
• Redusert tidsforbruk
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Adresse: Norsvinsenteret,
Postboks 504, 2304 Hamar
Telefon: 62 51 01 00 e-post: svin@norsvin.no

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

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

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

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

Produksjon:
idé trykk as, postboks 263, 2302 Hamar

Antall nr. per år: 9 tidsskrifter

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

Bankgirokonto: 1800.05.51011

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

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

Vakttelefon distribusjon: 908 52 120

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

Forsidebilde: : – Å la grisene gå ute krever ikke de helt store investeringene, og det er  
fleksibelt å justerer produksjonen opp og ned, sier økobonde Heinrich Jung i Solør.  
[foto: Marte Østmoe]

FAGBLAD FOR 

SVINEPRODUKSJON 

Bladet utgis av Norsvin.

Bladet er medlem av

Fagpressen og redigeres

etter Redaktørplakaten.
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Gedigen kommunikasjonssvikt
I LA-MRSA-saken har det vært en gedigen kommunikasjons- 
og kompetansesvikt mellom mat- og veterinærmyndighetene 
på den ene siden, og folkehelsemyndighetene på den andre. 

Det er først og fremst hensynet til folkehelsen som ligger til grunn for ønsket 
om å bekjempe bakterien. Vi snakker ikke om en farlig eller smittsom dyre-
sykdom her, slik Landbruksdirektoratet  kaller det i sin nye forskrift om  
LA-MRSA-sanering. Bakterien er et smittestoff som ikke skaper problemer for 
grisene. Vi snakker om antibiotikaresistente bakterier som kan være farlige  
for enkelte mennesker.

Siden det første utbruddet av LA-MRSA i 2013 har flere bønder som vil teste 
seg selv eller ansatte i grisehuset blitt avvist av fastlege eller andre helse-
myndigheter. Det hører ingen steder hjemme at helsemyndighetene har skapt 
de største hindrene for å gjennomføre det viktigste tiltaket for å forebygge 
bakteriespredning som bekjempes på vegne av helsemyndighetene.  

Norske svineprodusentene har ikke noe ønske om at denne bakterien skal  
etablere seg i svinepopulasjonen. Men hvis de alene skal bli sittende igjen 
med det moralske, praktiske og økonomiske ansvaret for å sikre liv og helse til 
mennesker i en sårbar situasjon, så kan en fort bli fristet til å kaste ballen  
tilbake og si at dette får andre rydde opp i. I andre europeiske land har man 
gitt opp å bekjempe bakterien, som florerer i rikt mon.

Vi støtter ikke en slik holdning. Men hvis ikke kunnskaper og kommunikasjon 
om faktiske, praktiske og økonomiske problemer rundt dette blir bedre  
mellom berørte offentlige instanser, er det fristende å la boomerangen slå  
tilbake. Her må det på plass ordninger som holder svineprodusentene  
økonomisk skadesløse når saneringer og tiltak pålegges av hensyn til folke-
helsen. Bøndene vil svare positivt på det. Hvis ikke, risikerer helsemyndig-
hetene å skyte seg selv i foten.
 
Spar oss for leger og forskere som legger ansiktet i bekymrede folder når de 
snakker om kjempeutfordringene med antibiotikaresistente bakterier.  
Det minste de kan sørge for er å støtte helhjertet opp om de forsøkene som 
norske bønder og norsk kjøttbransje har gjort og gjør for å beholde Norges 
svært eksklusive plass når det gjelder lavt forbruk av antibiotika.  
Det burde ikke være nødvendig å la det gå så langt at regjeringen må vurdere 
å påby alle fastleger å ta LA-MRSA-prøver når noen ber om det. Det burde 
være en selvfølge. 

L E D E R

TORE MÆLUMSÆTER
ansvarlig redaktør

«Det hører ingen steder 

hjemme at helse- 

myndighetene hindrer  

det viktigste helse-

tiltaket»

Bruk tida som trengs
En nasjonal kontroll av brannsikkerheten hos 
norske slaktegrisprodusenter står for døra.

Det har vært høringsmøte på Stortinget om 
bruk av vaksine som kastreringsmetode i  
svineproduksjonen. Du kan lese mer om møtet 
og debatten i dette bladet.

Men hovedanbefalingen fra arbeidsgruppen 
som landbruksstatsråden nedsatte i november 
er at målet for 2015 må være å tidoble bruken 
av vaksinekastrering sammenliknet med i fjor.

Det er et ganske hårete mål. Det er også et 
klart uttrykk for at næringens egne represen-
tanter ser behovet for å prøve ut denne meto-
den i større skala. Svin har hatt reportasjer hos 
produsenter som har prøvd vaksinen med 
gode erfaringer, og vi har sjøl skrevet på  
lederplass at det er dumt å stille seg på bak-
bena når det utvikles et alternativ til dagens 
kastreringspraksis.

Likevel mener vi at det er god grunn til å helle 
litt kaldt vann i blodet til de som nå uten  
videre mener at hele næringa kan gå over til 
dette. Dyrevernalliansen mener nok det, og 
den greier sikkert å få med seg en del politike-
re. Men hvis vaksinekastrering er så enkelt, 
hvorfor er det ikke utbredt i Europa? Svine-
stormakten Danmark vil ikke bruke vaksinekas-
trering. Begrunnelsen er at kundene deres vil 
ikke ha det.
 
Også vi er helt avhengige av å ha forbrukernes 
tillit i et spørsmål som dette. Som i alle andre 
saker er vi helt avhengige av at de som kjøper 
kjøttet føler seg trygge på at det er produsert 
på en dyrevelferdsmessig og kvalitetsmessig 
god måte.

VI MENER:
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Å sette en produksjonsform 
opp mot en annen er som å 

skyte seg selv i foten. Jeg blir 
provosert når noen prøver å 

sette økologisk og konvensjo-
nell produksjon opp mot 

hverandre.

Mon tro om ikke begge «leire» burde være mer ydmyke og erkjenne at vi trenger 
variasjon og mangfold. Når det kommer opp forslag om å forskjellsbehandle ulike 
produksjoner når det gjelder for eksempel merverdiavgift, i den hensikt at forbruker-
prisen skal favorisere det ene fremfor det andre, kan man begynne å lure. Dette er 
neppe et fornuftig virkemiddel for mer bærekraft. Vi trenger både konvensjonelt og 
økologisk. 

Jeg tror det vil ha store fordeler å økologisere det konvensjonelle jordbruket. Jeg 
har selv erfart at økologisk produksjon er krevende agronomisk, men avlingene blir 
ikke nødvendigvis mindre. Det eneste som er bærekraftig på lang sikt, er det som 
regulerer seg selv gjennom naturens egne regler for bærekraft. 

Den fremste vitenskapen er den som prøver å forstå sammenhengen i naturen, og 
ikke den som vil prøve å finne ut hvordan naturen kan manipuleres eller trikses med. 
Jeg har et dilemma, for jeg er veldig for vitenskapelig fremgang. Men tanken nager 
meg; kan vi mennesker tukle til naturen slik at vi vender den mot oss? Ville vi fått til-
svarende problemer med multiresistens om antibiotikabruken hadde vært annerle-
des i verden? Samme tanke gjør seg gjeldende også når det gjelder såkalt immuno-
logisk kastrering. Så liten erfaringen med Improvac faktisk er i Norge og andre land, 
hvor trygge kan vi være for langtidsvirkningene? Nei, jeg føler meg slett ikke trygg, 
selv om det ikke er vanskelig å si seg enig i at en par sprøytestikk er bedre dyrevel-
ferd enn tradisjonell kastrering. Konklusjonen er at verden ennå ikke har sett noe  
akseptabelt alternativ til kastrering slik de fleste praktiserer den, selv om det ikke er 
noen god måte å hindre rånesmak på. Likevel er vi kanskje best tjent med at det  
finnes flere metoder i bruk.

VIDAR JULIEN
Styremedlem Norsvin

STYREMEDLEMMETS SAK

Viktig med mangfold

Fem nye cand. pigs
NYE: Etter å ha avsluttet med slaktegrisdelen ble disse fem cand. pig’ere fra 
Norsvinskolen medio februar. Fra venstre Solveig Naadland, NMBU,  
Petter Kjosavik Søby, Skiptvedt, Østfold, Victoria Bøhn Lund, FK Agri,  
Norsvinskolerektor Dyre Johan Haug, Anna Lena Høgbakken, Furuseth, Dal, 
Akershus, og Rønnaug Haugland, Øksnevad videregående skole, Klepp,  
Rogaland. [foto: Tore Mælumsæter] 
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FJØSTEKNIKK

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

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

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

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

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

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

Unit for up to 4,000 fatteners

Example for a No-Residue Unit BW+

Blandetanker

WEDA parallellanlegg

Friskvannstank

Bruktvannstank
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Begge er samvirkeslakterier, og til-
sammen står de for nesten all svi-
neslakting i Danmark.Tican er lillebror, 
men er et selskap der de aller største 
svinebøndene er eiere. Tican slakter 
1,9 milloner griser, har 2 200 ansatte 
og omsatte sist regnskapsår for ca. 6 
milliarder NOK. Dansih Crown slakter 
22 millioner griser (slakting skjer i Tysk-
land, Sverige, England og Polen foru-
ten Danmark), har 26 000 ansatte og 
omsatte for 67 milliarder NOK forrige 
regnskapsår. Fusjonen skjer gjennom 
en utjevning av egenkapital, og at an-
delshavere i Tican blir andelshavere i 

Danish Crown. Tican (stiftet i 1931) skal 
i følge Landbrugsavisen i lengre tid 
vært ute etter en fusjonspartner og har 
nå alså funnet sammen med Danish 
Crown. Fusjonen må godkjennes av re-
presentatskap/årsmøte i hvert av sel-
skapene. Konkurransemyndighetene 
har også et ord med i laget før den er 
gyldig. I Danmark blir det i så fall liten 
konkurranse om slaktene, men konkur-
ranse finnes gjennom at flere sender 
smågrisen til Tyskland for oppdrett og 
slakt der. Generelt er dansk svinenæ-
ring inne i en krise med lave priser og 
marginer.

Danish Crown og Tican fusjonerer
Danmarks største og nest største slakteri, Danish Crown  
og Tican, fusjonerer.

Grisebonde anmeldt for  
kornsmugling
En grisebonde i Halden er anmeldt for kornsmugling. Saken er tidligere omtalt i 
blant annet Bondebladet. De skriver at bønder i Halden trolig leier/eier mer enn 
10 000 dekar i Strømstad. Svenske bønder er sinte fordi de ikke klarer konkurrere 
om leiejorda. For en husdyrbonde i Norge er det gunstig å leie/eie jord i Sverige, 
da en ordning fra 1954 tillater husdyrbønder i grensekommuner å dyrke eget fôr 
i nabokommunen. Denne ordningen utnyttes i Halden, og er altså lovlig. Men 
det er ikke lov å levere svensk korn på møller i Norge uten fortolling.

– Det er riktig at en bonde er anmeldt. Dette dreier seg om en sak vi har etter-
forsket lenge, og ikke om et konkret beslag på grensen, uttaler kontorsjef  
Wenche Fredriksen i Tollvesenet til Bondebladet. 
[kilde: Bondebladet/Handelsbladet/ATL]

Minus 750 000  
i Danmark 

Foreløpige tall fra regnskapene viser at 
danske svineprodusenter i fjor gikk ned i 
inntekt med 750 000 kroner. Det er små-
grisprodusentene som taper mest og 
har over en million i inntektsnedgang. 
Slaktegrisprodusentene taper mindre, 
eller drøyt 150 000 danske kroner. Dek-
ningsbidraget i slaktegrisproduksjon er 
nå på drøyt hundre danske korner, skri-
ver Langbrugsavisen.

Ny landbrukspolitikk 
krever tre vekster 

EU får i vår en ny fem års landbrukspoli-
tikk fra april (CAP 2015 til 2020). Størst 
forandring er hvordan den grønne støt-
ten innrettes. Hver bonde må nå dyrke 
minst tre ulike vekster. Gårder over en 
viss størrelse må også ha fem prosent 
økologisk fokusareal, men i kommuner 
med mer enn 50 prosent skog slipper en 
dette. Ellers er det nå verdensmarkeds-
priser på melk og korn som gjelder. 
Storfekjøtt har fortsatt en noe høyere 
pris i EU. Nytt er også at unge bønder 
får en egen støtteordning. 

Gjødselgass årsak til 
eksplosjon 
Kripos har konkludert med at gjødsel-
gass mest sannsynlig var årsak til eksplo-
sjonen på gården Sygard Forr i Sør Fron 
i september. Trolig kan gassen ha blitt 
antent av en blåselampe brukt til å lime 
forkrybber. Ei slik blåselampe ble funnet 
utenfor grisehuset.

Ingen vil bli siktet etter gjødselgassek-
splosjonen, hvor en mann i 40-åra om-
kom i september i fjor. Kripos-rapporten 
konkluderer med at det ikke har skjedd 
noe kriminelt, og politiet vil ikke sikte 
noen etter ulykken.

Hele fjøset, hvor det var 4-500 griser, 
kollapset i eksplosjonen.

VOKSER: Danish Crown blir enda større. Her fra Nord-Europas største slakteri ved Horsens på 
Jylland. [foto: ] 
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Norgesgruppen inn  
i Grøstadgris
Norgesgruppen har kjøpt  
49 prosent av Grøstadgris, som 

produserer økologisk frilandsgris.

– Det gir oss trygghet og sikrer fremti-
den til Grøstadgris. Nå føler jeg at vi får 
igjen for det slitet vi har vært gjennom, 
sier Gry Beate Knapstad til Tønsbergs 
Blad.

Hun sier at det føles trist at mannen hen-
nes, Hans Runar, ikke får oppleve dette. 
Han døde i 2013. De startet firmaet 
sammen for 15 år siden, og salget var lite 
og gikk tregt i starten. I dag selger Grøs-
tadgris tonnevis av egne produkter langs 
Oslofjorden fra Telemark til Oslo, men 
også i byer som Stavanger, Bergen og 
Trondheim. Omsetningen i fjor lå på nær-
mere 35 millioner kroner, og driftsresulta-
tet ble på 4,9 millioner.

I fjor leverte bedriften 70 tonn kjøttpro-
dukter, og i år skal den etter planen pro-
dusere 95 tonn. Etter hvert som Grøstad-
gris har vokst, har det totalt blitt fem 
gårder som produserer gris etter samme 
konseptet.

Økte kraftfôrsalget
Felleskjøpet Agri omsatte for 12,1 milliar-
der i 2014, og fikk et konsernresultat på 
301,5 millioner kroner før skatt. Dette er 
det beste ordinære driftsresultatet i Fel-
leskjøpets 119-årige historie. Den gode 
volumutviklingen på kraftfôr fortsatte i 
2014 med et totalvolum på 920 000 tonn. 
Omsetning i butikk endte alene på 2,4 
milliarder, og bidro sterkt til det gode re-
sultatet, skriver selskapet i en pressemel-
ding.

– Felleskjøpet viser solid utvikling innen 
kjernevirksomheten i 2014 og fortsetter 
fremgangen i kraftfôrmarkedet. Plante-
kultur, redskap og ettermarked har alle 
hatt gode resultater i 2014, sier konsern-
sjef John Arne Ulvan.

Omsetningsvekst for Nortura
Nortura hadde god omsetnings-
vekst i 2014. Konsernets drifts-
inntekter ble 22 mill. kroner. 
Dette tilsvarer en vekst på 1,6 
milliarder kroner, eller 8,1 %.

Driftsresultatet (EBIT) i 2014 ble 450 
millioner kroner, noe som tilsvarer en 
vekst på 122 millioner kroner eller 37 
prosent. Inntektsvekst kombinert med 
reduserte personalkostnader forklarer 
resultatutviklingen.

Men også 2014 ble et år med hardt 
pressede marginer. Norturas brutto-
margin er ytterligere redusert og pre-
ger resultatet. Positiv utvikling på kost-
nadssiden bidrar til å sikre et positivt 
resultat. Fallet i bruttomargin på 1,5 
prosentpoeng skyldes i hovedsak at 

hoveddelen av omsetningsveksten fin-
ner sted innenfor områder med lavere 
marginer, som industrisalg og Nor-
fersk, men også overproduksjon og 
ubalanser i kyllingmarkedet og et un-
derliggende pris- og marginpress for 
merkevaresalget.

MARKEDSUTVIKLING 
Nortura har økt sin markedsandel i det 
norske dagligvaremarkedet med 1,3 
prosentpoeng til 48,7 prosent. Økning 
finner sted gjennom råvareleveranser 
fra Norfersk og økt produksjon av  
handelens egne merker (EMV), mens 
markedsandelen for Norturas merke-
varer er redusert med 2,1 prosent po-
eng til 38 prosent. Nortura har i 2014 
hatt økte tilførsler av samtlige dyre-
slag, også for gris, men med unntak 
for storfe. 

Dyrepoliti først i Sør-Trøndelag
– Jeg har sammen med justis- og beredskapsministeren satt ned en arbeidsgrup-
pe som skal se på hvordan politiets arbeid med dyrevelferdssaker og samarbeidet 
mellom politiet og Mattilsynet kan styrkes. I arbeidsgruppen deltar Mattilsynet, 
Politidirektoratet, Økokrim, i tillegg til representanter fra Landbruks- og matde-
partementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeidsgruppen skal beskri-
ve et pilotprosjekt lagt til Sør-Trøndelag politidistrikt innen bekjempelse av krimi-
nalitet mot dyr. 

Dette sa statsråd Sylvi Listhaug i Stortinget som svar på et spørsmål 
fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om finansieringen 
av dyrepolitiet. I prosjektet skal det legges vekt på samarbeid, 
kompetanseutveksling og møtepunkter mellom politidistriktet 
og det lokale Mattilsynet.

– Mattilsynet har meget god kompetanse på dyrevel-
ferd, mens det er politiet som kan etterforskning og 
bevissikring. Derfor må alvorlige dyrevelferdssaker 
møtes gjennom felles innsats og kompetanseover-
føring. Organiseringen og omfanget av dette pilotpro-
sjektet, samt kostnader og finansiering, er temaer som ikke 
er ferdig utredet, sa statsråden. 
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De par siste årenes smitte-
sporingsarbeid etter påvisning 

av LA-MRSA i norske svine-
besetninger har avslørt omset-

ning/handel med gris på en 
måte som har forsterket  

smittespredningen. 

I kjølvannet av munn- og klauvsjukeepidemien i Storbritannia (som også omfattet 
Irland, Frankrike, Belgia og Nederland) i 2001, gikk svineæringen sammen om å 
utarbeide retningslinjer for handel med levende griser (utdrag av disse retnings-
linjene er gjengitt på annen plass i dette Svin). 

I korthet går disse retningslinjene ut på at avlsdyr kun skal omsettes fra besetnin-
ger godkjent i henhold til «Helse- og hygienereglementet for avlsbesetninger» 
og at avlsdyr og smågriser i størst mulig grad skal omsettes i lukkede avls- og 
helsepyramider innenfor samme region. Dersom levende griser skal krysse en  
regiongrense skal det godkjennes av veterinærkonsulenten ved slakteriet til 
produsenten(e) som mottar grisene. Disse retningslinjene ble vedtatt av  
Sam arbeidsrådet for Helsetjenesten for svin den 3. september 2002. I dette 
Samarbeidsrådet sitter både KLF, Nortura og Norsvin. 
Med andre ord: alle aktørene som er involvert i livdyromsetning sluttet seg til 
disse retningslinjene.

Norsvin opplever en stadig synkende lojalitet til disse retningslinjene, og mener 
at det må utarbeides et mer forpliktende system for å redusere smittespredning 
ved omsetning av levende griser. Norsvin mener det må utarbeides en bransje-
standard for omsetning av levende griser, en bransjestandard som alle er for-
pliktet til å følge. 

Når det føres levende griser inn i en purkebesetning skal disse grisene komme 
fra en besetning som tilfredsstiller visse minimumskrav knyttet til smittebeskyttel-
se, helsedokumentasjon og helseovervåkning. Dette må gjelde både ved omset-
ning av purker, råner og smågriser. Det er naturlig å ta utgangspunkt i «Helse-  
og hygienereglementet for avlsbesetninger», som næringsaktørene allerede har 
sluttet seg til og som er utarbeidet ene og alene for å redusere faren for at den 
som kjøper dyr skal få inn smittsomme sykdommer.

Dette vil åpne for at også andre besetningskategorier enn avlsbesetninger kan 
bli «godkjent» som livdyrselgende besetninger. 

Videre må bransjestandarden omfatte tradisjonell omsetning av smågris, slik at 
dette skjer innenfor den allerede etablerte regionen for å redusere faren for at 
smittestoff spres over altfor store avstander.

En slik bransjestandard kan godkjennes av Mattilsynet. Da vil forsikringsselskape-
ne kunne ta hensyn til kravene i bransjestandarden i sine vilkår, altså at det er en 
forutsetning at man har fulgt bransjestandarden for å få en fullstendig forsi-
kringsutbetaling. Norsvin har grunn til å tro at forsikringsselskapene vil ønske 
dette velkommen. Det vil også være i svineprodusentenes interesse, da det vil 
føre til lavere forsikringspremier og mindre sannsynlighet for smitteintroduksjon  
i besetningene.

Nå er det LA-MRSA som er i fokus. Neste gang kan det være Afrikansk  
svinepestvirus fra en infisert spekepølse, PED-viruset, eller PRRS-viruset som er 
involvert. 

OLAV EIK-NES
adm. direktør Norsvin

DIREKTØREN DIREKTE

Livdyromsetningen må strammes inn
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Målet bør være 10 prosent 
bruk av vaksine mot rånelukt i 
løpet av 2015. Det er en tidob-
ling av rånevaksineringen i 
forhold til i fjor. Det foreslår 
en arbeidsgruppe. 

TORE MÆLUMSÆTER

Den vil altså ikke ensidig satse på  
immunologisk kastrering (vaksinekas-
trering) når framtidige alternativer til  
dagens kirurgiske kastrering skal vur-
deres. Arbeidsgruppen (se ramme 
BAKGRUNN) mener at det fortsatt er 
usikkerheter knyttet til både effekt og 
uønskete sideeffekter og bivirkninger 
av vaksinebruken. 

Konklusjonen er slik; 
// Bransjen er innstilt på å forplikte seg 

til et mål om 10 prosent omfang av 
bruk av Improvac (vaksinekastrering) 

innen utgangen av 2015 (omfanget 
var 1,3 prosent i 2014). Senere mål 
må vurderes på bakgrunn av 
2015-erfaringene. 

// Viktigste virkemiddel vil være endre-
de klassifiseringsregler. Tiltak kan 
være reduksjon av antall stikkprøver 
for androstenonanalyse (i dag over 
én prosent av vaksinert gris), samt 
reduksjon av trekket for kastrert gris 
( i dag kr. 0,30 per kg). Dette vil  
redusere særskilte kontrollkostnader 
for vaksinert gris, og dermed være 
et positivt økonomisk virkemiddel 
for vaksinering. 

// Bransjen vil lage planer for informa-
sjons- og motivasjonstiltak overfor 
produsenter og veterinærer. 

// Det er behov for å evaluere effekte-
ne av vaksineprogrammet nærmere, 
herunder vevsskader på injeksjons-
stedet, utvikling av rånekarakteri-
stika på slakteskrotten, manglende 
effekt av vaksinen med mer. 

// Gruppen anbefaler ikke ensidig  
satsing på immunologisk kastrering 

av gris når framtidige alternativer til 
kirurgisk kastrering skal vurderes. 
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til 
effekt og uønskete sideeffekter av 
vaksinebruk. Gruppen ser det som 
uheldig å binde seg opp til bruk av 
et legemiddel fra en produsent som 
per i dag har monopol i det norske 
markedet. 

// Gruppen mener at det kan være in-
teressante muligheter for å redusere 
rånelukt gjennom avl, og ser dette 
som en mer langsiktig løsning enn 
ensidig satsing på vaksinasjon mot 
rånelukt. 

// Utfasing av kirurgisk kastrering kre-
ver fornyet innsats når det gjelder 
kunnskapsutvikling. Avl, økonomi  
og konsekvenser av immunologisk 
kastrering og målemetoder for råne-
lukt er aktuelle utrednings- og forsk-
ningsområder. Bransjen mener at 
fornyet satsing på hanngrisforskning 
ikke må gå på bekostning av øvrig 
forskningsinnsats på husdyr. 

Forts. neste side

Kastrering av hanngris: 

Vil tidoble vaksinebruken i år

TIDOBLES: I fjor ble 1,3 prosent av hann-
grisene vaksinekastrert. Nå samler bran-
sjen seg om et mål om å øke dette til 10 
prosent i løpet av året. 

OMSTRIDT: For dyrevernere er skalpellen 
som brukes til kirurgisk kastrering selve stri-
dens kjerne.
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RESULTATER SÅ LANGT 
Den norske uttestingen av Improvac så 
langt viser at ingen makroanatomiske 
kriterier alene kan skille vaksinerte og 
uvaksinerte hanngriser. Erfaringen viser 
også at rånelukt kan oppstå på tross av 
vaksinering. Arbeidsgruppen mener 
derfor at behovet for å finne måter å 
oppdage rånelukt på i slaktelinja er ve-
sentlig. Dette skyldes at nordmenn og 
nord-europeere betraktes som mer 
sensitive for rånelukt enn forbrukere i 
flere andre land der hanngrisproduk-
sjon er vanlig. Rånelukt blir derfor ikke 
akseptert i det norske markedet. Store 
europeiske svineprodusenter har større 
markeder med ulike forbrukergrupper, 
og dermed større mulighet til å omset-
te rånekjøtt. 

DYREVELFERD PLUSS MINUS 
Det er uten tvil dyrevelferdsmessige 
fordeler med immunologisk kastrering 
sammenliknet med kirurgiske metoder, 
mener arbeidsgruppen. Men den pe-

ker også dyrevelferdsmessige ulemper 
som råneatferd og vevsskader, samt at 
kvaliteten på slakteskrotter kan forrin-
ges. «Det er derfor ikke opplagt at me-
toden er en fullgod erstatning for ki-
rurgisk kastrering på nåværende 
tidspunkt», heter det i rapporten. 

BAKGRUNN 
I loven om dyrevelferd (2008/2009) 
står det at det er et mål å komme bort 
fra rutinemessig kastrasjon av smågris. 
Statsråd Sylvi Listhaug møtte kjøtt-
bransjen 10. november 2014 for å dis-
kutere alternativer til kirurgisk kastre-
ring av gris. En arbeidsgruppe ble 
nedsatt for å utarbeide en plan for å 
redusere omfanget av kirurgisk kastre-
ring. Gruppen har vært ledet av Land-
bruks- og matdepartementet, som 
også har hatt sekretariatet. For øvrig 
har Ola Nafstad (Animalia), Harald  
Furuseth (KLF), Frode Vik (Nortura) og 
Eli Grindflek (Norsvin) vært represen-
tert. Det var konklusjonene fra denne 
arbeidsgruppen som ble lagt fram  
1. februar 2015, og diskutert på et 

åpent møte på Stortinget som Høyre 
og Fremskrittspartiet tok initiativet til 
den 2. februar.

ALENE: Improvac er foreløpig det eneste 
kommersielle vaksineproduktet for å hindre 
rånelukt som er tilgjengelig i Norge.

Forts. fra forrige side

• Melketilskudd som gis i tillegg til purkemelk
• Gir høyere avvenningsvekt
• Øker daglig tilvekst spesielt i store kull
• God smakelighetPluss Fokus Yoghurtmelk
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Kjøttbransjen er positiv til å 
øke vaksinekastreringen bety-
delig, og erkjenner at bruk av 
vaksine gir bra dyrevelferd. 
Men bransjen trenger mer tid, 
og frykter at forhastede grep 
kan resultere i kjøtt med råne-
lukt på markedet. 

TORE MÆLUMSÆTER
Oslo

Kort oppsummert var dette noen av de 
viktigste tilbakemeldingene som kom 
fra kjøttbransjens representanter da 
rapporten om alternativer til kirurgisk 
kastrering ble diskutert på et informa-
sjonsmøte i Stortinget. 

Det var regjeringspartienes nærings-
fraksjon, ved henholdsvis stortingsre-
presentantene Ove Trellevik (H) og 
Morten Ørsal Johansen (FrP), som 
sammen med statssekretæren i land-
bruksdepartementet deltok på vegne 
av politikerne. Men om det var få stor-
tingspolitikere til stede, så var til gjen-
gjeld gjestelista og inviterte foredrags-
holdere lang. Alle berørte i 
svinekjøttbransjen var godt represen-
tert, og det samme var dyreverninte-
ressene. 

«I STRID MED  
DYREVELFERDS-LOVEN»
Dyrevernsalliansens Marianne Kulø  
sa det slik; 
– Kjøttbransjen og faglagene har i lang 
tid bedt om bedre tid og mer fors-
kning før et forbud mot kirurgisk kas-
trering kan innføres. Derfor ble Stortin-
gets kastreringsforbud fra 2009 utsatt. 
Dette overrasker ikke oss, selv om vi 
mener at dagens praksis strider mot 
dyrevelferdsloven. Vi mener at Anima-
lia har forsømt seg kraftig når det gjel-
der å informere om at vaksine er bedre 
enn å skjære i smågrisene med kniv. 
De slakteriene som har prøvd Vak-gri-
ser er positive, og vi mener at en om-
legging til bruk av vaksine er realistisk 
innen 2016. Næringa må få et pålegg 
om dette. Den vil ikke gjøre dette av 
seg sjøl. Vaksinen trengs ikke settes av 
veterinærer, hvis produsentene kurses i 
riktig bruk. Vi tror også at vaksinekas-
trering kan løses i forhold til økologisk 
svineproduksjon, sa Marianne Kulø. 

KONTROLLERT INNFASING
– Helt siden bruk av Improvac ble god-
kjent i Norge i 2009 har kjøttbransjen 
lagt en kontrollert innfasing av vaksine-
kastrering til grunn. For oss er det av-
gjørende å sikre at det ikke kommer 
kjøtt med rånesmak ut i markedet, sa 
Animalias Ola Nafstad. Det var for øv-
rig også han som presenterte arbeids-
gruppens innstilling (se forrige sak). 
Nafstad, som har jobbet med hanngris-

problematikken i 16 år, sa at hanngris-
programmet har hatt som mål å finne 
bærekraftige løsninger. 

– Men dessverre er vi fortsatt der at 
det fort kan oppstå tvil på slaktelinja 
om en står overfor en råne eller ikke. 
Av de 64 prøvene som ble analysert i 
2014 fant vi hele 10 prøver over gren-
severdi med henblikk på androstenon. 
Vi har hatt flere tilfeller av bøtelegging 
overfor produsenter. Dette er et pro-
blem for den enkelte produsent som 
mener å ha fulgt reglene, men det  
illustrerer også at det er fare for at vi 
kan få kjøtt med rånesmak ut i marke-
det. Og det er til syvende og sist for-
brukerne som vil lide hvis vi ikke lykkes 
med en kontrollert innfasing. Mot slut-
ten av 2014 har vi dessverre også sett 
en bekymringsfull økning når det gjel-
der kvalitetsfeil. Vi må ikke glemme at 
Norge allerede ligger i verdenstoppen 
når det gjelder dyrevelferd på dette 
området. Dagens system fungerer OK, 
og har gitt mye bedre dyrevelferd enn 
vi hadde før 2001, sa Nafstad. 

TRENGER TID 
Også Norges Bondelags første nestle-
der, Kristin Ianssen, hadde en klar kon-
klusjon som gikk i samme retning; 

– Vi er glade for at svineprodusenter 
prøver dette, men Norges Bondelag 
sier nei til å forby dagens alminnelige 
praksis. Vi trenger mer erfaring og 

Vaksinehøring på Stortinget: 

– Må ha forbrukernes tillit

KONTROLLERT: – Vi har hele tida lagt til 
grunn at vi må ha en kontrollert innfasing for å 
unngå råneluktkjøtt i markedet, sa Animalias 
Ola Nafstad. 

PÅLEGG: – Vi mener det må til et pålegg om 
bruk av vaksinekastrering for å få næringa 
med på dette, sa Marianne Kulø i Dyrevern-
alliansen. 

NEI NÅ: – Det er bra at bønder og bransjen vil 
prøve ut vaksinen, men vi sier nei til å forby 
dagens metode med kastrering under bedø-
velse, sa Norges Bondelags første nestleder 
Kristin Ianssen. 
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større sikkerhet for at kjøtt med råne-
smak ikke havner i butikkene. Det er et 
veldig stort steg å gå fra 10 000 til 
800 000 vaksinekastrerte griser i året, 
mente Ianssen. 

Hun var indignert over påstander om 
at næringa ikke har fulgt opp Stor-
tingets oppfordring om å finne alterna-
tiver til dagens praksis. Det er brukt 
nærmere 100 millioner kroner på fors-
kning om dette uten at vi har kommet i 
mål. Heller ikke i andre europeiske 
land har funnet gode alternativer, og 
de omfavner ikke vaksinekastrering. Et 
norsk forbud mot kirurgisk kastrering 
kan først komme når en har flere vaksi-
nealternativer og kontroll på at råne-
luktkjøtt ikke kommer ut i markedet, 
mente Ianssen. 

Hun fikk følge av Anders Østlund i 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han 
mente at dagens kastrering er OK, og 
var ikke sikker på hvordan forbrukerne 
ville reagere på vaksinekastering. 

– Vi trenger litt mer tid for å luke ut  
avvikene, sa Østlund. 

– ET KINDEREGG 
Gunnar Dalen, styremedlem i Den  
Norske Veterinærforening, har kastrert 
titusener av smågriser kirurgisk etter 
dagens metode. Han mener dagens 
praksis er forsvarlig, men spurte sam-
tidig om den kan bli bedre. 

– Jeg tror immunologisk kastrering kan 
være et godt alternativ til dagens  
praksis. I dag har vi veterinærer god  
kontakt med smågrisprodusenter og  

kombinertprodusenter. Kontakten og 
oppfølgingen overfor rene slaktegris-
produsenter er ikke bestandig like 
god. Slik sett tror jeg det hadde blitt 
et dyrevelferdsmessig framskritt om 
veterinærene hadde kommet oftere og 
tettere inn i slaktegrisproduksjonen. 
Tilsyn av dyrlege to ganger per innsett 
vil være et kinderegg for dyrevelferden 
totalt sett, mente Dalen. Han påpekte 
vaksinens risiko i forhold til de som set-
ter vaksinen. Risikoen gjelder både 
kvinner og menn. Men han ville heller 
bruke gulrot enn pisk for å få til en 
overgang mot vaksine. 

– Hvis de økonomiske incentivene til å 
bruke vaksine er gode nok, vil dette gå 
av seg selv. Da bør de som vil kunne 
fortsette med dagens praksis. Det er 
bedre å belønne de som vil endre at-
ferd enn å straffe de som ikke vil det, 
sa Dalen. 

– MÅ HA SIKKERHET 
Norsvins styreleder Geir Heggheim 
stilte seg positiv til immunologisk kas-
trering, og karakteriserte det som et 
framskritt for dyrevelferden. 

– Men vi lever av forbrukerne, og vi le-
ver at et velfungerende marked. Derfor 
må vi være sikre på at systemene ikke 
slipper kjøtt med rånesmak ut i marke-
det. Svineprodusentene har alltid vist 
stor evne og vilje til å omstille seg, og 
under de riktige forutsetningene vil de 
nok gjøre det denne gangen også. Kan 
vi avle oss vekk fra råneluktprobleme-
ne? Vi har i mange år hatt fokus på re-
produksjon og fruktbarhet i svineavlen. 
Det kan ligge innebygde motsetninger 

mellom målene her, god fruktbarhet 
og lavere forekomst av androstenon 
og skatol. Min konklusjon er at vaksi-
nekastrering er bra for dyrevelferden, 
men vi trenger mer tid før vi kan føle 
oss trygge i markedet. Risikoen er i 
dag for stor, sa Heggheim.

– TRENGER TILLIT 
Arbeidsgruppas representant fra den 
private kjøttbransjen, Harald Furuseth 
(KLF), sa at hans slakteri hadde svært 
begrenset erfaring med å slakte kjøtt 
fra produsenter som bruker vaksine-
kastrering. 

– I den private kjøttbransjen er vi ikke 
negative til dette, men det har ikke 
vært stor interesse for å prøve fra pro-
dusentenes side. På slakteriet tror jeg 
ikke vi trenger store omstillinger for å 
få dette til. Men om lag halvparten av 
smågrisene eller vel så det omsettes 
gjennom slakteriet, og vi vil få ekstra 
transportlinjer å ta hensyn til.  
Jeg mener dessuten at en eventuell 
norsk lovendring også må gjelder for 
importert svinekjøtt, sa han. 

– Vi trenger forbrukernes tillit, og vi må 
omsette alt vi produserer i Norge. Den 
store skrekken er et førstesideoppslag 
i VG om at «nordmenn spiser hormon-
gris», Da stuper salget, og det har vi 
ikke råd til. Jeg registrerer at bruk av 
vaksine ansees som helt uaktuelt i  
Danmark, rett og slett fordi kundene 
deres ikke vil ha det, sa Furuseth. 

KINDEREGG: – For dyrevelferden tror jeg det 
vil være et kinderegg med mer bruk av vaksi-
ne og flere dyrlegebesøk i slaktegrisbesetnin-
gene, sa Gunnar Dalen i Den Norske Veteri-
nærforening.

SIKKERHET: – Vi lever av markedet, og må 
være sikre på at det ikke slipper gjennom kjøtt 
med rånesmak, sa Norsvins styreleder Geir 
Heggheim.

SKREKKEN: – Den store skrekken er et VG-
oppslag om at nordmenn spiser hormongris. 
Vi trenger forbrukernes tillit, sa Harald  
Furuseth i Kjøttbransjens Landsforbund. 
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MONOPOL UTLØPER 
I debatten etter innleggene understre-
ket Marianne Kulø at Orion Pharma, 
som markedsfører Improvac i Norge, 
ikke vil ha monopol på produktet til 
evig tid. Patentet går ut om et par år, 
og hun trodde ganske sikkert at det 
ville dukke opp alternative preparater. 

Ivar Gulla, som representerer Orion 
Pharma i Norge, sa at til tross for at alt 
i Norge er dyrt, er Norge et land med 
rimelige legemidler. Han sa også at 
dersom de skulle prøve seg med å 
heve prisene for mye, så vil det utløse 
parallellimport. For det finnes alternati-
ve preparater. 

– På verdensbasis er det slaktet over 
80 millioner griser som har blitt vaksi-

nert. Det er gjort en rekke tester, og 
når det gjelder kjøttkvaliteten så viser 
mange av testene at den heller blir 
bedre enn dårligere, sa Gulla.

BEDRE: – På verdensbasis er det slaktet over 
80 millioner griser etter at de er vaksinert.  
Tester viser at kjøttkvaliteten heller blir bedre 
enn motsatt, sa Ivar Gulla i Orion Pharma som 
importerer Improvac.

SKRIK: – Det var en grusom opplevelse å høre 
skrikene fra griser som ble kastrert da jeg var 
14-15 år, sa statssekretær Hanne Maren  
Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet  
i sin innledning.

Det var to fornøyde svineprodu-
senter som uttalte seg om sine 
erfaringer med vaksinekastre-
ring i møtet med politikerne. 

De to Verdalsprodusentene John Ro-
ger Ekren og Knut Voll (se reportasje 
Svin 7/14) var også invitert til nærings-
fraksjonen i Stortinget for å snakke om 
sine erfaringer med vaksinekastrering. 
Ekren, som har konsesjon for en slakte-
grisproduksjon på drøyt 3000 slakte-
griser i året, har så langt vaksinekas-
trert 12 – 1300 hanngriser. 

– Det fungerer veldig bra. De må  
naturligvis kjønnssorteres. Vi må ha 
kontroll på at de som skal ha vaksine 
er i egne binger. Vi sorterer også alle 
hanngrisene etter størrelse. De første 
kastratene sendes til slakteriet om lag 
ei uke før purkene. Og de er lette å 
lesse. Men det morsomste med dette 
er jo den fabelaktige tilveksten og det 
reduserte fôrbruket. Det gir ganske 
gode utslag på dekningsbidragskalky-
len, sa John Roger Ekren. Også Knut 
Voll, som driver kombinert produksjon 
og har vaksinekastrert i to-tre år,  
beskrev gode erfaringer. 

– Vi har ikke hatt negative opplevelser 
eller prøver. Men jeg synes at en bør 
revurdere ansvarsforholdene når det 
gjelder risikoen her. Det er godkjente 
veterinærer som gjør jobben, og vi føl-
ger avtalene i forhold til slakteriet. Li-
kevel er det vi bønder som sitter med 
hele ansvaret, tapte slakteinntekter og 
store bøter hvis noe går galt. Dette 
bør revurderes, sa Voll. Han beskrev 
mange positive a-ha-opplevelser da de 
sluttet med kirurgisk kastrering. 

– Det ble fine marsipangriser, ja rett og 
slett bedre å være gris, sa Voll.  
Dermed pådro han seg en replikk fra 
Norsvinleder Geir Heggheim, som  
understrekte at det også er veldig 
mange fine marsipangriser å se i beset-
ninger som kastrerer med bedøvelse 
etter dagens metode.

Fornøyde bønder

GOD ØKONOMI: – De vokser fabelaktig fort, 
og fôrforbruket går ned. Det gir god økono-
mi, sa John Roger Ekren. 
[foto: Tore Mælumsæter]

HAR ANSVARET: – Det er ikke  
rimelig at vi får hele ansvaret om 

noe går galt så lenge vi produsen-
ter leier inn kompetent personale 
(veterinærer, red.anm.) til å gjøre 

jobben. Ansvarsforholdet bør  
revurderes, sa Knut Voll.
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Norsvin får ros for årets  
studieringopplegg, men opp-
legget er mer krevende enn 
normalt.

ERLING MYSEN
Halden

Det er en onsdagskveld i februar. 
16 – 17 svinebønder fordelt omtrent likt 
på hvert kjønn er samlet på kornsiloen 
i Halden. Vi er i Norsvin Halden på  
første studieringkveld i årets studie-
ring. Laget har som vanlig en felles 
åpen studiering for alle medlemmene.  
Og også årets opplegg med fokus på 
økonomi samler svineprodusentene. 
Leder i lokallaget Lene Mjølnerød  
ønsker velkommen før hun sparker  
ballen til regnskapsfører Kristian 
Strand.

1986 MOT 2014
– Jeg er mektig imponert over svine-
produsenter, åpner Strand. Han legger 
fram dekningsbidragstall fra en analyse 
i 1986. 

– I 1986 var kjøttprisen på gris 25 kro-
ner, eller omtrent som i dag. Smågris-
prisen var også omtrent som i dag. 
Kostnadene er derimot betydelig høy-
ere i dag. Men økt produktivitet og 
lavt fôrforbruk gjør likevel at deknings-
bidrag blir bedre i dag, sier Strand og 
viser til at en smågris eller kombinert-
produsent har økt antall salgbare gris 
med over 50 prosent i denne perio-
den. Det gir et løft i dekningsbidrag. 
Minst løft har imidlertid slaktegrispro-
dusentene hatt. I følge tallene til 
Strand har dekningsbidraget på 28 år 
her økt fra 194 kr til 216 kroner per 
slaktegris. 

FINN DINE TALL 
Strand oppfordrer alle til å finne sine 
egne dekningsbidragstall. Det er bare 
å plukke de rette tallene ut fra skatte-
regnskapet samt å justere status verdier. 

– Selger du for eksempel 300 slakte-
griser rett før eller etter nyttår vil det 
påvirke skatteregnskapet med  
ca. 210 000 kr. Dette må det derfor  
justeres for i et driftsregnskap, og det 
er relativt enkelt, mener Strand. For-
deler du samtidig de faste kostnader 
mellom gris, korn, leiekjøring m.m. har 
du et godt grunnlag for å se hvor du 
tjener eller eventuelt taper penger. 

– Og er du slaktegrisprodusent, lag 
beregning på hver pulje i tillegg til år-
stall, avslutter Strand. Så er det mat-
pause og visning av Norsvinfilmen med 
Dyre Johan Haug som svinebonde. 

LAG DRIFTSREGNSKAP 
og finn dine tall

POPULÆRT: Norsvins studieringer er  
populære i Norsvin Halden. Det gjelder 
også årets studiering.
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NYTTIG MEN KREVENDE 
– Studieringene i Norsvin Halden er 
populære. Vi gjør det kanskje litt an-
nerledes da vi har en stor åpen ring 
som normalt samler 15 til 25 deltagere. 
Men gruppen er ikke større enn at 
medlemmene byr på seg selv. Vi har 
det veldig sosialt og trivelig, sier Lene 
Mjølnerød, leder i Norsvin Halden.

– Nå er kanskje årets opplegg med å 
sette opp og sammenligne deknings-
bidrag noe vanskelig i en så stor  
gruppe, fortsetter Mjølnerød. Hun tror 
de fleste kommer til å sette opp egne 
tall slik som i studiehefet beskriver 
men kanskje ikke dele tallene med  
studieringen. 

– Det er uansett positivt at en med 
årets ring favner alle svineprodusenter, 
også slaktegrisprodusenter, sier  
Mjølnerød. 

– Årets opplegg er flott fordi det gir et 
helhetlig bilde. Normalt har vi fokus på 
enkeltresultater og glemmer kanskje 

helhetsbildet, supplerer Christian 
Bjørnstad. Han er svinebonde i  
Tistedalen ved Halden, og er med på 
studieringarbeid for 14. gang.

14. GANG: Svinebonde Christian Bjørnstad har vært med på studieringer hvert år siden 2002.  
Her sammen med leder Lene Mjølnerød i Norsvin Halden.

Årets studieringopplegg legger 
opp til at en skal regne på 
lønnsomhet i svineproduksjon. 
Det krever at en har tall for  
arbeidsforbruk. Få slike tall 
finnes, men noen svar finnes. 

ERLING MYSEN
frilansjournalist

Gjødselkjøring er et eksempel på en 
arbeidsoperasjon som for noen kan 
bety mye jobb, mens det for andre kun 
er en post i regnskapet. 

Hva er egentlig arbeidsforbruket i svi-
neproduksjon? Svin har prøvd finne ut 
av dette. Noen fasit foreligger ikke. 
Dette henger også nært sammen med 
det resultat du har i grisehuset. Noen 

får for eksempel 30 avvente men gjør 
da en kjempeinnsats. Enkelte er i grise-
huset døgnet rundt ved grising. I til-
legg henger arbeidsforbruk sammen 
med mekanisering/teknologi. Noen har 
for eksempel vaskerobot. Og arbeids-
forbruk har sammenheng om du kjører 
gjødsel eller/og foretar vedlikehold i 
grisehuset selv, eller du setter bort 
denne jobben. Vi kjenner til de som 
bruker mer enn ei uke om våren på 
gjødselkjøring, mens andre setter bort 
hele jobben. 

SMÅGRISPRODUKSJON  
20 T/PURKE?
Nortura har timetall for konsesjonsbe-
setninger på henholdsvis smågris/kom-
binert og slaktegris. Dette til bruk i kal-
kyler for de som bygger nytt. Kalkylene 
forutsettes det nyeste av teknologi og 
lavt arbeidsforbruk. Her ligger en kon-
sesjonsbesetning på smågris (140 pur-

ker) på 2800 timer i arbeidsforbruk el-
ler 20 timer per purke. 

En konsesjonsbesetning kombinert (60 
purker) er en satt til 1750 timer eller 
litt over 29 timer per purke, mens en 
konsesjonsbesetning slaktegris (2100) 
er satt til 800 timer eller 0,4 timer per 
slaktegris. 

Trolig er tallene noe lave, i iallfall hvis 
en sammenligner med registrerte tall 
fra driftsgranskningene til Norsk Insti-
tutt for landbruksøkonomisk forskning. 
En del som har bygd til for eksempel 
konsesjonsbesetning smågris har også 
blitt overrasket av hvor mye jobb det 
egentlig er.

KORNPRODUKSJON 2 TIMER/DAA 
Nå drives svineproduksjon normalt i 
kombinasjon med kornproduksjon, iall-
fall på Østlandet og i Trøndelag. Norsk 

Hva er arbeidsforbruket per purke 
eller slaktegris?
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FRA 30 TIL 60 TIMER PER PURKE 
I KOMBINERT
Anders Huus i Bondelaget har også 
analysert timetallet på 45 timer per 
årspurke nærmere. Han har da først 
trukket ut noen satellitter og slakte-
grisprodusenter fra tallene, og deretter 
lagt plottene inn på en graf. En kombi-
nertprodusent med 40 purker havner 
da på et arbeidsforbruk på 60 timer, 
mens arbeidsforbruket synker til det 
halve per purke hvis du har 80 purker. 
Det kan neppe stemme i praksis. Men i 
tallene fra bruk med 80 purker har vi 
en større andel smågrissalg (konse-
sjonsgrensen for kombinert er på 60 
purker). Samtidig kan mer av jobben 
bli satt bort når produksjon øker, og 
det er selvsagt stordriftsfordel ved å 
gå fra 40 til 80 purker. Som konklusjon 
antar vi at arbeidsforbruket i smågris-
produksjon er fra 20 – 40 timer per 
årspurke, eller 10 – 16 timer målt per 
kull. I slaktegrisproduksjon setter vi tal-
let til 0,4 – 0,5 timer per slaktegris. 

Institutt for Landbruksøkonomisk har 
regnskapstall fra 33 slike bruk. Tallene 
finnes på nettet (se: www.nilf.no/statis-
tikk). En utfordring med tallene er at 
gris er kombinert med korn. Men det 
kan det justeres for. NILF har også tall 
fra bruk med ren kornproduksjon. Vi 
kan bruke registrerte arbeidstall hos 
slike bruk og dermed klare å trekke 
korndelen ut av svin. Snittbruket i 
driftsgranskingene har ca 400 dekar 
korn og ca 800 arbeidstimer. Rådgiver 
Anders J. Huus i Norges Bondelag har 
også sett på dette og funnet at bruk 
med 200 dekar korn har et arbeidsfor-
bruk på ca. 2,4 timer per dekar. Dette 
reduseres til ca. 1,6 timer per dekar 
hvis du har 800 dekar, og et et bruk 
med 400 dekar får et arbeidsforbruk 
på 2 timer per dekar. 

Gjennomsnittsbruket i driftsgranskin-
gene med korn/gris har 412 dekar korn 
og 47,3 årspurker. Hvis vi trekker ut 
824 timer fra registrerte tall, sitter vi 
igjen med et arbeidsforbruk per 
årspurke på 45 timer. 

TIMEBETALING PÅ 72 KRONER
Norsvin har i årets studiehefte lagt inn 
prognosetall for ulike produksjoner. 
Hvis vi supplerer dette med arbeidsfor-
bruk per årspurke i kombinertproduk-
sjon på 45 timer, smågrisproduksjon  
30 timer og slaktegris 0,5 timer finner, 
vi en timebetaling i 2013 som varier fra 
0 kr i slaktegrisproduksjon til 35 kr i 
kombinertproduksjon. Det siste er fra 
regnskapstall i NILFs driftsgransknin-
ger. Nå har økonomien løftet seg fra 
2013 til 2014. Timebetalingen i  
Norsvin kalkylen har økt fra 11 til 72 kr/
timen i kombinertproduksjon. Men det 
er et stykke igjen til 150 kroner timen 
som er en slags minimumsbetaling for 
avløsere. Vi har i tabellen satt opp hvil-
ket dekningsbidrag som gir 150 kr/ti-
men. Med et bedre regnskapstall 2014 
bør en god del nå denne målsettingen. 
Det synes å være slaktegrisprodusen-
tene som har lengst vei å gå, mens 
smågrisprodusentene kan løfte seg 
raskest.

ENTREPENØROPPGAVE: Gjødselkjøring er et 
eksempel på en arbeidsoperasjon som for 
noen kan bety mye jobb, mens det for andre 
kun er en post i regnskapet.

30 TIMER?: Hvor mye jobb er det egentlig 
med ei årspurke? Timetallet betyr mye for 
lønnsomheten i svineproduksjon. 

DEKNINGSBIDRAG/ 
TIMEBETALING GRIS

Norsvin
prog 2014
kombinert

Norsvin
prog 2013
kombinert

NILF
snitt 2013
kombinert

Norsvin
prog 2013

smågris

Norsvin
prog 2013
slaktegris

Antall årspurker/slaktegris 40 40 47 80 1500

Inntekter (tall i kr) per purke per purke per purke per purke per sl.gris

Inntekter gris 49202 43283 41268 21561 1796

Tilskudd (ikke avløser) 1064 1069 1000 381 19

Sum Inntekt 50266 44352 42268 21942 1815

Variable Kostnader

Kraftfôr m.m 27283 24887 20529 9450 683

Innkjøp livdyr 1821 1721 4524 1721 838

Andre variable 3219 3146 2452 1997 52

Renter variable kostn 3 % 562 543 486 282 26

SUM Variable kostnader 32349 29780 27531 13450 1599

DB Gris 17917 14572 14737 8492 216

FASTE KOSTNADER

Lønn (minus avløsertilskudd) 0 0 800 0 0

Bygninger, innventar, maskiner 8315 7977 6200 4425 150

Andre faste kostnader 1731 1693 2000 1119 29

SUM Faste Kostnader 10046 9670 9000 5544 179

DRIFTSOVERSKUDD 7871 4902 5737 2948 37

Rentekrav 4620 4425 4144 2445 81

Arbeidsvederlag 3251 477 1593 503 -44

Timer per purke/slaktegris 45 45 45 30 0,5

Arbeidsvederlag kr/time 72 11 35 17 0

Nøkkeltall

DB som gir 150 kr/t 21400 20850 19900 12500 335

Kjøttpris slaktegris 26,41 24,33 24,54 23,88

smågrispris 858 858

antall avvente 23 23 23,2
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Mens prisene på gulrot, løk og 
storfe holdt seg stabile i  
januar, gikk prisene på korn 
og svin ned. 

Grunnen til prisnedgangen på svin er 
overskudd på det europeiske marke-
det etter Russlands importforbud. For 

Felleskjøpet Rogaland Agder 
(FKRA) nådde enda en salgs-
rekord for kraftfôr i 2014 på 
over 370 000 tonn. Salg til 
svin og fjørfe øker mest.

FKRA skriver selv i en pressemelding at 
selskapet har hatt en samlet vekst i 
produktiviteten innen produksjon av 
kraftfôr på cirka 70 prosent de siste 
åtte åra. 

korn skyldes nedgangen god tilgang 
på lager og forventinger om store av-
linger, melder Landbruksdirektoratet. 
Prisnedgangen på korn dro også  
ned FAOs prisindeks på landbruksvarer 
i januar.

Prisene på storfe er relativt stabile 
både i Tyskland og Danmark, med en 
liten nedgang mot slutten av januar. 

Butikkene våre har hatt en salgsvekst 
på over 10 % og resultatet går fram 
22 %. Aktiviteten for innendørsmekani-
sering er fortsatt høy. Salget av traktor 
og redskap har derimot gått noe til-
bake. Resultatet for verksteder og  
deler er også betydelig forbedret.

For morselskapet ble de samlede 
driftsinntektene 2 449 millioner kr for 
2014 mot 2 419 året før. Resultatet før 
skatt for kjernevirksomheten ble 69 
mill kr mot 54 mill kr i 2013.

Danske svinepriser fortsetter ned-
gangen sin fra nyttår.

God tilgang på hvete og mais på ver-
densmarkedet bidrar til at internasjo-
nale priser fortsetter å holde seg lave.
Prisen på kylling i EU økte i desember, 
og fortsatte å øke inn i januar. Prisen er 
imidlertid fremdeles lav, etter at den 
falt gjennom hele høsten 2014.

Konsernet fikk samlede driftsinntekter 
på 2 617 mill kr mot 2 577 i 2013. 
Driftsresultatet ble 83 millioner kroner, 
og resultat før skatt ble 51 millioner.

Styret foreslår overfor årsmøtet å sette 
av 21 millioner kroner til bonus. Det vil 
gi medlemmene en utbetaling på 1,5 
prosent av tonnvarekjøpet.

www.norgesfor.no
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IDEAL JUNIOR
Fremmer høy tilvekst og god fôrutnyttelse!

Prisfall for verdens korn og svin

Godt resultat i FKRA
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Mattilsynet har forenklet og 
omorganisert. Det har blitt to 
forvaltningsnivåer i stedet for 
tre, og regionskontorene er  
redusert fra åtte til fem.  
Det blir færre ledere, og flere 
tilsyn i felt. 

Omorganiseringen trådte i kraft 2. feb-
ruar, og målet med omorganiseringen 
av Mattilsynet er å få mer veiledning 
og tilsyn ute i bedriftene og mindre 
administrasjon. 

Det blir færre forvaltningsnivåer, færre 
administrative enheter og færre lede-
re, og dermed mer ressurser til å være 
ute. Antall ledere i Mattilsynet reduse-
res med 31 prosent og Mattilsynet  
legger opp til å øke antall tilsyn med 
25 prosent i løpet av fire år. 

FEM REGIONER
Mattilsynet er statens tilsyn for planter, 
fisk, dyr og næringsmidler, og har om 
lag 1300 ansatte. Mattilsynet er fort-
satt representert over hele landet.  
I den nye strukturen er Mattilsynet  
organisert i fem regioner. Alle kontor-

steder opprettholdes, men det blir en 
enklere administrasjon. Regiondirek-
tørene har følgende kontorsteder: 
Sortland (region Nord), Steinkjer  
(region Midt), Sandnes (region Sør og 
Vest), Brumunddal (region Øst) og Ås 
(region Stor-Oslo). Regionene vil være 
inndelt i avdelinger, med totalt 32  
lokale avdelinger i hele landet, med 
egen avdelingssjef. 

Et hovedgrep med omorganiseringen 
er å øke ressursene til operativt tilsyn.  
I 2013 gjennomførte Mattilsynet over 
55 000 tilsyn, men målet er å øke til-
synsproduksjonen med inntil 25 pro-
sent i den neste fireårs-perioden. 

Det regionale leddet blir nå ett forvalt-
ningsnivå. Alle klagesaker vil bli be-
handlet på hovedkontoret, og hoved-
kontoret vil i den nye organisasjonen 
ha en mer strategisk rolle som direkto-
rat. Hovedkontoret er omorganisert 
slik at både tilsynsutvikling og regel-
verksarbeid skjer i tre fagavdelinger: 
avdeling mat, avdeling for planter og 
dyr og avdeling fisk og sjømat. 

– MER MODERNE
– Med disse endringene bygger vi et 
moderne Mattilsyn. Vi oppretter større 
og mer robuste regioner, samtidig som 
vi siden oppstarten i 2004 har redusert 
antall ledere med 47 prosent. Dette er 

et bevisst grep for å frigjøre mer res-
surser til operativt tilsyn. I tillegg vil 
den nye organiseringen av hovedkon-
toret sikre bedre likebehandling og  
enhetlighet ved tilsyn og klagesaker.  
Vi er sikre på at brukerne våre vil opp-
fatte Mattilsynet som mer synlig og  
tydelig i fortsettelsen, sier administre-
rende direktør Harald Gjein.

Mattilsynet effektiviserer

MER SYNLIG: – Jeg er sikker på at Mattilsynet 
skal oppleves som tydeligere og mer synlig i 
fortsettelsen, sier administrerende direktør i 
Mattilsynet, Harald Gjein. 
[foto: Stein Anders Larsen]

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. Når du velger Combi, kan du være sikker 
på at du får øremerker som sitter godt, har tydelig 
preging og varer hele dyrets levetid. 

– utviklet og produsert i Norge 
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D I V E R S E

Som omtalt i Svin nummer 1 
så gjennomfører Mattilsynet 
brannsikringskontroll i minst 
750 svinehold i Norge i år med 
hovedvekt på slaktegris. 

Utvalget skal være tilfeldig, og produ-
senter over hele landet skal besøkes. 
Kontrollene starter i mars, og skal av-
sluttes 1. november. Inspeksjonene 
gjennomføres ved hjelp av en egen 
sjekkliste som skal sikre at de samme 
kravene blir ettersett uavhengig av 
hvor i landet svinebesetningen be-
finner seg. En rapport med oppsum-
mering og resultater fra prosjektarbei-
det er ventet ferdig 1.mars 2016. 

Kvalitetssystemet i landbrukets(KSL) 
nye sjekkliste for elektrisk anlegg og 
utstyr i landbruksbygg og KSLs plan for 
beredskap er et godt hjelpemiddel for 
gjennomgangen. 

Mattilsynet har valgt ut enkelte  
bestemmelser i regelverket som skal 
kontrolleres, blant annet disse; 
// Om svineholdet har et tilfredsstillen-

de system for varsling av brann. 
// Evakueringsmuligheter, om dyra lett 

kan slippes ut av bygningen i tilfelle 
brann eller andre nødsituasjoner. 

// Om driftsbygningen har brannfore-
byggende seksjonering. 

// Om det holdes orden og gjennom-
føres nødvendig vedlikehold og ren-
hold for å forebygge brann. 

// Om faglig kontroll av det elektriske 
anlegget gjennomføres minimum 
hvert tredje år. 

// Om det er tilstrekkelig med brann-
slukningsutstyr i alle bygninger der 
det holdes gris. 

// Ettersyn av tekniske innretninger. 
// Ventilasjonssystemet og om det er 

gjennomført forebyggende tiltak 
mot brann i ventilasjonsvifter. 

// Øvrige forhold som er viktig for  
dyrevelferden for grisen, eksempel-
vis bruk av rotemateriale, syke-
binger og plassforhold.

Dette vil Mattilsynet kontrollere

LØS: Her er det en løst tilkoplet sikring og glemt igjenskruing. Bildet er hentet fra en termofoto-
grafering i et sikringsskap. [foto: ]

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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Nærmeste 
forhandler på www.
husdyrsystemer.no

Bredde:
45 cm.
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Vi ønsker deg
og din gris!

Bli med i det gode selskap!

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

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

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

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

Førde  800 30 360
Tønsberg  800 33 227
Rudshøgda 800 81 082 
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SUNT BONDEVETT

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

Skiold restløs våtfôring gir økt tilvekst

 

 

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

Ta kontakt med våre Skiold-spesialister  

for mer informasjon, deler og service

Morten Myhraas – tlf. 93 01 9391

Terje Bleka – tlf. 48 89 09 65

Ak Maskiner Nærbø – tlf. 51 79 85 00

Ak Maskiner Haugaland – tlf. 52 75 50 40

AK Maskiner Grong – tlf. 74 31 29 00



Tusenvis av griser må dermed slaktes 
ned. Og det kan bli enda flere enn dis-
se fire som må slakte ut. Mattilsynet 
har utpekt et såkalt kjerneområde av til 
sammen 30 besetninger som skal tes-
tes. Etter at fire testet positivt og sju 
negativt, gjenstår det 19 besetninger 
som avventer testresultatene. Når det-
te leses har antakelig Mattilsynet publi-
sert mange av disse. Kjerneområdet 
omfatter besetninger som enten har 
levert gris til eller fått gir fra positive 

besetninger. To av de fire besetninge-
ne som testet positivt for LA-MRSA 
driver smågrisproduksjon, og to driver 
slaktegrisproduksjon. Typingen viser 
LA-MRSA CC398, t034. Den er identisk 
med den som tidligere er påvist i ut-
bruddene på Østlandet og i Rogaland i 
2013/2014. 

ØKONOMI
Hva blir så de økonomiske konsekven-
sene for besetninger som må slakte 

ned? Landbruks- og matdepartemen-
tet jobber nå med forslag til forskrifter 
om hvilke erstatningsordninger som 
skal gjelde. Høringsfrist for forslagene 
er 10. april. Det foreslås i høringsutkas-
tet at det som forsikringer ikke dekker 
de tolv første månedene, skal staten 
dekke. Produsenter som ikke har hus-
dyrforsikring får ikke dekket av-
bruddstap i produksjonen. 

SMITTEKILDE 
I følge Mattilsynet er smittekilden ikke 
kjent. Det er ingen kunnskap om at det 
har vært livdyrflyt fra utlandet og inn til 
Norge, så den mest sannsynlige smit-
teveien er via mennesker med den 
kunnskapen vi har nå. Derfor er det 
utrolig viktig at folk som kommer i tett 
kontakt med besetninger tester seg for 
bakterien. Ikke alle har positive opple-
velser med det (se egen sak), men ting 
tyder på at helsemyndighetene nå er 
mer på hugget i forhold til å legge til 
rette for testing av folk som skal jobbe 
med griser. Når det gjelder livdyrflyten 
mellom produsenter, enten den skjer 
direkte eller via slakteriene, er en viktig 
faktor når det gjelder spredning av 
smitte. Her kan det ha skjedd brudd på 
de interne retningslinjene som næringa 
påla seg sjøl i kjølvannet av munn- og 
klovsykeutbruddet i England i 2001 (se 
egen sak).

H E L S E
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Regler for livdyrhandel 
Etter munn- og klauvsjukeutbruddet i England i 2001, vedtok 
svinenæringa (KLF, Nortura, Norsvin) disse retningslinjene for 
handel med avlsdyr og smågriser høsten 2002;

// Omsetning av avlsdyr og smågriser skal i størst mulig grad foregå i lukkede 
avls- og helsepyramider. 

// Omsetningen skal foregå over så korte avstander som praktisk mulig. 
// Livdyrmarkedet deles i fire regioner: Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nord-

land), Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal), Vestlandet 
(Sogn & Fj., Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) og Østlandet (resten av  
fylkene), og det skal ikke omsettes livdyr mellom disse regionene. 

// Ved spesielle behov (for eksempel akutt underskudd på gris i en region) kan 
det omsettes gris over disse regiongrensene. 

// Griser som omsettes over regiongrenser skal komme fra besetninger som  
har status som fri for skabb, svinedysenteri, smittsom grisehoste og smittsom 
nysesjuke. 

// All handel med levende griser over regiongrenser skal være godkjent av vete-
rinærkonsulenten ved slakteriet til produsenten som mottar grisene.

LA-MRSA: 

Fire må slakte ut alle grisene
Primo mars var det klart at fire svinebesetninger i Nord-Trøndelag må slakte 
ut alt etter at de testet positivt for LA-MRSA. Sju besetninger testet negativt, 
men ytterligere 19 besetninger avventer testresultater. 

TORE MÆLUMSÆTER
ansvarlig redaktør Norsvin
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Slet med å få 
teste folk
Noen har hatt store problemer 
med helsemyndighetene når 
de har bedt om å få teste seg 
selv eller ansatte for MRSA.

En avlsbesetningseier i Trøndelag  
ønsket å teste to nye potensielle uten-
landske arbeidere i fjøset sitt for 
MRSA. De hadde jobbet med griser 
tidligere. Han fikk lite hjelp ved fast-
legekontoret, fordi de ikke kunne  
teste personer som ikke var norske. 
Da han henvendte seg til kommune-
legen ble han sendt til bedriftshelse-
tjenesten. De hadde tidligere tatt  
prøver, men etter å ha funnet en  
positiv prøve ble det i samråd med 
kommunelegen bestemt at de ikke 
kunne ta slike prøver inntil videre. Han 
ble altså igjen vist til kommunelegen 
hvor han ikke opplevde å få større 
hjelp. Så var det ny runde overfor fast-
legen, som nå sannsynligvis kunne ta 
prøver. Hvis dette er vanlig praksis,  
er det kanskje ikke rart om mange gir 
opp førstelinjeforsvaret. Og da blir 
det kanskje rart at samfunnet skal bru-
ke store beløp på å bekjempe MRSA i 
folkehelsens tjeneste? 

Fakta om LA-MRSA 
// LA-MRSA er en bakterie, og ikke en farlig dyresykdom. Den gir ikke sykdom 

hos grisene. MRSA ønskes bekjempet fordi den kan skape problemer i human-
medisinen. 

// LA-MRSA er gule stafylokokk-bakterier som har blitt motstandsdyktige mot 
flere typer antibiotika. Griser og mennesker kan smitte hverandre, og kan 
være bærere av LA-MRSA på huden, i svelget og i nesen. I grisehuset vil  
LA-MRSA være i støvet, på alle overflater og i luften. 

// Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Bakterien gir sjel-
den sykdom hos dyr og friske mennesker, men for mennesker som allerede 
har svekket helse kan bakterien gi alvorlige infeksjoner. Det er derfor viktig å 
holde forekomsten hos husdyr og i befolkningen så lav som mulig, og å unngå 
at bakterien etablerer seg i helseinstitusjoner. 

// LA-MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus.  
tafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. 
Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere 
typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. Det finnes flere ulike varianter, den 
som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA. 

IKKE FARLIG Å SPISE KJØTT 
LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sann-
synligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært 
liten. Bakterien finnes hovedsakelig på overflaten av kjøttet og drepes ved var-
mebehandling. Det er vanlig å gjennomsteke svinekjøtt i Norge. Det finnes alltid 
en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det 
er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet. 
Råd om riktig kjøkkenhygiene finner du på Matportalen.

Temaet fortsetter på neste side

MRSA  
i Europa 2008 
Bruksbesetninger 
(kilde: EFSAs kartlegging i bruksbeset-
ninger i EU i 2008) 

Belgia  35,9 prosent
Danmark  3,5 prosent
Tyskland  41,3 prosent
Italia  33,9 prosent
Nederland  18,4 prosent
Spania  51,2 prosent
Sverige  0,0 prosent

FAKTA

TØFT: Det er ikke enkle dager for de 30 be-
setningene i kjerneområdet som nå testes for 
LA-MRSA. Bildet er et illustrasjonsfoto fra 
Trøndelag, og garden i forgrunnen har ingen 
tilknytning til saken. 
[foto: Tore Mælumsæter]
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Denne informasjonen er be-
regnet for svineprodusenter og 
røktere, og andre som skal inn 
i en svinebesetning, for eksem-
pel veterinærer, rådgivere og 
besøkende. 

VIKTIGE FORHOLDSREGLER: 
// Du skal ha en smittesluse med et 

klart skille mellom uren og ren sone. 
// Det skal legges til rette slik at det er 

mulig for dyrebilsjåføren å laste opp 
dyr uten å komme inn i besetnin-
gens rene sone. 

// Hvis du har fått påvist LA-MRSA-
smitte i besetningen skal du infor-
mere om det til alle som skal inn i 
besetningen. 

// Personer som arbeider i besetninger 
som har fått påvist LA-MRSA bør 
ikke stelle dyr i andre besetninger. 

// Det bør være minst mulig persontra-
fikk inn og ut av besetninger som er 
smittet med LA-MRSA.

// I besetninger som har fått påvist 
smitte bør rutinebesøk fra veterinæ-
rer og andre rådgivere legges til 
slutten av dagen. 

RÅD OM VASK OG RENHOLD 
// Alt arbeidstøy bør vaskes regelmes-

sig på 60 grader. 
// Grisehuset bør rengjøres grundig og 

regelmessig. LA-MRSA kan smitte 
gjennom støv, og derfor er det vik-
tig å holde støvnivået nede. 

// Utstyr som brukes i flere besetnin-
ger skal vaskes og desinfiseres mel-
lom hver besetning. 

DAGLIG SMITTEBESKYTTELSE 
Før du går inn i besetningen:
// Heng uteklærne i uren sone, helst i 

et skap som bare brukes til dette.
// Vask hendene grundig med såpe og 

vann, og tørk dem med papir.
// Skift til besetningens klær og skotøy. 
// I besetninger som har fått påvist 

smitte: Bruk hodeplagg, engangs-
hansker og kirurgisk munnbind eller 
støvmaske. Støvmaske med utluf-
tingsventil beskytter mennesker mot 
smitte fra dyrene. Maske uten utluf-
tingsventil, eller kirurgisk munnbind, 

beskytter dyrene mot smitte fra 
mennesker. Dersom besetningen er 
LA-MRSA-smittet anbefales derfor 
støvmaske med ventil.

// Maske/munnbind skal skiftes ofte, 
og alltid når det blir fuktig. 

NÅR DU GÅR UT IGJEN 
// Ta av overtrekkstøyet og skotøyet 

du har brukt inne i besetningen.
// Vask hendene grundig med såpe og 

vann og tørk dem med papir. Etter 
besøk i en besetning som har fått 
påvist smitte bør du i tillegg desinfi-
sere hendene med ett desinfek-
sjonsmiddel, for eksempel sprit med 
glyserol.

// Ta en dusj hvis det er mulighet for 
det.

// Ta på egne klær og skotøy. 

HVORDAN BESKYTTE IKKE-
SMITTET BESETNING MOT PER-
SONSMITTE? 
Generelle råd om smittebeskyttelse:
// Alle personer som skal inn i beset-

ningen bør følge råd om daglig 
smittebeskyttelse som gis her ved 
arbeid i besetningen.

// For alle som har vært i kontakt med 
griser i andre land gjelder det en 
generell anbefaling om at det skal 
gå minimum 48 timer før vedkom-
mende skal ha kontakt med norske 
griser. 24 av disse 48 timene skal 
vedkommende ha oppholdt seg i 
Norge. 

// Personer som har vært i svinebeset-
ninger i andre land bør teste seg for 
LA-MRSA før de kommer i kontakt 
med norske griser. De bør også føl-
ge råd om daglig smittebeskyttelse 
ved arbeid i besetningen som finnes 
i denne informasjonen, og bruke ho-
deplagg, engangshansker og kirur-
gisk munnbind inntil negativt prø-
vesvar foreligger. 

FÅR DU UTENLANDSBESØK?
// Vedkommende bør dusje og vaske 

håret, og gjøre en grundig vask og 
desinfeksjon av hendene før han/
hun går inn i besetningen.

// Vedkommende bør bruke kirurgisk 
munnbind, hodeplagg og engangs-
hansker under besøk i besetningen. 

ANSETTE NOEN SOM HAR JOB-
BET UTENLANDS MED GRIS? 
// Personer som har arbeidet i svine-

besetninger i andre land bør testes 
for LA-MRSA før de begynner å job-
be i besetningen. Ta kontakt med 
lege og følg Folkehelseinstituttets 
anbefalinger om behandling hvis 
det skulle vise seg at vedkommende 
er smittet. Les mer om dette på  
Folkehelseinstituttets hjemmeside 
www.fhi.no.

// Inntil et negativt resultat av LA- 
MRSA-prøven foreligger bør ved-
kommende dusje og vaske håret 
grundig, og desinfisere hendene før 
hvert besøk i besetningen. Vedkom-
mende bør også bruke hodeplagg, 
engangshansker og kirurgisk munn-
bind. Det er også viktig at vedkom-
mende følger råd om daglig smitte-
beskyttelse ved arbeid i 
besetningen som finnes her. 

SKAL DU SE GRISER UTEN-
LANDS? 
// Vask hendene grundig med såpe  

og vann.
// Ta på engangshansker, hodeplagg 

og støvmaske med ventil (beskytter 
mennesker mot smitte fra dyr)

// Hendene skal vaskes og desinfiseres 
rett etter at beskyttelsesutstyret er 
tatt av

// Hvis det er mulig, ta en dusj umid-
delbart etter besøk i besetningen 

HVORDAN SJEKKE EGEN  
BESETNING?
// Hvis du har mistanke om at din be-

setning kan være smittet av LA-MR-
SA, ta kontakt med Mattilsynet på 
tlf. 22 40 00 00.

// Ønsker du å teste om du eller andre 
er smittet? Ta kontakt med din fast-
lege. Prøven er gratis, og du får svar 
i løpet av en ukes tid. 

[Kilde: Mattilsynet/Folkehelseinstituttet/Veteri-
nærinstituttet/Animalia/Norsvin]

LA-MRSA 
Smittebeskyttelse til svineprodusenter

Forts. fra forrige side
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Innegris. Vi kjenner til uttryk-
ket. Økobonde Heinrich Jung 
går for utegris. Han mener at 
det gavner bondens økonomi, 
kvaliteten på kjøttet og ikke 
minst grisens livskvalitet. 

MARTE ØSTMOE
frilanser Solør, Hedmark

– Risikoen er dessuten lik null, forsikrer 
Heinrich Jung. Hvorfor er det da ikke 
flere enn seks kommersielle produsen-
ter i Norge som satser som han og lar 
grisene kose seg ute? Jung forstår det 
ikke. Bønder som driver konvensjonelt 
grisehold rapporterer ofte om både 
halebiting blant slaktegris og liggesår 
hos avlspurker. 

– Vi har ingen tilfeller av dette. Ingen. 

GÅR NYE VEIER 
– Vi har kanskje ikke lavere produk-
sjonskostnader, men livet til grisen er 
mye bedre, sier han. I dag benytter 
Heinrich Jung planlagte blandingsdyr 
også som avlsdyr, og satser ellers på 
yorkshire, norsk landsvin, duroc og 
hampshiregris. Gården Åmot mellom 
Arneberg og Kongsvinger ligger i  
Solørbygda og består av 120 dekar.  
I tillegg forpakter han jord, og driver til 
sammen 600 dekar. Griseholdet kon-
kurrerer ikke med resten av driften, 
men hjelper til med å beite, rote opp 
jorda og gjødsle. 

– Vi som driver etter Grøstad-gris  
metoden har blitt enige om at hver 
gris skal kunne bevege seg fritt innen 
et område på mellom 200 og 500  
kvadratmeter per slaktegris, forteller 
Jung, og setter dette opp mot EUs  
regelverk for økogris som tilsvarer en 
tumleplass på én kvadratmeter. 

Inne bra, men ute best

KVALITET: – Mine kunder leter ikke etter det 
billigste kjøttet. Om grisene mine kunne prate 
ville de fortalt en hel historie, sier Jung.

DET GODE LIV: – Hvert år slaktes  
tusener av purker med stygge liggesår. 
Når vi lar purkene gå ute unngår vi dette 
problemet. Av våre om lag 70 purker, er 
det ingen som har det, sier Jung.

Forts.neste side
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SVAKE REGLER 
– EUs og Debios regelverk for økogris 
er for svakt, mener Jung. Det lille utea-
realet er en ting, grensene for rote-
materiale er også alt for lave etter hans 
syn. Minimumskravet er en betongpla-
te på gulvet, dekket av litt halm. I hvert 
grisehus på Åmot er det rikelig med 
halm som grisene selv biter opp i  
mykere og kortere strålengder. Halmen 
legges rett på bakken, og grisene er 
aldri i kontakt med betong. Inne i 
blekkhusene kan grisene selv velge om 
de vil ligge trangt eller ha sin egen 

plass. Kryper gradestokken under  
minus 30 ønsker dyrene å ligge tett, 
dessuten er det lavt under taket, så 
kulde er egentlig ikke et problem. 

– Jeg kan da ikke ta grisene inn i stua 
mi heller selv om temperaturen synker, 
ler Jung. Hver dag sjekkes hver eneste 
hytte. På grunn av store avstander går 
det mer tid til ettersyn. Bonden kan 
ikke matche effektiviteten i konvensjo-
nelt grisehold hvor dyr kontrolleres per 
datamaskin og mobiltelefon. Men han 
snur gjerne problemstillingen; 

– Jeg er ikke sikker på om jeg ønsker å 
konkurrere på den måten. Man treger 
ikke være biolog for å forstå at dyr 
som er ute har det bedre? Jung er sik-
ker på at grisehold utendørs er billig 
og sunt for alle parter. 

– Mange forbrukere er mer rause med 
kronene når de vet at de får kjøtt av 
topp kvalitet fra dyr som har hatt det 
bra, sier han. 

DET STORE REGNESTYKKET 
Målet er å produsere så godt kjøtt som 
mulig, og Jung mener at flere bør følge 
hans eksempel. 

– Å la grisene gå ute, krever ikke de helt 
store investeringene, sier Jung og serve-
rer et eksempel: En ung bonde uten 
driftsbygninger ønsker å satse på gris på 
fulltid. Han kan da følge to modeller.  
1. Han bygger seg et moderne slakte-
grisfjøs til seks millioner kroner, og kan 
da produsere 2100 griser i året. Satser 
bonden i stedet på utendørs grisehold 
vil han trenge 150.000 kroner. Kostnade-
ne dekker nødvendig utstyr, vanntro, 
fôringsautomater og tre blikkhytter. I til-
legg må det kjøpes 50 smågriser. Halv-
veis i oppforinga flyttes grisene til hytte 
nummer to. Når første pulje er slaktet, 
gis hytte nummer en til andre pulje slak-
tegriser og den tredje hytten fylles av 50 
nye smågriser. Slik følger neste pulje på. 

– Systemet er fleksibelt, sier Jung, og 
bonden kan når som helst øke eller 

Ø K O L O G I

MORSMELK: Purkene har egne hus og egen binge. Smågrisene avvennes på naturlig måte. Når 
mor sjøl har avvent dem ved 42 dager tas de fra. Når purka er klar får hun menge seg med sine 
medsøstre.

FRISK LUFT: – Åpne fjøsdøra, Når grisene slippes ut, kjeder de seg mindre og slutter å erte 
hverandre, bite og bråke, oppfordrer Heinrich Jung.

INNE BRA, UTE BEST: Jung er ikke i beita for 
argumenter. Hva skal han for eksempel med 
teknologi som måler luftkvaliteten i bingen? 
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minske produksjonen. Skulle kjøttpri-
sen gå ned, kan han parkere drifta i 
vente på bedre tider. Det er ikke like 
lett hvis det er tatt opp et lån på seks 
millioner. 

ØKOLOGI, RESPEKT OG 
KVALITET
I Grøstad gris-systemet får grisene stor 
boltreplass og et godt liv fra fødsel til 
slakt. For å redusere produksjon av 

stresshormon hos grisen, blandes gri-
sene verken før eller under transport til 
slakteriet. 

– Vi praktiserer ikke blandingstran-
sport, presiserer Jung som også gjerne 
skulle kunne ha tenkt seg å drive bio-
dynamisk med fôr fra egen gård. Men 
Norges tradisjonelle distriktspolitikk 
bremser for dette. 

– Hjemmemaling av økologisk korn er 
vanskelig på grunn av den høye pris-
nedskrivningen, men kanskje dette vil 
rette seg på sikt? filosoferer Jung. Det 
beste han kan gjøre i mellomtiden er å 
se til at grisen har det bedre, at kost-
nadene er lavere, og at forbrukeren får 
en bedre kotelett.

FØDEAVDELING: En fødehytte ute har 
hjørner i bunn med rømningsveier slik at 
smågrisene unngår å bli ligget eller tram-
pet i hjel av sin egen mor. – Fødehytta 
koster langt mindre enn innendørs alter-
nativer, påpeker Jung.
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Når skal grisen slaktes? På 
Stordal i Skjeberg sør i Østfold 
har de testet litt ulike vekter, 
men tror en snittvekt litt over 
80 kilo gir best resultat.  
Samtidig bør ikke spredningen 
være for stor. 

ERLING MYSEN
frilansjournalist

Arnt Setten og Inger Grønnerød er 
slaktegrisprodusenter i Skjeberg, Øst-
fold. Gården har hatt slaktegris siden 
70-tallet, men i 2012 ble det bygd nytt 
konsesjonshus og grisen flyttet fra det 
gamle ombygde storfefjøset.

– Det var som dag og natt. Nytt grise-
hus er mye mer lettvint, og det ble 
klart bedre resultater, sier Arnt. Pro-
duksjonen ble samtidig tredoblet, og 
arbeidet passer godt sammen med 
kornproduksjon. Det er han som går 
mest i grisehuset. Kona Inger er fra 
gården, men har jobb på Råde Mølle 
der de kjøper kraftfôr. Det gamle fjøset 
er de i ferd med å bygge om. I gjød-
selkjelleren blir det bilverksted. 

TALL FOR HVERT INNSETT 
Arnt tar fram InGris-tall når Svin kom-
mer på besøk. I fjor siktet de på 79 kilo 
i slaktevekt (på grunn av lave slakte-
vekter), men endte på 80,6 kilo.

– Det er omtrent som det vi prøver å få 
normalt, sier Arnt. Det betyr kastrater 
litt under 80 kilo og purker litt over. 
Men de har også vært oppe i over  
84 kilo i snitt.

– Da så vi at fôrforbruket ble en del 
høyere, og dekningsbidraget heller  
lavere. Kraftfôr har blitt dyrt, sier Arnt. 
Hvis en ikke har veldig rimelig fôr tror 
han få tjener på høye slaktevekter, men 
en del tror kanskje det. I fjor lå eget 
fôrforbruk på ca 2,7 FEs per kilo til-
vekst. I kraftfôrforbruk ligger de litt  
under 2,5. 

– Vi bruker noe berme, et proteinrikt 
avfall fra bryggere. Det utgjør kanskje 
10 prosent av fôrforbruket, men det 
koster bare i form av merarbeid, opp-
lyser Arnt. Kjøttprosenten var 59,9 i 
2014. 

VEIER GRISEN
Setten/Grønnerød får gris fra to faste 
satellitter hver åttende uke. Da fyller 
de opp to avdelinger eller 330 slakte-
grisplasser. 

– Vi har 16 uker til disposisjon før nytt 
innsett og dermed stor valgfrihet til å 
velge utslaktingstidspunkt, sier Arnt. 
Grisen sorteres ikke etter kjønn ved 
innsett, men det vurderer Arnt å starte 
med. 

– Jeg kunne ønske meg et slakteopp-
gjør der du ser hva som er kastrat eller 
purke, sier Arnt. Normalt slakter han ut 
grisen over tre uker, og da med mest 
kastrater i første pulje. 

– I tillegg slakter jeg gris med feil eller 
som ser feite ut den første slakteuka, 
forklarer Arnt. Når Svin er på besøk er 
det ni uker siden innsettet. Arnt tar en 
runde med vekta i grisehuset. Han  
veier tre griser i tre binger som har 
gått best. Alle tre veier 108 kilo. 

– Det er litt lavt, og jeg har ikke 90 
slakteferdige griser her. Vi venter hal-
vannen uke til første utslakting, sier 
Skjebergbonden. I tillegg til snittvekt 
er Setten opptatt av det ikke skal være 
for stor spredning. Selv har de klart 
mindre spredning enn snittallene de 
sammenligner seg med. Dessuten har 
de lite anmerkninger og dødelighet. 

– I 2014 hadde vi 20 døde, eller under 
en prosent, sier Arnt. 

Sikter på 81 kilo

NYTT GRISEHUS: Stordal har nytt grise-
hus fra 2012. Huset har våtfôringsanlegg, 
binger med tverrtro og plass til 13 i  
bingen. Rundt husa er 470 dekar korn 
fordelt på to store og to små jorder. I år 
er mesteparten sådd til med høsthvete.
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FÔRER HARDT 
De første tre ukene bruker Setten Svin 
50 til grisen. 

– Vi starter med våtfôr med en gang, 
men forsiktig. De første dagene får de 
også tørrfôr manuelt. Etter tre uker går 

de over på det rimeligere Svin 70. I til-
legg går de da opp til 15 prosent ber-
me. Fram til grisen er cirka 65 kilo får 
de i praksis det de kan spise. Deretter 
er det mer restriktiv fôring på gården i 
Skjeberg. VEIING: Fra ni uker etter innsett prøveveier 

Arnt Setten grisen. Utslakting skjer normalt 
over tre uker med start i uke 10 eller 11.

REGISTRERER FÔRFORBRUK: Arnt Setten  
registrerer fôrforbruk og legger inn tall for 
hvert innsett i InGris. Han følger nøye med på 
dekningsbidrag og fôrforbruk fra innsett til 
innsett. Valgt strategi varierer også litt.

RETT FOKUS: – Vi har først og fremst fokus  
på fôring og utslaktingstidspunkt i grisehuset, 
sier Arnt Setten.

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

Gjer som Sissel og Trond Mehus!

Optima prODUKtEr as 
Tlf. 56 56 46 10, Norheimsund 
www.optima-ph.no

Klimabokser for rånesæd

Vestfold Landbruksteknikk • 916 84 708

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

Innstilt på 17°,
kan justeres.

Norsvin og Felleskjøpet Fôrutvikling 
har testet LZ mot LY-kastrater i et for-
søk. Krysningene oppnådde samme til-
vekst, men kjøttprosent var 1,5 pro-
sentpoeng lavere hos LZ-kastrater. 

Her var det imidlertid klar forskjell om 
du hadde restriktiv eller appetittfôring 
(1,1 prosentpoeng i forskjell). Nå var 
LZ-kastratene til gjengjeld mer fôref-
fektive med 0,08 FEg lavere fôrforbruk 

enn LY. Økonomisk var det derfor in-
gen forskjell mellom LY eller LZ-kastra-
ter. Uansett rasekrysning lønner restrik-
tiv fôring seg.

LZ – lavere kjøtt prosent, men mer fôreffektiv
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Rett utslaktingsstrategi kan 
bety mye for økonomien i 
slaktegrisproduksjonen. 
– Sorter grisene og bruk vekt 
eller brystmål, er tipset fra råd-
giver Arvid Søyland i Nortura. 

ERLING MYSEN
frilansjournalist 

– Det finnes ingen absolutt fasit når 
det gjelder utslaktingsstrategi, men på 
et eller annet tidspunkt får alle griser 
mindre verdiøkning på slaktet enn det 
kostnadene øker ved å fôre grisen vi-
dere, sier Søyland. Han holdt foredrag 
om dette temaet under Norsvins fôr-
ingsseminar på Hamar i desember. 

SMÅGRIS FRA SJU ELLER ÅTTE 
UKERS 
Utgangspunktet for strategien er hvil-
ken tid du har til rådighet, eller hvem 
du kjøper smågriser av. Har du en fast 
leverandør som har sju ukers puljedrift 
har du normalt 14 uker til disposisjon. 
Gjennomsnittet i Ingris er å bruke 13,5 
uker til å fôre opp slaktegrisen. Har du 
SPF-gris eller grisen vokser fort, kan 14 
uker være optimalt.

– Får du gris fra en leverandør med 5,5 
ukers eller 8 ukers system (satellitt), har 
du derimot 16 uker til rådighet for 
framfôring. Det bør gå for alle, sier 
Søyland. Noen kjøper også gris uten 
fast leverandør. Da bør en plusse på ei 
uke ekstra i tomdager. 

KASTRATER UNDER 80 KG
Ved hvilken vekt skal du så slakte gri-
sen? Hvis ikke tid og plass er begrens-
ningen avhenger dette av både kjønn, 
rasekrysning, fôrforbruk, fôrpris og 
kjøttprosent. Kjøttprosent får du svart 
på hvitt med slakteoppgjøret, mens 
ikke alle har oversikt over fôrforbruket. 
Og det betyr som regel mer.

– Generelt bør kastrater slaktes når de 
veier noe under 80 kilo, mens purkene 
bør få gå til de er 82 – 85 kg, sier Søy-
land. Anbefalt vekt blir et gjennom-
snitt. For å nå dette anbefaler Søyland 
å fordele slakting på to eller tre uker. 

Kastrater går første uka, mens resten 
av kastratene og purkene går andre el-
ler tredje uka avhengig av hvor jevn 
grisen er, puljetillegg, og tida du har til 
rådighet.

– Lag en taustump på 103 cm. Gris 
som måler 103 cm i brystmål gir slakte-
vekt på cirka 78 – 80 kilo om ei uke, 
opplyser Søyland. Generelt legger gri-
sene på seg åtte kilo levendevekt eller 
fem kilo slaktevekt ved å utsette slak-
ting ei uke. 

SORTER GRISENE 
Et annet viktig poeng er å sortere grisen 
slik at kastrater og purker går i ulike 
binger.

– Slik framfôring har også innvirkning 
på fôforbruk og tilvekst, sier Søyland. 
Dessuten blir det da lettere å ha ulik 
fôrings- og utslaktingsstrategi. I tillegg 
bør de minste grisene sorteres i egne 
binger. Slike binger bør få en god plass 
i grisehuset, ikke nederst i et hjørne, 
anbefaler Søyland. Og selvsagt skal alt 
i avdelingen ut før en vasker og setter 
inn ny gris.

8 –10 KG LETTERE FØR JUL 
Ukene før jul settes svinepriser alltid 
ned. Da skal grisen generelt slaktes ei 
uke tidligere enn normalt.

– Hvis normalt er litt over 80 kilo, betyr 
det utslakting av all gris med vekt over 

73 kilo i uke 50 og all gris over 71 kilo i 
uke 51nå sist i desember, forklarer Søy-
land og viser noen regnestykker.

Ellers råder han alle til å regne på tall for 
egen besetning. Året studiehefte er et 
godt utgangspunkt for de som ikke har 
slike tall, eller vil løfte kvaliteten av talla.

– Hvis dere ikke kjenner fôrforbruket 
og kan vise til tall for egen besetning, 
har vi som rådgivere lite å gi råd ut fra, 
sier Søyland.

Velg rett utslaktingsstrategi

PULJESYSTEM AVGJØR: – Om du kjøper gris 
fra en smågrisprodusent som har 5,5, 7 eller 
8 ukers puljesystem påvirker strategi og  
utslaktingstidspunkt, sier rådgiver Arvid  
Søyland i Nortura.

EI UKE = 5 KILO: Når skal utslakting 
starte? Vei grisen eller bruk brystmål 
til å finne slaktevekt. Ei uke ekstra i 
bingen øker slaktevekta med cirka 
fem kilo. [foto: Erling Mysen]
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

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

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

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

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

www.fjossystemer.no

Du kan stikke frem hodet  
når det virkelig gjelder hvis  
alt er i orden i fjøset
Livet er å ha tid. Tid til å gjøre noe helt annet. 
Slik får vi energi til arbeid og omsorg for de vi er glad i – både to- og firbente.

Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs bygges og driftes. 
Og gode fjøs gir mer tid.

Derfor har vi blitt bonden og alle dyrenes førstevalg.

w
w

w
.dialecta.no
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– Ja, det er hyggelig å drive russisk  
svineproduksjon for tiden, sier Robert 
Woolley. Han er avlssjef i et selskap 
som heter Tambovski Bacon, drøyt 
femti mil sør for Moskva. Selskapet har 
40 000 purker og eies av Rusagro, som 
også driver svineproduksjonsselskapet 
Belgorodski Bacon med 30 000 purker 
litt lenger vest. Selskapet er ranket 
som et av de tre største i russisk svine-
produksjon. I vår innvier de et nytt 
slakteri i Tambov med slaktekapasitet 
på nærmere to millioner griser i året. 
Dermed blir produksjonen helintegrert. 

I Belgorod driver de også produksjon 
av korn, planteolje og sukker i stor stil. 

– Det er unge produksjonsselskaper vi 
snakker om her. Tambovski er cirka fire 
år gammelt, og Belgorodski om lag 10 
år gammelt. De ble startet av eieren 
Vadim Moscovich, som eier om lag 70 
prosent av selskapet. En betydelig del, 
20 – 25 prosent, er også notert på Lon-
donbørsen, forteller Woolley.

VIL HA FLERE LANDSVINRÅNER
Vi treffer Woolley i Hamar. Hit har han 
kommet for å kikke på enda flere råner 
som skal inn i selskapets seminproduk-
sjon. Tambovski Bacon bruker Norsvin 
landsvin som farrase og som kompo-
nent i purkene i Tambov. 

Han vil ha slank gris, og selger vanlig-
vis dyr til slakt med ei levende vekt på 
125 kilo. I Tambov kjøpte de inn cirka 
40 000 danske yorkshirepurker og 
landsvin/yorkshirekrysninger før gren-
sene ble stengt. Den rene yorkshiren 
krysses med ren landrase. Det er her 

det norske landsvinet kommer inn. I 
fjor høst kom det 50 rene norske lands-
vin til Tambov, og ytterligere 90 skal 
sendes sørøstover i slutten av februar.

– LIKER DET JEG SER 
– Jeg tror de blir bra, og jeg liker det 
jeg har sett. Rasen er også fleksibel, 
fordi vi kan bruke landsvinet både i  
far- og morlinja, sier Woolley.

Den norske importen må til for å svare 
opp de aggressive planene Rusagro 
har for videre ekspansjon av svinepro-
duksjonen. Ved å bruke ungråner av 
ren norsk landrase får de muligheter til 
å øke produksjonen. De kunne også ha 
brukt PIC, som for øvrig brukes på far-
men i Belgorod, men Woolley sier at 
de ikke får tak i nok ungpurker.

KINA OG JAPAN LOKKER 
Den neste store produksjonsutvidelsen 
kan komme helt i øst, nærmere be-
stemt i Vladivostok. Fra Moskva er det 
nesten like langt til Vladivostok som 
det er fra Moskva til vestkysten av 

Russisk bacon i flytsonen
De russiske importrestriksjo-
nene er godt nytt for svinesel-
skapene i landet. Produksjo-
nen går så det griner, og 
prisene er høye. Men svak
rubel øker kostnadene på
importert utstyr og teknologi. 

TORE MÆLUMSÆTER 

FLEKSIBEL: – Den norske landrasen 
ser bra ut, og er fleksibel til bruk på 
både far- og morsiden i våre systemer, 
sier Robert Woolley i Tambovski  
Bacon.
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USA. Målet er å få opp en produk-
sjonsenhet der med kapasitet til 40 
000 purker, og det er nærheten til det 
kinesiske og japanske markedet som 
lokker. Men ekspansjonen krever store 
investeringer, og det aller meste av 
produksjonsutstyret i de store svine-
fabrikkene importeres, blant annet fra 
Vest-Europa. Det merkes i investe-
ringsbudsjettene når rubelen i løpet 
av kort tid har halvert verdien sin.

Som navnet antyder er ikke Robert 
Woolley russer. Han ble født i  
England, og Robert er sønn av Ken 
Woolley, som for øvrig var en av åtte 
grunnleggere da PIC i sin tid ble star-
tet i Oxford. Størstedelen av oppvek-
sten og det voksne liv har Robert levd 
i USA og Canada, hvor han har lang 
praktisk erfaring fra svineproduksjon.  
I dag bor han i San Diego, og pendler 
mellom arbeidsstedet Tambov i Russ-
land og vestkysten. 

www.nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00, Fax 57 69 48 01

Drivplate

Solid og lett.
Leveres i to str.

 FôrautomatSkulderkappe

Hindrer skuldersår og gir 
trykkavlastning.   Enkel i 
bruk. 10 stk. kr 500,00.

Alle priser uten mva.
Fraktfritt ved ordrer 
over 2000,00 + mva 

(med få unntak)

Tannsliper Drikkenipler og kar.

Batteridreven  tannsliper 
Dremel med diamant- 
slipestift.  Kr 2540,00.

Stort utvalg av drikkenippler, drikkekar og alt 
du trenger til vann i fjøsen.

Blå rør

Tørrfôrautomat for smågris.  Helstøpt automat 
i polyethylen-plast.  Leveres i  ere størrelser.

Drivstav

Drivstav lengde 122 cm, kr 190,00.
Drivstav lengde 109 cm, kr 90,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J.L. Bruvik AS – tlf.55 53 51 50 – jlb@bruvik.no – www.bruvik.no  

 

Liten boks, nå med enda større 
sikkerhet! 
 
Temperaturbegrenser TB-X for termosikring i 
motor. Bryter hindrer motor fra å starte igjen ved 
varmgang, og gir klar beskjed om at motor 
trenger en service.  
Støtter krav om manuell reset iht. NEK 400:2010.  
 
Det blir nå levert et låselokk sammen med TB-X 
(1-fase). Ved å benytte låselokket er TB-X også 
godkjent som service-/sikkerhetsbryter.  
 
 
Ta kontakt ved spørsmål.  
Se også vår hjemmeside for mer info.  
www.bruvik.no 

 
 

 

www.husdyrsystemer.no

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

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

melk til tørt fôr.
• Melkeråstoff 

levert av TINE

Praktisk kryb-
be til yoghurt. 
Enkel å gjøre 
ren.
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JOAKIM M. HOVET
forretningsadvokat i KPMG Law Advokatfirma AS

//JUSSPALTEN//

AKSJESELSKAP – HOLDINGSTRUKTUR  
OG SKATTEFRIE INNTEKTER 
Ved oppstart av virksomhet kan valg av organisasjonsform 
og selskapsstruktur både være nøkkelen til suksess, og risi-
ko for ulykke. Spørsmålet melder seg også etter hvert, når 
virksomheten er etablert og det har gått noen tid: har virk-
somheten per i dag en fornuftig selskapsstruktur?

Å bestemme seg for hva som er fornuftig organisasjons-
modell er ikke alltid enkelt å gi svar på, særlig ikke innen 
landbruket hvor bl.a odel, konsesjonsforhold, tilskuddsord-
ninger, og særskilte skattefradrag vil kunne påvirke valg av 
organisasjonsform. Valg av selskapsstruktur må tilpasses in-
dividuelle behov, og en må ta ulike hensyn. 

FRITAKSMETODEN
Ofte foretrekkes aksjeselskapsformen, gjerne i en holding-
struktur med et morselskap og ett eller flere datterselska-
per, for fullt ut å nyte godt av den såkalte fritaksmetoden. 
Fritaksmetoden betyr at selskaper er unntatt skatt på sine 
aksjeinntekter (utbytter og aksjegevinster fra andre selska-
per). Selskapet kan derved reinvestere ubeskattede midler. 
Ordinær næringsinntekt i selskapet beskattes med 27 pro-
sent.

Holdingselskapet kan brukes som «sparegris» idet ytterli-
gere 27 prosent beskatning (samlet 46,7 prosent) først inn-
trer ved utbytteutbetaling til personlig aksjonær. Har man 
skutt inn riktig mye penger som egenkapital, kan man nyte 
godt av skjermingsfradraget, en «risikofri rente» man skat-
tefritt kan ta ut av selskapet.

Aksjeselskap og holdingstruktur bør imidlertid ikke velges 
ukritisk. En inntekt som i utgangspunktet ville blitt beskat-
tet med 27 prosent, kan fort ende opp med 46,7 prosent 
skattlegging.

Som eksempler nevnes utleie av en eiendom, samt kjøp og 
salg av tomter. Utleie av eiendom anses som ofte som pas-
siv kapitalinntekt, og ikke som næringsvirksomhet, med 27 
prosent skatt. Det samme gjelder ofte gevinst ved salg av 

tomt. Puttes imidlertid utleieobjektet og tomten inn i en 
holdingstruktur, blir passiv kapitalinntekt- og gevinst «dob-
beltbeskattet» – først i selskapet, og i neste omgang ved 
utdeling til personlig aksjonær. Ved vurderingen av om det 
utøves næring er det heller ikke nødvendigvis slik at denne 
aktiviteten i forhold til klassifiseringen som virksomhet,  
skal vurderes sammen med bondens øvrige økonomiske 
aktiviteter. 

BØR MAN OPPRETTE EN HOLDINGSTRUKTUR?
Alle trenger ikke en holdingstruktur, men:
// Hvor man driver flere virksomheter, eksempelvis salg, 

produksjon, eiendom, investering, vil en holdingstruktur 
gi risikobegrensning mellom ulike virksomhetsgrener.

// I tillegg vil en holdingstruktur ofte gjøre det enklere å ta 
opp nye aksjonærer/investorer.

// En annen fordel med slik struktur er at man gis mulighet til 
å sikre og reinvestere lavt beskattet overskuddslikviditet.

// Og ikke minst vil man slippe å betale skatt av aksjeinn-
tekter internt i en slik struktur (gevinster og utbytte fra 
underliggende selskaper). 

Dette er en sterk medvirkende årsak til at bl.a. forretnings-
eiendommer nå stort sett eies i såkalte single purpose- 
datterselskaper (selskaper uten annet formål enn å eie og 
drifte en enkeltstående eiendom). Man kan således selge 
eiendommen skattefritt via aksjesalg. Beskatning skjer først 
ved utdeling til privat aksjonær i holdingselskapet.

HVORDAN OPPNÅR MAN EN HOLDINGSTRUKTUR? 
Den enkleste og billigste måten å etablere en holdings-
struktur, er ved oppstart/etablering av ny virksomhet. 

Når virksomheten er i gang vil de selskapsrettslige institut-
tene omdannelse, fusjon og fisjon være virkemidler for å 
oppnå ønsket konsernstruktur. Selskapsrettslig fusjon er 
kort sagt sammenslåing av selskaper, mens fisjon er det 
motsatte, deling av et selskap.

Skatteloven gir mulighet til å foreta slike strukturelle grep i 
forhold til organisering av virksomhet uten at dette utløser 
skatt. Hensynet bak reglene om skattefrie omorganiserin-
ger i næringslivet er at skattereglene ikke skal skape «inn-
låsningseffekter» for ellers fornuftige strukturelle grep.

Joakim M. Hovet

Riktig selskapsstruktur gir lavere skatt
«Spørsmålet melder seg også etter 
hvert, når virksomheten er etablert  
og det har gått noen tid:  
har virksomheten per i dag en for-
nuftig selskapsstruktur?»
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Vi starter nå en juridisk spalte i Svin. 
Joakim M. Hovet, forretningsadvokat i 
KPMG Law Advokatfirma AS, har lang 
erfaring med skatt, avgift, selskapsrett, 
fast eiendom og generell forretnings-
jus. Han har bakgrunn fra flere aner-
kjente advokatmiljøer, og kjenner også 
juridiske utfordringer fra samvirkebe-
drifter i landbruket. 

Denne gangen (t.v.) skriver Hovet om 
temaet riktig selskapsform kan gi lave-
re skatt. Temaer som er planlagt i utgi-
velsene framover er blant annet disse;
// Arbeidskraft
// Merverdiavgift ved salg av jakt-  

og fiskerett
// Regulering av festeavgift
// Kjøp av selskap (noen fallgruver)
// Generasjonsskifte
// Fradragsrett for studieturer
// Samlivsbrudd

Har du et juridisk spørsmål du ønsker  
å få svar på, så kontakt Svin. For øvrig 
kan Svins abonnenter få inntil  
30 minutter i gratis konsultasjon ved 
direkte kontakt. Joakim M. Hovet kan 
treffes på telefon 40 63 95 57 eller  
e-post joakim.hovet@kpmg.no

Juridisk spalte i Svin

For første gang på lang tid er 
det et ørlite underskudd av 
svinekjøtt. Og reguleringsla-
grene er redusert fra 4000 
tonn svinekjøtt for to år siden 
til 125 tonn i dag.

TORE MÆLUMSÆTER

Det viser markedsoversiktene fra  
Nortura Totalmarked. Underskuddet 
er riktignok ikke større enn 30 tonn, 
men det er første gang på år at vi ser 
minus i stedet for pluss.

BALANSE
Dette betyr at en lang periode med 
overskudd nå synes å bli avløst av et 
mer balansert marked. For produsen-
tene er dette godt nytt med tanke på 
utsiktene til tilnærmet målpris avtale-
perioden sett under ett. 

Per uke åtte registrerte Nortura Total-
marked tilførsler av svinekjøtt på  
19 017 tonn. Det er 92 prosent av til-
førslene til samme tid for et år siden. 
Engrossalget var på samme tidspunkt 
19 317 tonn, eller 99 prosent av en-
grossalget for et år siden. Når under-
dekningen oppgis å være 30 tonn er 
det da korrigert for en anslått import 
på 270 tonn. Når det gjelder import 
av småflesk og spekk legger markeds-
regulator inn anslag til faktiske tall 
foreligger.

POSITIVT 
– Vi avventer signalene i den nye 
prognosen som kommer 11. mars, 
men det er klart at det er grunnleg-
gende positivt med et svinekjøttmar-
ked i balanse. Og salgssignalene ser 
gode ut. Men vi vet fra før at det er 
lite som skal til for å endre situasjo-
nen, så derfor er jeg litt forsiktig med 
kommentarene akkurat nå, sier direk-
tør Jakob Simonhjell i Nortura Total-
marked til Svin.

TILNÆRMET MÅLPRIS
Ved utgangen av uke åtte lå engros-
prisuttaket på svinekjøtt kr 0,03 under 
målprisen, og produsenttrekket i  
omsetningsavgift lå på 70 øre kiloen.  
I april (2. påskedag) økes avtaleprisen 
på svinekjøtt med 50 øre. Målet er å 
komme ut tett oppunder målpris på 
svinekjøtt avtaleåret sett under ett. 

NESTEN BORTE: Diagrammet viser  
sammenlikning av reguleringslagrene ved  
utgangen av uke 8 i 2013, 2014 og 2015.  

[kilde: Nortura Totalmarked]

Balanse i svinekjøttmarkedet
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Erstatningskrav på kr 29 mil- 
lioner fra Mørk Engebretsen 
Invest AS og Hampshire AS 
mot staten førte ikke frem i 
Oslo tingrett. Retten kom til at 
kravet er foreldet. 

Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) søk-
te i 2010 om utvidelse av eksisterende 
driftsbygning for svineproduksjon på 
Mørk gård i Skiptvet med 2108 kva-
dratmeter. Totalt areal på driftsbygnin-
gen etter utvidelsen ville bli 3873 kva-
dratmeter. Kommunen avslo søknaden, 
og etter klage opprettholdt Fylkes-
mannen kommunens vedtak. 

MEI saksøkte staten ved Miljøvernde-
partementet med påstand om at  
Fylkesmannens vedtak var ugyldig. 
Oslo tingrett frifant staten ved dom  
avsagt 21. november 2011. Tingretten 
kom til at tiltaket hadde karakter av  
industriell produksjon, og at det der-
med var i strid med arealformålet land-
bruks-, natur- og friluftsformål (LNF) i 
kommuneplanens arealdel. 

MEI anket dommen inn for lagmanns-
retten, og Borgarting lagmannsrett 
kjente Fylkesmannens vedtak ugyldig 
på grunn av feil rettsanvendelse.  
Miljøverndepartementet anket avgjø-
relsen til Høyesterett, men anken ble 
senere trukket av departementet.  
Lagmannsretten dom ble dermed 
rettskraftig, og kommunen innvilget 
melding om utvidelse av driftsbyg-

ningen med 2108 m² ved vedtak  
30. desember 2013. 

MEI og Hampshire tok 28. februar 
2014 ut stevning for Oslo tingrett med 
krav om erstatning for det tap selskap-
ene hadde lidt som følge av at de ikke 
hadde fått innvilget søknader om utvi-
delse av driftsbygningen på et tidligere 
tidspunkt. I kravet på kr 29.079.981,- 
inngikk også tap som følge av at kom-
munen i 2007 hadde avslått en utvidel-
se av driftsbygningen på 5460 m². 

Oslo tingrett har ved dom avsagt  
26. januar 2015 kommet til at erstat-
ningskravet er foreldet etter foreldel-
seslovens regler. Det ble dermed ikke 
nødvendig for retten å vurdere om de 
øvrige betingelsene for erstatning var 
oppfylt.

Staten frifunnet i søksmål
fra svineprodusenter om erstatning

Opti Vital Pluss gir store griser. Store griser gir økt inntekt. 

OPPnå makS tilVekSt På SmågriS
Med høyt protein- og aminosyrenivå er Opti Vital Pluss for deg som 

er opptatt av kvalitet, effektivitet, og optimal tilvekst på smågris. 

Ring 51743300
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Danske Landbrug og Føde-
varer roser landbruks og mat-
vareminister Dan Jørgensens 
innsats for å skaffe EU-støtte 
til hardt trengte danske svine-
produsenter. 

EUs håndsrekning til europeiske svine-
produsenter består i at EU-kommisjo-
nen nå innfører støtte til privat lagring 
av svinekjøtt. Dette er noe den danske 
landbruksorganisasjonen Landbrug og 
Fødevarer har kjempet for lenge, og 
altså med god støtte av landets egen 
statsråd. Det er Landbrug og Fødeva-
rer som selv skriver dette i en presse-
melding. 

PRISSTABILISERING 
– Dette vil få stor betydning både for 
slakteriene og svineprodusentene. De 
kan nå trekke svinekjøtt ut av markedet 
i en periode slik at svinekjøttprisene 
forhåpentligvis kan stabiliseres etter 
det dramatiske prisfallet på 25 prosent 
siden i sommer, sier administrerende 
direktør Karen Hækkerup i Landbrug 
og Fødevarer. 

HAR TAPT FIRE MILLIARDER 
Organisasjonen sier at den russiske 
boikotten av europeiske matvarer har 
gitt danske svineprodusenter et tap på 
hele fire milliarder kroner bare i 2014. 

Nå øker håpet om at prisene igjen kan 
stige. Parallelt jobbes det intenst for å 
åpne nye markeder for dansk svine-
kjøtt. 

Det var EUs landbrukskommisær Phil 
Hogan som meddelte at EU-kommisjo-
nen nå er klar for å støtte en slik lager-
ordning for svinekjøtt. Dette skjer ikke 
minst etter sterkt press fra Danmark.

ROSES 
– Matvareminister Jørgensen fortjener 
stor ros for i lang tid å ha presset på 
for å få til en ordning som støtter  
privat lagring av svinekjøtt. Mens Dan 
Jørgensen fortsatte presset sitt, greide 
han også å få andre EU-land med på 
ideen. Det er vi svært glade for, sier 
Karen Hækkerup i Landbrug og  
Fødevarer. 

Krisestøtte til svineprodusenter 

Mycofix®

Proven protection.
Mycofi x® er den første og eneste EU-godkjente* 
fôrtilskudd som motvirker mykotoksiner. 
Nok et bevis på solid R&D som har satt 
BIOMIN som en klar innovasjonsleder 
innen mykotoksin risikoledelse. 
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OTOXIN RISK
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Naturally ahead

mycofi x.biomin.net

For mer informasjon og spørsmål kontakt: 
Norbert Trattner, BIOMIN Area Manager Norge 
Tel: +46 732 31 76 24
e-Mail: norbert.trattner@biomin.net

Få Mycofi x® App for iOS og Android
www.biomin.net/app

* Regulation (EU) 
No 1060/2013 & 
1016/2013
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Saueproduksjonen i Løten er 
halvert de 15 siste åra. Rovdyr-
herjingene har tatt natte-
søvnen og livsgleden vekk fra 
mange husdyrbønder. Olav 
Landheim er en av dem. Nå 
orker heller ikke han mer. 

TORE MÆLUMSÆTER
Løten, Hedmark

– Nei, dette ble rett og slett for tøft for 
meg. Sauene beitet i skogstraktene 
østover retning Elverum og Glomma. 
Dette skal være grønn sone, altså ikke 
rovdyrsone. Men det er det ikke. Vi har 
hatt bjørneangrep, men det er ulven 
som er hovedproblemet. Den er verst 
til å herje, skade og leke med dyra. 
Jeg har funnet igjen dyr som har gått i 
live i dagevis med store skader og 
smerter. Ingen som ikke har levd med 
dette tett på kroppen skjønner hvilke 
lidelser rovdyra forårsaker. Vi er jo gla-

de i dyra våre. For min del gikk det ut 
over livskvaliteten. Jeg orker rett og 
slett ikke så store lidelser. Det ble helt 
meningsløst, sier Olav Landheim.  
Interessen for sau sitter dypt. Allerede 
som 11-åring hadde Olav sin første 
sau. Fortsatt har han noen igjen som 
kan beite og pleie kulturlandskapet 
rundt gården, men det er langt igjen til 
de 160 vinterfôra sauene han hadde 
før 2013. 

BYGGER FOR GRIS 
Men nå legger han om til svineproduk-
sjon. I vår stikkes spaden i jorda for 
nytt slaktegrishus. 

– Jeg har begynt å glede meg allere-
de. Dette skal bli spennende, sier 
Landheim. Huset blir om lag 1000 kva-
dratmeter stort, og vil inneholde to 
like avdelinger med 30 binger i hvert 
inkludert sykebinger. Det blir 750 plas-
ser totalt, og dermed får han mulighe-
ten til å kjøre med ikke altfor hardt be-
legg i bingene. Ved siden av strø- 
rommet får også huset utlastingsrom 

med gjødselspalter og drikkenipler. 
Det setter Nortura stor pris på. I den 
tekniske avdelingen skal det monteres 
to miljøfôrtanker a 10 000 liter med  
syreforstøvingsanlegg, pluss blande- 
og utfôringstank. Landheim planlegger 
å kjøpe varmt fullfôr fra en lokal leve-
randør. Søskenbarnet hans har prøvd 
det med god erfaring, og prisen skal 
være gunstig. 

ETETIDSSTYRING 
Det blir epoxy på gulv og vegger, og 
fôringsanlegget får etetidsstyring. Det 
fungerer slik at en stiller inn hvor lang 
tid grisene skal bruke på å ete opp  
fôret. Hvis det ikke er tomt, får de au-
tomatisk mindre rasjon neste gang og 
omvendt. Huset får også sentralvaske-
anlegg og muligheter til overrisling/
bløtlegging. Det blir luftinntaksventiler 
over hver binge, pustende himling og 
kombidiffust ventilasjonsanlegg. Det 
legges ned fire rør under hver binge-
rekke til golvvarmeanlegget, slik at  
varmen skal bli jevnt fordelt i bingene. 
Varmebehovet er som kjent størst de 

Sauebonde svitsjer til svin
IKKE HELT: Gammel kjærlighet ruster aldri. – Noen få sauer får bli igjen til å pleie kulturlandskapet rundt garden, sier Landheim.
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første to tre ukene etter innsettet, og 
Landheim satser derfor på el-kolbe 
som varmekilde. Men han legger ned 
rørslynge under gjødselrenna (vakuum-
mutgjødsling), i fall han skulle bli fristet 
til å lage et varmegjenvinningsanlegg 
senere. 

FØR JUL
Gjødselkummen (2270 kubikkmeter) 
blir liggende fritt nedenfor huset, og 
den får tak over seg. Det er RingAlm, 
Borgen Bygg og Fjøssystemer som  
leverer hus og innredning. Støpearbei-
dene gjøres av en lokal murer.  
Landheim regner med at den samlete 
investeringa så vidt bikker sju millioner. 
Som bruksberettiget i Løten Almen-
ning får han imidlertid en ganske pen 
rabatt på deler av byggematerialene. 

– Vet du hvilken smågrisleverandør  
du får? 

– Nei ikke ennå, men jeg er lovt gris fra 
én leverandør. Om det blir SPF eller 
vanlig bruksgris vet jeg ikke ennå. Men 
jeg håper at bygginga går så bra at jeg 

kan levere mitt første innsett før jul, 
sier Olav Landheim.

HER: – Her setter snart gravemaskinen grabben i jorda. Jeg håper å kunne levere  
mitt første innsett med slaktegriser til jul, sier Olav Landheim.

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

Gestal FM  

- Alltid friskt fôr, utfôringen aktiveres av purken

- Individuell fôring og registrering på bingenivå

- Høyere fôropptak = høyere melkeytelse

-  Kan ettermonteres på eksisterende tørrfôringsanlegg

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

www.egebjerg.com

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no

- optimal fôring av diegivende purker!

Gestal Solo stand alone
– optimal fôring av diegivende purker! 

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

Nyhet! 



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

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

Montør Bjønness

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

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

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

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

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

Vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

L A N D B R U K S L E V E R A N D Ø R E N
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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.forbruksvarer.no
post@forbruksvarer.no
Tlf. 22 20 80 80

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

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

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

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

Mambo grisemor og automix.
Melkeerstattning og startfôr.
Innredning, utgjødsling og ventilasjon.

www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Agri Tlf. 03520
www.fkra.no
FK Rogaland Agder Tlf. 51 88 70 00
www.fk.no
FK Nordmøre/Romsdal Tlf. 71 24 56 00

Felleskjøpet er hovedleverandør av drifts - 
midler til Norsk landbruk.  
Våre viktigste produktområder er korn, kraftfôr,  
plantekultur, maskin, butikkvarer, innendørsmekani-
sering og faglig kompetanse.

www.fatland.no
husveg@fatland.no
Fatland Ølen Tlf. 97 98 55 22
Fatland Oslo Tlf. 97 69 26 51
Fatland Jæren Tlf. 97 97 21 20 

Fatland har plass til smågrisen din.  
Vi betaler godt, 
så velg Fatland du også !

www.if.no/landbruk
Tlf. 815 11 526

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

www.fjossystemer.no
Øst, Fåvang Tlf. 61 28 35 00
Sør, Revetal Tlf. 33 30 69 61
Vest, Nærbø Tlf. 51 43 39 60
Midt-Norge, Heimdal Tlf. 72 89 41 00

TOTALLEVRANDØREN av komplette løsninger  
for landbruket. 
Våre fagkonsulenter skreddersyr løsninger  
tilpasset ditt behov ! 
– Ta kontakt for prosjektering og tilbud.
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www.agromiljo.no
Tlf. 51 71 20 20
post@agromiljo.no

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

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

Plastplater til alle formål. 

mycofix.biomin.net
norbert.trattner@biomin.net
Area Manager Norge  Tlf. +46 732 31 76 24

Mycofix® er den første og eneste  
EU-godkjente* fôrtilskudd som motvirker DON. 

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

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

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

Ønsker mer gris !
Vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

MIDT-NORGE SLAKTERI AS



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

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

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

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

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

Landets største utvalg av redskap for  
stell av alle slags husdyr !

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

Nord-Europas ledende produsent av merkesystemer 
for husdyr.

www.optima-ph.no
optimaph@kvamnet.no
Tlf. 918 17 432 / 908 47 448

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

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

Ditt eget selskap!

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

Prima Jæren er opptatt av jærsk og norsk landbruk 
og har vært pådriver for å maksimere inntekten til 
bonden i Norges matfat.

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

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

S V I N  2 / 2 0 1 543

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 24. APRIL 2015
TEMA: Energiløsninger

// Manusfrist: 27. mars

// Frist for bestilling av annonser: 27. mars

// Frist for levering av annonsemateriell:  

 10. april

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 15.500,- 16.800

1/2 9.600,- 10.500

1/3 7.500,- 

1/4 6.400,- 6.900

1/8 3.900,-

Baksiden 17.900,-

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

ANUGA FOODTEC Utstyrsmessen Anuga FoodTec i Köln for kjøttbransjen går  
 i år av stabelen i perioden 24. til 27. mars.

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

ÅRSMØTE I Nortura arrangeres på Thon Arena, Lillestrøm, 14.–15. april.

SPEKEMAT Animalia arrangerer bransjesamling om spekemat på  
 Savalen/Tynset 20.– 21. mai. 

UTGIVELSESPLAN SVIN 2015:

NR. MANUSFRIST MATR.FRIST UTGIVELSE TEMANUMMER

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

2 23. feb 27. feb 13. mar

3 27. mar 10. apr 24. apr Energiløsninger

4 4. mai 11. mai 22. mai

5 1. juni 05. jun 19. jun Kjøttindustri

6 17. aug 21. aug 04. sep

7 21. sep 25. sep 09. okt Gjødsel

8 19. okt 23. okt 06. nov

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

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

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

SIDE 23

SIDE 22

SIDE 20

SIDE 19

SIDE 35

SIDE 31



Returadresse: Norsvinsenteret, Postboks 504, NO 2304 Hamar

RIKTIG FÔRING  
AV PURKER

Purkefôr tilpasset din fôringsstrategi

Strategi Drektighetsperiode Dieperiode Avvenning/innsett

Overgangsperiode 

2-3 uker før fødsel eller 
innsett føde binge

Innsett til 3-5 dager etter 
fødsel

Fra avvenning til 
innsett

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 purkefôrsortiment.

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


