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Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Staldren®  støver ikke, absoberer fukt  
 og reduserer sjenerende
 lukt ved at det binder 
 ammoniakk.
Staldren®  etser ikke på gulv og 
 innredning.
Staldren®  minsker luftfuktighet og 
 dermed risiko for luftsmitte.
Staldren®  lett å spre og kan brukes 
 mens dyrene er i binge eller 
 bås.
Staldren®  er dokumentert ikke giftig, 
 dvs. verken hudirriterende 
 eller helseskadelig for dyr og mennesker.
Staldren®  reduserer livsbetingelsene kraftig for flue- og 
 loppelarver. 
Staldren®  er pH-nøytralt og dermed meget skånsomt overfor 
 omgivelsene, fremmer et giftfritt miljø.
Staldren®  er effektivt bakteriedrepende, og har dokumentert 
 virkning mot f.eks. e-coli bakterier, salmonella, 
 capylobacter, tarmbrann Type A, aspergillus og 
 stafylokokker.
Staldren®  brukes også til kjæledyr fra hamsteren på 
 barneværelse til hesten i stallen.

Staldren® — Et effektivt
tørrdesinfeksjonsmiddel
til storfe, gris, sau, geit og hest

Vanligvis brukes det 50-100 gram Staldren pr. m². Første uke med nye 
dyr eller ved problembinger spres det tre ganger ukentlig, og deretter en 
til to ganger om uken. Som hovedregel er Staldren effektivt så lenge det 
kan ses (rød farge).

Nuklo
spray
yoghurt

• Høyere tørrstoffopptak 
fra dag 1

• Flere avvente grisunger 
pr. kull

• Større fravenningsvekt
• Lettere overgang fra 

melk til tørt fôr
• Basert på melkeråstoff 

levert av TINE

Grisemor
For mange unger i kullet?
Mambo blander frisk
melkeerstatning med en
eller to timers mellomrom.
Arbeidsbesparende fôring 
av inntil 14 grisunger.
Utviklet for Sprayfo smågris-
                        melk pluss.
                        Ta vare på 
                        flere gris-
                        unger
                         - bruk 
Mambo grisemor og
Sprayfo smågrismelk.
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Bredde: 45 cm

Fôrskål
Praktisk krybbe til yoghurt. 
Enkel å gjøre ren.

Nuklospray spegrismelk
Flere som overlever! Sprayfo fremmer en 

aktiv immunitet. Bedrer fôropptaket
og øker fravenningsvekten

Basert på melkeråstoff levert av TINE

Hein klimabox
21 ltr - 55 tuber.
45 ltr - 84 tuber.
Innstilt på 17°,
kan justeres.
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

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

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

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

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

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

«Gummimattene fra Kraiburg sparer     
  grisene mine for liggesår og leddskader  
  og meg for dyrlegeutgifter».

 
 

Sparegrisene mine!

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

w
w

w
.dialecta.no

Se mer på www.fjossystemer.no
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Adresse: Storhamargata 44,
2317 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@ahsmedia.no

Produksjon:
idé trykk as, postboks 263, 2302 Hamar

Antall nr. per år: 9 tidsskrifter

Pris/år (inkl. Svineportalen):
kr 850,– for medlemmer
kr 750,– for ikke-medlemmer
kr 450,– for studenter/elever
Kun Svineportalen ikke medlem kr 700,-
Kun Svineportalen medlem kr 600,-

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.

Norsvinansatte:
Adm. direktør Olav Eik-Nes, 951 09 167 olav.eik-nes@norsvin.no
Organisasjonssjef Gustav Grøholt, 916 49 345 gustav.groholt@norsvin.no
Overveterinær Peer Ola Hofmo, 917 48 833 peer-ola.hofmo@norsvin.no
Kommunikasjonssjef Karianne E. Longva, 971 62 042 karianne.eide.longva@norsvin.no
Avlssjef Erling Sehested, 911 00 314 erling.sehested@norsvin.no
Fag- og seminsjef Målfrid Narum, 909 14 566 maalfrid.narum@norsvin.no
Ansv. redaktør Tore Mælumsæter, 906 48 563 tore.m@norsvin.no
Seniorkonsulent Ingris Dyre Johan Haug, 977 51 725 dyre-johan.haug@norsvin.no
Seniorkonsulent Ingris Solveig Kongsrud, 977 07 618 solveig.kongsrud@norsvin.no
Produksjonssjef Svein Erik Stavne, 915 29 210 svein-erik.stavne@norsvin.no
Øvrige ansatte, kontakt sentralbordet: (+47) 62 51 01 00

Vakttelefon distribusjon: 908 52 120
Betjent: man – fre 08:00 – 16:00 (15:30) lør – søn 08:00 – 12:00

Forsidebilde: Hele 18 temasider bruker Svin i dette nummeret på spesialtemaet fôring.  
Det starter med mor (forsidebildet), men riktig fôring videre i livet krever kunnskap og 
omtanke.  [Foto: Tore Mælumsæter]

FAGBLAD FOR 

SVINEPRODUKSJON 

Bladet utgis av Norsvin.

Bladet er medlem av

Fagpressen og redigeres

etter Redaktørplakaten.
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En spennende start
Bare én av ti bønder er under 40 år. Gjennomsnittsbonden i 
Norge er nå nesten 55 år.

Dette er en viktig flik av bakteppet når regjeringen nå skal skrive ny stortings-
melding om jordbrukspolitikken. De andre viktige stoffbitene som danner bak-
teppet kjenner vi alle; jordens befolkning øker, og klimagassutslippene skaper 
stadig større problemer. 

Vi må altså skape rammevilkår som gir trygghet for unge bønder som lurer på 
om de skal satse framtida si på å produsere mat. Spørsmålet er; hvordan gjør 
vi det?

I et intervju med Aftenposten er vår nye landbruks- og matminister sjøl inne 
på dette. Han sier at forgubbingen må stoppes. Dale etterlyser bedre forut-
sigbarhet for de som skal ta over garden. De trenger bedre arbeidstider og 
bedre muligheter til å kunne leve av det garden kan produsere. 

Et ungt menneske i tjue eller tredveårsalderen vil ofte tenke; «Denne garden 
er sliten. Det må investeres store pengebeløp og mye arbeid om jeg skal ha 
noen framtid her. Får jeg lønnsomhet i dette? Hvilken trygghet har jeg for at 
dette ikke blir en verdiløs investering? Finnes det andre måter å satse  
10 millioner på som fortoner seg tryggere og mer komfortabel? 

I den nye stortingsmeldingen om landbruket som nå skal skrives behandles 
temaene. Hvordan kan matproduksjonen økes? Hvordan kan effektiviteten 
styrkes? Og hvordan kan konkurransekraften for jordbruksnæringen bedres? 

«Det er sentralt å gje bøndene moglegheit til å bruke ny teknologi og til å 
nytte ressursane på garden sin så godt som råd er. Det er det mi oppgåve å 
legge til rette for», sa Dale nylig i Stortingets spørretime. Det høres ikke  
veldig kontroversielt ut. 

Men hva betyr dette i politisk praksis? Skal alle konsesjonsgrenser kastes på 
skraphaugen? Skal den lange norske tradisjonen med deltidsjord legges på 
hylla til fordel for få, store og effektive produsenter som kan få produsere så 
mye de vil? 

Kortene skal etter hvert legges på bordet. Så langt har Dale gjort et godt  
inntrykk på det personlige plan i sitt møte med bøndene. 
La oss håpe at det gjelder også på det politiske. 

L E D E R

TORE MÆLUMSÆTER
ansvarlig redaktør

«Så langt har Dale gjort  

et godt personlig inn

trykk i møtet med  

bøndene. La oss håpe at 

det gjelder også det  

politiske»

Svineportalen 
på nye plattformer
Vi lovte en digital julegave før jul, men 
det har dessverre blitt mer av en nyttårs-
gave. Men nå har Svineportalen har  
fornyet seg. 

Nå kan du lese www.svineportalen.no på 
mobiltelefonen eller iPad’en i tillegg til 
den tradisjonelle pc’en. 

Foreløpig holder vi hele portalen åpen 
for alle lesere. Det gjør vi rett og slett for 
å gjøre det enkelt for deg som interes-
sert leser å stifte bekjentskap med den 
nye løsningen. Vi håper og tror at inter-
essen for den digitale utgaven vil vokse 
jevnt og trutt. Det kommer vi til å følge 
med på. 

Men etter en periode med full åpenhet 
vil den åpne løsningen stenges slik at 
den bare blir tilgjengelig via passord for 
betalende abonnenter, slik som før. 

Som abonnent på Svin skal du ha ekstra 
fordeler og brukernytte av abonnemen-
tet ditt. Målet er å forsterke brukernyt-
ten. Vi håper at flere får øynene opp for 
hvilke søkbare skatter som gjemmer seg 
i Svins arkiver.

Den observante leser har kanskje også 
registrert at Svin var inne i sin 50. årgang 
i 2015. Det betyr at Svin kan markere  
50 års jubileum i disse dager. Videreut-
vikling av Svin på nye plattformer er der-
for vårt forsøk på å gi en jubileumsgave 
til deg. 

VI MENER:
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Vår næringsmiddelindustri er 
den nest største i landet etter 

oljen. Hvem er det som  
produserer råstoffet til denne 

industrien? Jo, det er alle  
bøndene som er spredt over 

hele landet. 

Distriktene blir av sentrale politikere stadig oftere beskyldt for å være en belastning 
for sentrale strøk. 

Dette minner meg om en vegaværing som en gang stilte et godt spørsmål til en  
sentral politiker. Hvis vi hadde bygget en mur rundt Oslo, uten innganger og ingen 
mulighet for forsyninger, på hvilken side ville de da banket på først ? Ville det være på 
innsiden eller på utsiden ? Dette spørsmålet burde alle tenke over når de hevder at 
distriktene er for lite effektive og  en stor belastning for storsamfunnet. 

Når vi i disse dager ser hva som skjer innen oljeindustrien med stor usikkerhet og 
mange oppsigelser, bør vi i større grad fokusere på sysselsettingen i fastlandsnorge. 
Vår næringsmiddelindustri er den nest største i landet etter oljen. Hvem er det som 
produserer råstoff til denne industrien ? Jo det er alle bønder spredt over hele landet. 

Så til oss svinebønder. Vi blir stadig mer effektive, cirka tre prosent hvert år. Gjennom 
et langsiktig og godt avlsarbeid ser det nå ut til at den nye LZ-purka vil gi et ytter- 
ligere bedre produksjonsresultat enn den gamle yorkshiren. Det er på tide at vi  
bønder nå får uttelling for bedret effektivitet i form av større overskudd. Vi må få mer 
igjen for bedre effektivitet. Så må vi lære av det som har skjedd med kyllingen.  
Å sentralisere og øke produksjonen er ikke det samme som større overskudd på 
bunnlinja.

PER - FREDRIK BANG
Styremedlem Norsvin

STYREMEDLEMMETS SAK

Står vi ved et veiskille eller ?

På grunn av det kalde været 
hadde svineprodusenten på 
Hadeland satt inn en dieselfyrt 
varmekanon for å holde tem
peraturen oppe. Alt var i orden 
da han var innom fjøset tirs
dag kveld.  

Onsdag morgen den 20. januar var han 
på veg for å levere barna på skolen da 
nærmeste nabo ringte. 

– Han fortalte at det kom svart røyk ut 
fra luftinntaket på ventilasjonsanlegget. 
Jeg kjørte hjem, og da jeg kom inn i 
fjøset fant jeg hele besetningen død, 
med unntak av en gris, fortalte svine-
produsenten til Hadeland. 

Ifølge ham er 48 drektige purker, 24 
bedekningsklare ungpurker og 124 
slaktegriser døde. Den ene grisen som 

overlevde var medtatt, og avliving ble 
vurdert. 

Politi og Mattilsynet har vært på går-
den, og de holder alle muligheter 
åpne. Siden det er svart både på veg-
ger og tak er teorien at dyra har dødd 
av kullosforgiftning. 

ETTERFORSKES
Lensmann Frank Magne Sletten ved 
Gran og Lunner lensmannskontor 
bekrefter at de etterforsker saken i 
samarbeid med Mattilsynet.
– Det er opprettet sak for å klarlegge 
alle omstendigheter i saken. Det fram-
står som dyrene har dødd av kullosfor-
giftning. Endelig obduksjonsrapport av 
enkeltdyr vil avdekke dette. Det fore-
ligger per nå ingen mistanke om mis-
lighold på gården for øvrig. Politiet 
undersøker bredt for å sikre at vi får 
klarlagt alle omstendigheter, sier Slet-
ten til Hadeland. Flere griser ble sendt 
til Veterinærinstituttet for obduksjon. 

Dyrene ble sendt til destruksjon. 

VILLE FÅ UT FUKTIGHET
Svineprodusenten forteller at han har 
brukt dieselvarmeren flere ganger  
tidligere, blant annet i verkstedet på 
gården, uten at noe har skjedd. Nå var 
hensikten å få ned fuktigheten i hus-
dyrrommet der grisene var.

– Når det er så kaldt blir det veldig fuk-
tig i fjøset. Det ser for meg ut som at 
dyra har sovnet inn. Det er automatisk 
fôring i grisehuset, og troa med mat 
rant over da jeg kom i fjøset onsdag 
morgen. Dette er bare tragisk, sier han.

196 griser kullosforgiftet?

illustrasjonsfoto

D I V E R S E
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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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D I V E R S E

Tican skal styrkes etter at det 
tyske slakteriselskapet Tönnies 
overtok sin nye satsningsbedrift 
i Danmark.

Det kan bety utvidelser. Tican står nå 
overfor en større omorganisering, og 
det kan ende med betydelig flere slak-
teriarbeidere i Danmark. Landbrugs-
avisen siterer en talsmann fra Tönnies 
som har uttalt seg til Børsen, etter at 
andelshaverne i romjula godkjente  
rammeavtalene mellom de to bedrif-
tene.

– Det er ingen planer om å flytte aktivi-
teter fra Danmark til Tyskland.  
På mellomlang sikt er det meningen at 
kapasiteten i Tican skal utvides. Vi skal 
altså ikke diskutere permanente reduk-
sjoner i kapasitet eller medarbeiderstab, 
men snarere snakke om vekst og fram-
skritt, sies det fra talsmann Markus 
Eicher i det familieide Tönnies- 
selskapet.

Tönnies vil utvide Tican slakteri

Matindustrien mindre følsom
Oljenæringen har tråkket på bremsene og annen industri sliter. Men 
matindustrien er mindre følsom for svingninger i konjunkturene. 

– Både i Norge og ellers i Europa, hvor finanskrisen har slått langt hardere inn, er 
konsekvensene av en lavkonjunktur mindre dramatiske for mat- og drikkeindus-
trien enn annen type industri. Samtidig har denne industrien en utjevnende effekt 
på næringslivet for øvrig. Dette er fordi mat- og drikkeindustrien representerer  
20 prosent av verdiskapningen i den landbaserte industrien. Dermed blir den en 
støtdemper for norsk næringsliv, sier direktør for nærings- og matpolitikk i NHO, 
Gaute Lenvik.

Verdiskapningen i norsk landbasert industri i 2014 var 209 milliarder kroner, hvor 
matindustriens bidrag utgjør snaut 42 milliarder kroner. Matindustrien sysselsetter 
samtidig nesten 50 000 personer. I en rapport (Mat og industri 2015) som NIBIO 
(Norsk institutt for bioøkonomi) offentliggjorde tidligere i år, slås det fast at verdi-
skapningen i matindustrien har vært sterkere enn verdiskapningen i øvrig industri 
de siste årene, særlig etter finanskrisen i 2008. Fra 2013 til 2014 økte verdiskap-
ningen i matindustrien med 11 prosent, mot 6,3 prosent for den øvrige industrien.

Troms trenger flere 
svineprodusenter
Det er alarmerende nedgang i  
svineproduksjonen i Troms, mener 
Troms Bondelag. Nå blir det møte 
i Målselv om situasjonen.

Organisasjonen mener svinenæringa i 
Troms regelrett er i ferd med å forsvinne, 
dersom det ikke nå settes i gang ekstra-
ordinære tiltak, melder Troms Folkeblad. 

Troms Bondelag skriver på sin nettside 
at det de siste årene har vært restrik-
sjoner i bruk av midler fra Innovasjon 
Norge til bygging av grisefjøs nasjonalt 
på grunn av overproduksjon.

Men fylkesbondelaget i Troms har flere 
ganger bedt om at Troms får være et 
unntak fra denne restriksjonen, fordi  
svineproduksjonen i fylket har hatt en 
negativ utvikling. Dette har også konse-
kvenser for industrien i Troms, sier  
fylkesleder i Troms Bondelag, Asgeir 
Slåttnes til nettstedet.

Når det gjelder midler til bygging av nye 
husdyrbygg fungerer det slik at en ikke 
får lån hos private banker hvis ikke  
Innovasjon Norge også går inn med 
midler.

10. mars inviterer Nortura i Målselv om 
saka. Da er også Innovasjon Norge invi-
tert.

Tørre tall fra Norsvins statistikk viser at 
antall solgte sæddoser i fylket gikk ned 
med hele 44 prosent i løpet av fjoråret.  
I løpet av de siste fem årene er reduk-
sjonen på 62 prosent.

Over 2000 griser 
druknet i flom
Både Illinois-elva og Mississippi-elva 
gikk ved nyttårstider over sine bredder i 
den verste flommen i Midtvesten i USA 
siden 2011. Over 2000 griser druknet, 
og bøndene prøvde desperat å flytte 
dyrene sine ut av flomsonen, skriver 
Nationen.  

STØTDEMPER: Matindustrien fungerer som en støtdemper for annet næringsliv. 
[Foto: Tore Mælumsæter]
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Veterinærmedisin fra 
landbruk til næring
Næringsministeren overtar Veteri-
nærmedisinsk oppdragssenter.

Forvaltningen av statens eierandel i  
Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS 
(VESO) overføres fra nyttår til Nærings- og 
fiskeridepartementet fra Landbruks- og 
matdepartementet. VESO selger alle typer 
legemidler til dyr, inkludert fisk, i det nor-
ske markedet. I tillegg utfører de, på opp-
drag fra eksterne, kliniske smitteforsøk på 
fisk. Smitteforsøkene danner grunnlag for 
vaksineutvikling, fôrutvikling og avl.

APP øker
APP-betennelser er et stort pro-
blem for dem det rammer. 

– Ut fra rapporter fra besetninger virker 
det som sjukdom på grunn av APP har 
økt de siste årene selv om antall målte 
tilfeller ved Veterinærinstituttet har gått 
noe ned. Årsaken er trolig at vi mottar 
færre prøver, sa Carl Andres Grøntvedt,  
svinehelseansvarlig i Veterinærinstituttet 
under Norsvins fagseminar på Hamar i 
desember. 

APP (Actinobacillus pleuropneumoniae) 
er bakterien som gir lunge- og brysthin-
nebetennelse.

APP trenger ikke gi sykdom på grisen, 
men kan i alvorlige tilfeller gi store tap og 
økt dødelighet. Det finnes flere serotyper 
APP. APP nr. 8 er i dag den vanligste sero-
typen i prøver fra akutt sykdom. Bortsett 
fra i SPF-besetninger, finnes APP latent i 
de fleste norske besetninger, men det 
trenger ikke bety at grisen blir sjuk. 

– Alle serotypene er for eksempel ikke 
like sjukdomsfremkallende. Og miljø- 
faktorer i den enkelte besetning kan bety 
mye, sier Grøntvedt. Det gjelder både 
temperatur, fôring og stell. Det kan  
vaksineres mot APP. Men det kan være 
varierende effekt og varighet av immu-
nitet.

Vestlandsk lausgris på Vossevangen
– Dei er robuste, og toler sterk 
kulde. Ikkje minst vert dei vel-
dig gode på middagstallerke-
nen, seier griseentustiast Odd 
Børre Strømmen.

På Voss kom seks små griseungar som 
ikkje ser ut som griseungar flest til 
verda vesle nyttårsaftan. Dei hadde 
stripar i pelsen. Odd Børre Strømmen 
har drive med avl på gris som ein 
hobby i kring tre år, og no meiner han 
at han har fått til den perfekte krysninga.

– Faren til griseungane er ein ungarnsk 
ullgris. Mora er 50 prosent villsvin, 25 
prosent duroc-gris og 25 prosent norsk 
landsvin, seier han.

– Denne rasen toler kulde veldig bra, 
og dei er ekstremt robuste. Dette er 
eit bevisst krysningsval, for det vert 
veldig godt kjøt av desse grisene, seier 
Strømmen.

Alle griseungane har fått ein stripete 
pels. Tre av dei er svarte og kvite, medan 
dei andre tre har fått ein sylvliknande 
farge. Det kan altså i prinsippet ikkje 
kallast ein ny rase, men ein bastardrase.

Strømmen driv med avl for hobbyen 
sin del, og han har ikkje lov til å selja 
kjøtet han produserer. Den nye «rasen» 
har fått det uhøgtidelege namnet 
«Vestlandsk lausgris».

Bornholms største svineprodusent 
konkurs
Den danske øya Bornholms største svineprodusent er konkurs.  

Gården Vestregaard hadde en årlig produksjon på 55000 smågriser, eller 10 pro-
sent av Bornholms samlede produksjon. Dette skaper problemer for øyas slakteri, 
som kjemper for å overleve. Til tross for at den største produsenten er konkurs er 
andre svineprodusenter på øya framtidsoptimister, skriver Landbladet.

LAUSGRIS: Dei vestlandske lausgrisane tåler kulde og snø. Eiga skinkeproduksjon var grunnen 
til at produksjonen starta.  [Foto: Privat]

KOSER SEG: To som slappar av i kvarandres 
selskap. Etter at grise ungane vart fødde, var 
det rett ut i 13 minus. Dei held til på eit jorde 
på Bavallsvegen  i lag med mora, og kulda er 
ikkje noko problem.



En overordnet global  
utfordring er å produsere nok 
mat til en økende befolkning 

på en trygg og bærekraftig 
måte. Norske grisers bidrag 

bør være at de i løpet av få år 
produseres på tilnærmet 

100 prosent norske  
fôrråvarer.  

De neste tiårene står verden overfor to sentrale utfordringer. Innen 2050 må vi 
øke matproduksjonen med nærmere 50 prosent, samtidig som vi reduserer 
utslippene av klimagasser. For å møte utfordringen må vi tenke globalt og 
handle nasjonalt. Det betyr blant annet at vi må øke den norske sjølforsynings-
graden. I dag er den ikke mer enn 40 prosent. For norsk matproduksjon betyr 
det at vi må starte arbeidet i dag, ikke i morgen, med å tilpasse oss slik at vi kan 
nå disse målene. 

Vi må effektivisere og øke jordbruksarealene for produksjon av energi og protein 
til menneskemat og fôr til husdyra våre. Vi må utvikle og produsere nye energi- 
og proteinkilder på våre begrensede jordbruksarealer. Parallelt må vi utvikle og 
ta i bruk biomasse fra hav og skog som kan omskapes til fôr. Kanskje vil deler av 
framtidas fôrseddel i norsk svineproduksjon bestå av tang og tare fra havet og 
tømmer fra norske skoger. Vi må også tørre å ta et steg tilbake og diskutere 
mulighetene for å bruke tidligere proteinkilder som kjøttbeinmjøl, som ble tatt ut 
av fôrseddelen for flere år siden. 

I denne utviklingen vil alle norske griser stå sentralt som foredlere av både tradi-
sjonelle og nye norskproduserte fôrråvarer. Med utgangspunkt i dagens fôrsed-
del, som består av vel 70 prosent norskproduserte fôrråvarer, bør visjonen være 
at fôrseddelen til norske griser skal bestå av tilnærmet 100 prosent norskprodu-
serte råvarer innen fem år. Det er å ta bærekraft på alvor. 

Dette vil være en videreføring av den bærekraftige utviklingen som norsk svine-
kjøttproduksjon har stått for de siste 50 årene. I denne perioden har en gjennom 
et målrettet avlsarbeid utviklet en gris som er verdensledende i fôreffektivitet. 
Denne effektivitetsutviklingen betyr at vi i dag produserer dagens 130 tusen 
tonn svinekjøtt på 115 millioner tonn mindre norskprodusert fôrkorn enn det 
behovet ville vært for 50 år siden. Det tilsvarer drøyt 10 prosent av det totale 
kornarealet i Norge, og vel 50 prosent av kornarealet i Hedmark. 

Et annet bilde av fôreffektiviteten til norsk gris er at ved bruk av Norsvin Land-
svin globalt, ville den globale svineproduksjonen redusert fôrbehovet med åtte 
millioner tonn fôr per år. Dette er en vesentlig årsak til at vi opplever økende 
etterspørsel etter Norsvins avlsmateriale verden over. 

En visjon om 100 prosent norskproduserte råvarer i fôrseddelen til norsk gris 
innen fem år er en hårete visjon. Men jeg mener at visjonen angir en klar retning 
hvor nasjonale og globale utfordringer tas på alvor. Samtidig vil den bidra til å 
øke norsk mat- og svineproduksjons omdømme. 

Men skal vi greie å realisere denne visjonen må det skje i nært samarbeid med 
norske forskningsmiljøer, norske kornprodusenter, norsk fôrindustri og norsk 
kjøttindustri. Herved er utfordringen gitt.

OLAV EIK-NES
adm. direktør Norsvin

DIREKTØREN DIREKTE

Norske griser på 100 % norsk fôr

F Ô R I N G  O G  S T E L L
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Du hører det ganske ofte i debatter på radio og TV,  
og du leser det i avisene.
«Norsk kjøtt produseres på importert kraftfôr».
Hvor sant er egentlig det? 
Norsk svinekjøtt fôres opp på mye mer norskprodusert  
fôr enn du tror. 
Grisen er faktisk best i klassen. 

Side 12, 13, og 14

Foto: Pixabay

Mer norsk fôr 
enn vi tror

T E M A / / F Ô R
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Ingen husdyr er i nærheten av 
å bruke like mye norsk korn 
som grisen. 70 – 80 prosent av 
svinefôret som brukes er 
norskprodusert. Men den tota
le andelen av norske råvarer i 
kraftfôr har gått kraftig ned. 

TORE MÆLUMSÆTER 

Av et samlet norsk jordbruksareal på 
omlag 10 millioner dekar i Norge, er 
det bare snaut 30 prosent av dette 
som brukes til dyrking av korn.  
Og andelen synker. Fra 1991 til 2014 
har kornarealet gått ned med 884 000 
dekar, eller hele 24 prosent. I dag er 
det norske kornarealet 2 850 000 
dekar inklusive proteinvekster.  
Det dyrkes nå gras på stadig større 
kornarealer. Den årlige norske kraftfôr-
produksjonen er i dag på to millioner 
tonn. Av det totale råvarebehovet til 
denne produksjonen er 55 – 60 prosent 
importert. I 1997 var hele to tredje-

deler av råvarene som ble brukt nor-
ske, og bare en tredjedel importert. 
Hva har egentlig skjedd ? 

DRØVTYGGERNE ER HOVED-
FORKLARINGEN
– Vi ser at andelen norsk korn i kraftfô-
ret faller mye mer enn det som er 
ønskelig og forsvarlig. Det har skjedd 

Råvareforbruk 
Grisen bruker hovedsakelig norsk korn 

POTENSIALE: – Når vi årlig importerer 5 – 600 000 tonn kornråvarer til norsk kraftfôrproduksjon, 
inkludert 160 – 180 000 tonn fôrhvete, går norske bønder samtidig glipp av en stor verdiskap-
ning, sier administrerende direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp.

I alt Import Norsk Andel norsk

2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014

Mais 27 842 54 113 104 834 27 842 54 113 104 834 0 0 104 834 0,0 % 0 % 0 %

Durra 17 042 23 168 - 17 042 23 168 - 0 0 - 0,0 % 0 % 0 %

Maisgrits 20 635 31 491 34 436 20 635 31 491 34 436 0 0 34 436 0,0 % 0 % 0 %

Hvete 146 626 232 569 265 718 1 619 67 257 265 718 145 007 165 312 265 718 98,9 % 71,1 % 43 %

Rug/Rughvete 3 671 12 525 1 249 0 0 1 249 3 671 12 525 1 249 100 % 100 % 100 %

Bygg 581 517 507 881 529 605 0 16 349 529 605 581 517 491 532 529 605 100 % 96,8 % 92 %

Havre 317 168 255 013 209 671 0 4 738 209 671 317 168 250 275 209 671 100,% 98,1 % 91 %

Kli 77 515 74 597 73 425  21 704  27 601 73 425  55 811  46 996 73 425 72 % 63 % 68 %

Melasse 62 269 61 719 72 697 62 269 61 719 72 697 0 0 72 697 0,0 % 0 % 0 %

Annet karbohydrat 25 887 52 707 138 015 20 887 47 707 138 015 5 000 5 000 138 015 19 % 9,5 % 16 %

Sum karbohydrat 1 280 172 1 305 783 1 429 650  171 998  334 143 1 429 650 1 108 174  971 640 1 429 650 86,6 % 74,4 % 61 %

Destruksjonsfett 17 109 16 869 14 792 0 0 14 792 17 109 16 869 14 792 100,% 100 % 100 %

Annet fett 18 825 28 189 36 823 13 528 22 348 36 823 5 297 5 841 36 823 28,1 % 20,7 % 23 %

Sum fett  35 934  45 058 51 615  13 528  22 348 51 615  22 406  22 710 51 615 62,4 % 1 45 %

Maisgluten 20 779 12 374 35 088 0 0 35 088 20 779 12 374 35 088 100 % 100 % 0 %

Soyamel 36 300 24 349 194 901 36 300 24 349 194 901 0 0 194 901 0,0 % 0 % 0 %

Rapspellets 158 393 215 527 140 482 158 393 215 527 140 482 0 0 140 482 0,0 % 0 % 0 %

Oljefrø 47 922 91 091 13 810 47 922 91 091 13 810 0 0 13 810 0,0 % 0,0 % 39 %

Fiskemel 21 247 19 594 6 437 7 633 5 762 6 437 13 614 13 832 6 437 64,1 % 70,6 % 99 %

Fiskeensilasje 7 297 9 319 5 042 0 0 5 042 7 297 9 319 5 042 100% 100 % 100 %

Urea  2 350 3 768 4 631 2 350 3 768 3 768 0 % 0 %

Annet protein 6 787 12 666 20 237 3 473 3 308 20 237 3 314 9 358 20 237 48,8 % 73,9 % 43 %

Sum protein  298 725  387 270 419 765  258 352  342 387 419 765  45 004  44 883 419 765 15,1 % 11,6 % 39 %

Vitaminer/mineraler  78 035  78 874 90 217  -    -   90 217  78 035  78 874 90 217 100 % 100 % 0 %

Totalsum 1 692 866  1 816 985 1 991 247  443 878   1 991 247 1 991 247 1 253 619 1 118 107  1 991 247 74 % 53 %

RÅVAREFORBRUK KRAFTFÔR, TONN
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veldig store endringer. Stadig mer av 
kjøttproduksjonen på drøvtyggerne, 
altså storfe og sau, baserer seg på 
kraftfôr i stedet for gras. I 2005 var lav-
energifôret hovedkilden til drøvtyg-
gerne. Det fungerte greit når ytelsene 
lå på 6 – 7000 liter per melkeku i året. 
Men for ti år siden kom melkeroboten 
for fullt, og dermed behovet for større 
besetninger og økt ytelse per ku. Når 
kravet til ytelse per dyreenhet stiger, 
øker også kravet til råvareinnholdet i 
kraftfôret. I 2005 utgjorde norske korn-
råvarer 77 prosent av kornråvarene i 
lavenergifôret til drøvtyggere. Denne 
kraftfôrtypen utgjorde samtidig 64 
prosent av det totale salget av drøv-
tyggerfôr dette året. I 2005 utgjorde 
høgenergi drøvtyggerfôr én prosent av 
den totale omsetningen av drøvtyg-
gerfôr. I dag har høgenergi drøvtyg-
gerfôr en markedsandel på snaue 30 
prosent, og en norsk kornandel som 
svinger mellom 30 – 40 prosent i kraft-
fôrblandingene til melkeku. Norsk mel-
keproduksjon er dermed blitt den pro-
duksjonen som er mest avhengig av 
importerte kraftfôrråvarer, sier adminis-
trerende direktør Lars Fredrik Stuve i 
Norske Felleskjøp. 

MER KRAFTFÔR, MINDRE GRAS
Driveren i økningen av kraftfôrnivået i 
melkeproduksjonen har altså klar sam-
menheng med utviklinga i retning  
høyere avdrått. Stuve ble derfor veldig 
glad da han leste hva fagsjef Harald 
Volden i Tine rådgivning og medlem 
uttalte på et møte på Vestlandet i høst 
i følge bladet Landbruk Nordvest ; 
«Legitimiteten til norsk mjølkeproduk-
sjon ligg i utnyttinga av nasjonale  
ressursar. Den dagen me ikkje kan  
forsvare at me produserer mjølk på 
norske ressursar, den dagen er me ute 
og kjører» 

STABILT OVER TID
Svinenæringa har over lang tid hatt et 
stabilt forbruk og en stabil andel av 
norske kornkarbohydrater i sine kraft-
fôrblandinger. Den har svingt mellom 
70 og 80 prosent de siste tjue åra. 
Fjørfefôret har også hatt en forholdsvis 
stabil og høy andel norske karborå-
varer i sine blandinger, om lag 60 pro-

Fakta om fôr
// Grovt regnet går 25 prosent av norsk kraftfôrproduksjon til gris, 25 pro-

sent til fjørfe, og 50 prosent til drøvtyggerne (melkeku/ammeku/sau).
// Total kraftfôrproduksjon i Norge er 1 960 000 tonn.
// Andelen av norske karbohydratråvarer i kraftfôret blir stadig lavere. 

Importen øker tilsvarende.
// De to siste åra har vi importert mellom 450 og 600 000 tonn korn til vår 

kraftfôrproduksjon, herav 160 – 180 000 tonn fôrhvete. Dette er tapt ver-
diskapning i norsk jordbruk.

// Norsk matkornandel avhenger mye av vær og vind det enkelte år.  
I årene 2004 – 2008 produserte vi 75 prosent av det norske mathvetebe-
hovet sjøl. I sesongen 2008 – 2009 produserte vi mest fôrhvete, i alt 300 
000 tonn.

// Andelen norskproduserte karbohydrater i fôret har gått ned fra 63 % i 
1997 til 43 % i 2014. 
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IMPORTERT: De to siste åra har vi importert mellom 450 000 og 600 000 tonn korn til norsk 
kraftfôrproduksjon, herav 160 – 180 000 tonn fôrhvete.
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sent. Det er på drøvtyggersiden at de 
store endringene har skjedd. Kraft-
fôrandelen av fôrmenyen har økt på 
bekostning av grasbasert fôr. Dette 

gjelder både melkeku, ammeku og 
sau. Dette forklarer trenden med fal-
lende andel norske råvarer i kraftfôret. 
Men det skal sies at selv om grisen  

spiser 70 – 80 prosent norskproduserte 
karbohydratråvarer, er mesteparten av 
proteinet importert. Det er også et 
poeng at når kornproduksjonen i 
Norge faller, må importen økes. Da vil 
det selvsagt være slik at man bruker 
importåvarene der det er mest behov 
for dem, sier Stuve. 

FOODS OF NORWAY 
Forskningsprosjektet Foods of Norway 
har nå tatt tak i dette. Målet er å øke 
egenforsyningen også av proteinråva-
rer. Flere forskningsprosjekter om 
potensiell bruk av tang, tare eller 
skogsprodukter er nå i gang. 

– Det er bra, men vi må regne med at 
dette arbeidet vil ta mange år før det 
kan transformeres til praktisk bruk i 
husdyrfôring. I mellomtiden må vi 
jobbe aktivt med hva som skal til for å 
øke andelen norske råvarer igjen, sier 
Stuve. 

KJØTTBEINMJØL
– Kan bruk av kjøttbeinmjøl være en 
snarvei for å redusere avhengigheten 
av importert protein? 

– Det kan det kanskje. Men dette er et 
spørsmål hvor EUs bestemmelser i stor 
grad også vil legge premissene for hva 
vi kan gjøre i Norge, sier Lars Fredrik 
Stuve. 
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Drøv Svin Fjørfe Annet Total

1999 1 000 557 414 079 246 730 28 499 1 689 865

2000 915 862 386 104 259 740 28 087 1 589 793

2001 915 315 421 265 256 953 30 493 1 624 026

2002 909 470 428 305 264 126 37 108 1 639 009

2003 918 684 439 430 279 002 31 344 1 668 460

2004 913 470 449 770 290 217 32 435 1 685 892

2005 909 964 446 777 293 178 33 838 1 683 757

2006 907 249 448 249 310 592 36 690 1 702 780

2007 935 070 462 372 336 266 38 134 1 771 842

2008 943 288 472 408 380 069 36 692 1 832 457

2009 893 041 473 483 379 353 30 860 1 776 737

2010 907 352 485 711 384 802 32 537 1 810 402

2011 913 122 491 335 388 971 32 055 1 825 483

2012 985 585 490 740 418 354 29 647 1 924 326

2013 992 145 479 026 451 636 27 779 1 950 586

2014 996 448 481 269 457 178 25 052 1 959 947

KRAFTFÔR, SALG I TONN

Optima til gris
«mÅ bare ha Optima gEl 

til fødselshjelp på gris!  

Et fantastisk produkt....» 

Slik skriv ein svineprodusent i 
Hokksund til oss i ein mail  
i desember  2015.

www.optima-ph.no
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Denofa importerer hvert år 
400.000 tonn soyabønner til 
Fredrikstad for produksjon av 
mel, olje og lecithin. Denofas 
største leverandør er Amaggi. 
Restvolumet kjøpes fra andre 
brasilianske, kanadiske og  
europeiske leverandører.

Soyabønner er en av verdens mest 
betydningsfulle  råvarer. I dag produ-
seres mer enn 300 millioner tonn soya-
bønner per år globalt. Selv om soya-
bønnene opprinnelig kom fra sydøst 
Asia, står i dag USA, Brasil og  
Argentina for mer enn 80 prosent av 
verdensproduksjonen.

Soyabønner er en svært viktig kilde for 
olje og protein. Et bredt spekter av 
produkter til humant bruk og konsum 
til dyrefôr produseres fra soyabønner. 
De aller fleste næringsmidler vil enten 
være basert på eller inneholde ingredi-
enser fra soya, skriver Denofa på sine 
hjemmesider. 

Helt fra introduksjonen av GMO i 
1996, har selskapets produksjon i alle 
etterfølgende år utelukkende vært 
basert på GMO-frie  soyabønner.

Båter som tar 25 – 35 millioner tonn 
soyabønner frakter dem hit til landet, 
hovedsakelig fra Brasil og Nord- 
Amerika. Årlig mottar Fredrikstad-
fabrikken cirka 400.000 tonn soyabøn-
ner som blir prosessert om til soyamel, 

soyaolje og soyalecithin. Ferdigpro-
duktene blir levert med båt, lastebiler, 
IBC-containere og fat. 

Denofa har i lang tid vært en av Fred-
rikstads hjørnesteinsbedrifter. Årlig 
håndteres mer enn 800.000 tonn  
råmaterialer og ferdigprodukter.  
Selskapet sier selv at det legger stor 
vekt på sporbarhet og bærekraftige 
produksjonsprinsipper i sitt arbeid.

Bønnene vi behøver

HANDELSVARE: Soyabønner fra det sør- 
lige og nordlige Amerika er en stor eksport-
vare. Denne soyabåten lastes opp på ved 
T6-terminalen i Rosario i Argentina, på elva 
Rio Parana.  [Foto: Tore Mælumsæter]

GMO: Størstedelen av soyaproduksjonen baseres på genmodifiserte produkter.  
Men soyaen som leveres og brukes i norsk fôr og næringsmiddelindustri har siden 1996  

vært GMO-fri.  [Foto: Pixabay]
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Det er mulig å utnytte rest
råstoff fra oppdrettsnæringen 
på en bedre måte enn i dag, 
blant annet som en viktig pro
teinråvare i husdyrproduksjon, 
viser ny doktorgradsstudie. 

Margareth Opheims doktorgradsar-
beid viser at enzymatisk hydrolyse av 
restråstoff fra laks gir høyverdig pro-
tein for tilsetning i husdyrfôr. 

ØKT BÆREKRAFT 
Å bruke det til dette formålet betyr 
bedre utnyttelse av restråstoffet, og 
økt bærekraft i både akvakultur og 
husdyrproduksjon, noe som vil bli vik-
tig fremover. Norge produserer årlig 
1,3 millioner tonn atlantisk laks.  
Etter sløying og filetering er det igjen 
336 000 tonn restråstoff som ikke kan 
brukes til menneskemat. Dette rest-
råstoffet inneholder mye protein av 
svært høy kvalitet som kan utnyttes 
bedre enn i dag. I dag blir omtrent 50 
prosent av restråstoffet syrekonservert 
til lakseensilasje, og brukes som råvare 
i fôrindustrien. Det er imidlertid mulig 
å produsere mer høyverdige produkter 

av restråstoffet med mer skånsom og 
styrt prosessering. Ved hjelp av tekno-
logiske løsninger som enzymatisk 
hydrolyse er det mulig å skille ut høy-
verdig protein fra dette materialet og 
utnytte det bedre enn i dag. Ved enzy-
matisk hydrolyse blir proteinet brutt 
ned til små peptider og frie aminosyrer 
i en vandig løsning som kalles lakse-
proteinhydrolysat. Det viser seg at 
hydrolysater som inneholder peptider 
blir absorbert mer effektivt i tarmen 
enn både intakt protein og frie amino-
syrer. I tillegg har marine peptider 
potensielle funksjonelle og bioaktive 
egenskaper. 

RESTRÅVARE MED HØY 
NÆRINGSVERDI
Det overordnede målet med Marga-
reth Opheims doktorgradsarbeid var å 
utvikle en proteinråvare basert på 
restråstoff fra lakseoppdrett, og at 
denne råvaren skulle ha en høyere 
næringsverdi enn fiskemel som tradi-
sjonelt brukes i fôr til kylling og små-
gris. Gjennom studien har Opheim  
funnet ut at lakserestråstoff som tradi-
sjonelt har lav verdi, kan utnyttes på en 
effektiv måte ved kontrollert hånd-
tering under hele prosessen fra slakt 
via enzymatisk hydrolyse og til separa-
sjon av ulike næringsstoffer. Hun fant 
også at sammensetningen av protein-
fraksjonen (lakseproteinhydrolysatet) 
reflekterte sammensetningen i lakse-
restråstoffet, og at naturlige enzymer i 
slo er tilstrekkelig for en effektiv hydro-
lyse av restråstoff som inneholder slo. 
Tilsetting av kommersielle enzymer er 
derfor ikke nødvendigvis økonomisk 
lønnsomt i en industriell hydrolyse. 

BEDRE TARMUTVIKLING I 
SMÅGRIS OG KYLLING 
Smågriser og kyllinger er utsatt for for-
døyelsesforstyrrelser og redusert vekst 
i løpet av de første 14 dagene etter 
henholdsvis klekking og avvenning. 
Lakseproteinhydrolysat i fôr til slakte-
kylling ga økt tilvekst de første 10 

dagene etter klekking. Det resulterte 
også i bedre tarmutvikling i de fremre 
delene av tarmen, sammenlignet med 
kylling som fikk et fôr basert på plante-
proteiner. Hos smågriser ga ikke lakse-
hydrolysat noen økt tilvekst, men også 
her var tarmutviklingen bedre hos gris 
som ble fôret med lakseproteinhydro-
lysat enn hos de som fikk planteprote-
inbasert fôr. Studiet har vist at det er 
mulig å utnytte restråstoff fra opp-
drettsnæringen på en bedre måte enn 
det tradisjonelt gjøres i dag, og at lak-
seproteinhydrolysat kan være en viktig 
proteinråvare i husdyrproduksjonen. 
Lakseproteinhydrolysat har dessuten 
positive effekter på tarmutviklingen 
hos både kylling og gris, i tillegg til at 
det gir økt tilvekst og bedre fôrutnyt-
telse hos kylling. 

Margareth Opheim disputerte  
4. desember 2015 for graden ph.d. 
ved NMBU – Norges miljø- og biovi-
tenskapelige universitet med avhand-
lingen “Hydrolysis of Atlantic salmon 
(Salmo salar) rest raw materials Influ-
ence of process conditions and evalua-
tion of hydrolysate in diets for broiler 
chickens and piglets”.

NMBU: Margareth Opheim (42) kommer fra 
Trondheim. Hun er utdannet veterinær og job-
ber ved Felleskjøpets Fôrutvikling AS i Trond-
heim. Hun (margareth.opheim@fkf.no) tok i 
desember doktorgraden ved NMBU, Institutt 
for husdyr- og akvakulturvitenskap.  
[Foto: Magne Haugum]

Lakserester til grisunger og kyllinger

KAN HJELPE: Lakseproteinhydrolysat 
i fôr til smågris gir ikke økt tilvekst, 
men bedre tarmutvikling sammen- 
liknet med de som får planteprotein-
basert fôr.
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 Reime Forum gris innredninger 

 Skiold Datamix våtforing og  
 restløs foring 
 Skiold tørrforing og multifaseforing 
 Skiold Transponderforing purker 

 Skiold klima/ventilasjon, varme, kjøling, 
integrerte anlegg og styringer 

 Skiold møller, korn og forbehandling 

Service og deler;  

Stokke Landbruksteknikk A/S 

 v/ Lars Didriksen tlf. 92 08 61 42  og 

Per Bjønness  tlf. 90 57 11 92 

Terje Bleka  tlf. 48 89 06 65, 

Lars Ole Reve tlf. 99 15 38 27 

Hugo Aasen tlf. 91 70 95 76 

Morten Myhraas tlf. 93 01 93 91 

En rekke detaljer og gjennomtenkte løsninger skiller Reime Forum innredningene fra 
andre innredninger. Tett samarbeid med den norske bonden setter dyr og røkter i sen-
trum. Reime sitt modulære system gir mulighet for enkel tilpassing til din driftsfilosofi og 
behov. Reime Forum gir deg det beste utgangspunktet for gode resultater over tid.  

Sunt bondevett 

Tlf. 51 56 10 80  
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Den nye TN70purka får flere 
grisunger. Fasefôring er viktig 
for å utnytte purkas potensia
le, og ungpurker bør ha spesi
ell oppfølging. 

ERLING MYSEN
frilansjournalist

Fortsatt finnes det mange LY- purker i 
norske besetninger, men TN70-purka 
tar mer og mer over. Det har gitt et 
løft i antall avvente hos produsentene, 
noe som igjen utfordrer svinefôringa. 

Felleskjøpet Fôrutvikling og Kari  
Ljøkjel hadde fokus på purkas fire ulike 
faser på Norsvins fagseminar på Hamar 
i desember. Og alle de fire fasene bør 
vi egentlig gi ulikt purkefôr etter hen-
nes mening. Nå er ikke dette noe nytt 
da slikt fôr har vært på markedet i to 
år. Men langt fra alle praktiserer fase-
fôring. Viktigst er å skille hovedfasene 
drektighet og dieperiode. I drektig-
hetsperioden bør purka få drektighets-
fôr med lavt eneriginnhold, redusert 
lysin, samt at fôret bør inneholde mye 
fiber. Gjenoppbygging av hold og 
metthetsfølelse er viktig i denne  
perioden. Dietida er den andre hoved-
perioden. Da bør purka ha et fôr som 
er konsentrert, har høyt energiinnhold 
og mye lysin/protein. 

FINN RETT OVERGANGSFÔRING 
Men også i overgangen mellom disse 
periodene bør en «spisse» fôret. Ved 
avvenning/inseminering trenger pur-
kene mye energi og sukker. Best er det 
trolig å fortsette med et laktasjon/die-
fôr, og vente med drektighetsfôr til 
etter inseminering. Tilsvarende er også 
overgang til dietida viktig. Her tilbyr 
Felleskjøpet Fødselsfôr. Det gis samti-
dig med og når en faser ut drektig-
hetsfôr og inn die/laktasjonsfôr. 

– Dette er et spesialfôr med gunstig 
effekt både for fødselvekt, fødselfor-
løp, råmelkproduksjon og fôropptak 
etter grising, sier Ljøkjel. 

– Generelt er fasefôring meget god 
økonomi og investering i ekstra fôrsilo 
eller/og fôrsløyfe vil fort lønne seg, 
mener hun. 

IKKE GLEM UNGPURKENE 
Fôring av ungpurker har lett for å  
glemmes litt bort. Den varierer veldig 
fra besetning til besetning. Noen  
ungpurker får slaktegrisfôr, noen får 
drektighetsfôr, og noen får mer skred-
dersydd fôr. 

– Ungpurkene er en investering, og bør 
få spesiell oppfølging. Det vil si restrik-
tiv fôring (15 – 20 prosent under appe-
titt) og godt med grovfôr, sier Ljøkjel.  
I praksis er best å bruke et diefôr med 
moderat proteinnivå, eller en miks av 
diefôr og drektighetsfôr. Etter insemine-
ring kan en gå over på drektighetsfôr.

TN70 – best med fasefôring

VELG FASEFÔRING: Enda flere svineprodu-
senter bør velge fasefôring til purker, mener 
Kari Ljøkjel, utviklingssjef svinefôr i Felles-
kjøpet Fôrutvikling.

FORING VED 30 AVVENTE: Ny purke 
gir flere grisunger og krever annerledes 
fôring. Her fra Kjell Skuteruds besetning 

på Ås som fikk 31,6 avvente i 2014.
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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

Knut Jørgen Stramrud 
på Stramrud gård har valgt 
Big Dutchman restløs fôringsanlegg 
fra Fjøssystemer.

Se � lmen fra Stramrud på www.� ossystemer.no

Restløs fôring 
på Furnes

dialecta.no  Foto: Richardofoto
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Hvor lenge skal du gi smågris
fôr før du starter med slakte
grisfôr? Hos Bjørn Gevelt i 
Mjøndalen har Norgesfôr gjort 
forsøk på dette i 2015. 

ERLING MYSEN
frilansjournalist

Bjørn Gevelt er svineprodusent i Mjøn-
dalen ved Drammen. Han har 11 ukers 
puljedrift med 56 purker i pulja. Totalt 
produseres 3000 smågriser i året. 

For to år siden gav han sin fôrkonsu-
lent i Norgesfôr, May Helen Gryte, en 
utfordring. Hvordan tjene fem kroner 
mer per smågris ? Tanken var å spare 
på smågrisfôret. Før forsøket startet 
gjorde Gevelt som han tidligere hadde 
fått råd om. Han gav kun smågrisfôr 
helt fram til salg ved 10 ukers alder. 

– Jeg så det gikk store mengder  
smågrisfôr siste uka, og tenkte at her 
kunne noe spares, sier han. 

SMÅGRISFÔR FASES INN ETTER 
TO UKER 
Og dermed gjorde Norgesfôr et fôr-
ingsforsøk hos Mjøndalenbonden. 
Slaktegrisfôr ble faset inn med ulik 
mengde og innfasingshastighet. Både 
Ideal 30 og Ideal 50 ble prøvd. For-
søksgruppene ble sammenlignet med 
standarden å kun gi smågrisfôr. 

Parallelt med forsøket deltok Gevelt 
på et fagmøte om fôring. Her hevdet 
en fôrrådgiver at det beste var å gi kun 
smågrisfôr fram til salg. Men i dag gir 
bonden fra Mjøndalen smågrisfôr 
alene de to første ukene etter avven-
ning. Deretter fases Ideal 30 inn 0 til 
100 prosent de neste to ukene. Strate-
gien har gitt en innsparing i fôrkostna-
der per smågris på 20 kr. 

I sum blir det 60 000 kr i året. Det er 
fire ganger mer enn det Bjørn trodde 
han kunne spare. Dessuten har tilvek-
sten blitt bedre enn før, og overgang 
til Ideal 30 er også en fordel for de 
som kjøper smågrisen. En smågris bør 
være tilvent slaktegrisfôr ved salg. 

– Smågrisfôr er bra til sitt bruk, men 
skal en tjene mest mulig per smågris er 
det viktig å forlate smågrisfôret i tide, 
smiler svinebonden fra Mjøndalen.

TORV OG SMÅGRISFÔR FØR  
AVVENNING 
Før avvenning gir Gevelt en blanding 
av torv og smågrisfôr i smågrishjørnet. 

– Før forsøket var jeg litt slapp med 
dette. Jeg synes det var arbeids-
krevende, og vi ga bare litt torv når vi 
syntes vi skulle gkøre det. Men så 
gjorde vi en test der smågrisen på  
ene siden av gangen fikk torv, men 

Sparte på smågrisfôr:

60 000 høyere dekningsbidrag

STARTEN: – Det startet med en ut-
fordring til fôringskonsulenten min. 
Hvordan tjene fem kroner mer per 
smågris? sier Bjørn Gevelt.[foto: Tore 
Mælumsæter] 



S V I N  1 / 2 0 1 621

T E M A / / F Ô R

ikke på andre siden. Da så vi tydelig 
forskjellen. Gruppen som ikke fikk var 
likbleike i forhold til de som fikk.  
Samtidig var dødeligheten større i 
gruppa som ikke fikk torv, forklarer 
Gevelt.

Etter dette har Gevelt vært nøye med 
å gi torv, men blander det sammen 
med smågrisfôr. Første uka får smågri-
sen bare torv, men så fases smågris-
fôret inn med 20 prosent andre uke,  
40 prosent tredje uka osv. Torv og 

smågrisfôr blandes til en varm grøt før 
det gis i smågrishjørnet.

– Det står faktisk at du skal gjøre det 
slik på sekken, men det gikk 15 år før 
jeg leste det, smiler Gevelt. 

SPARTE 60000 KR: – Det kan være mye å spare 
på å starte overgang til slaktegrisfôr raskere, 
sier Bjørn Gevelt.  [foto: Erling Mysen] 

SMÅGRISFÔRING: Bjørn Gevelt har mer enn halvert bruken av smågrisfôr. Resultatet er både 
høyere tilvekst og 60000 kroner mer på bunnlinja per år. Bildet er fra en annen besetning.

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

Tlf.: 03520  •  www.felleskjopet.no

Pluss_Avvenningstorv_A5_annonse_NY_jan-2016.indd   1 14.01.2016   20:43:11
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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

Edelgris er markedets beste 
smågris, og 8 av 10 smågris- 
produsenter på topp-10 lista i 
InGris er Norturaleverandører.

Les mer på medlem.nortura.no eller  

ring ditt lokale medlemssenter.

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

Førde  800 30 360
Sandeid 800 33 455

Tønsberg  800 33 227
Rudshøgda 800 81 082 
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Å fôre grisen fra 82 – 83 kg 
slaktevekt til 90 kilo er det nå 
flere som gjør.

ERLING MYSEN
frilansjournalist 

Det kan være lønnsomt når det er mar-
kedsbalanse og bra priser på tung gris. 
Men lønner dette seg? 

– Du må i alle fall ha et rimelig sluttfôr. 
Grisen spiser enormt mye de siste 10 
dagene. Vi har regnet på dette med 
bruk av Ideal 50, og da taper du pen-
ger på dette. Men ved bruk av det nye 
Ideal 90 kan det lønne seg, mener May 
Helen Gryte i Norgesfôr. 

Å bruke et fiberfylt (lettere) fôr som 
metter godt kan også være fordelaktig 
for kjøttprosenten. Gryte har regnet ut 
at en konsesjonsslaktegrisprodusent 
med salg av 2100 griser i året bruker 
kraftfôr for ca. 236 000 kroner siste 10 

I Holland bruker økologiske 
svineprodusenter fôr tilsatt 
hvitløk. Det bremser eller  
reduserer utviklingen av syk
dommen APP. 

Det er svinerådgiver Wout Mutsaers i 
Norsk Landbruksrådgving (NLR)Innlan-
det som opplyser dette.  Mutsaers har 
fått en nyopprettet midlertidig stilling 
som uavhengig fôrrådgiver på svin i 
NLR. Det er første gang det satses på 
svinerådgivning i NLR.

– Nå blir APP mest påvirket av sving-
ninger og stress, sier Mutsaers. Han 
anbefaler å ta smågris fra en eller få 
produsenter, holde en jevn temperatur 
og ikke ha trekk i grisehuset. Endelig 
er det en fordel å holde stabil fôring, 
gjerne med hvitløk om du har proble-
mer.  

dagene med tung gris. Det forutsetter 
3,3 Fen/dag x kr 3,40 x 10 dager. 

Men det er stor variasjon i fôrforbruk og 
også fôrpris. Gryte råder alle som vil 
prøve seg på tung gris til å satse på et 

rimelig slaktegrisfôr som sluttfôring. Hun 
råder også til ikke å se seg blind på 
kjøttprosenten, men se heller på tilvekst. 

– Bruk Ingris for å få til en mer korrekt 
fôring i din egen besetning, sier Gryte. 

Tung gris krever rimelig fôr

Hvitløk mot APP

RIMELIG FÔR: Bruk et rimelig slutt-
fôr hvis du skal satse på tung gris, 
var rådet under et fagseminar gris på 
Norsvin i desember.

SVINERÅD I NLR: Wout Mutsaers er ansatt 
som fôrrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning. 
Han har tidligere jobbet i Norgesfôr Strand 
Unikorn.  [foto: Tore Mælumsæter]

NOTIS

Gras kan  
erstatte soya
En gris spiser i dag cirka 30 kilo 
importert soya.
– Men en del av dette kan erstat-
tes av norsk gras, mener Wout 
Mutsaers i Norsk Landbruksråd-
givning. Han er skal i gang med 
et prosjekt for å se hvordan det 
kan gjøres. 
– Et dekar gras kan erstatte 200-
300 kilo soya. Og gras kan få høy-
ere verdi hvis en bruker det både 
til ku og gris samtidig, enn bare å 
bruke det til kua, mener Mutsa-
ers. Til gris ser han for seg at en 
presser ut væsken fra proteinrikt 
gras. Dette kan faktisk brukes 
nesten direkte for de som har våt-
fôr. – Eller den kan tørkes og pel-
leteres på en fabrikk, sier Mutsa-
ers. Resten som ikke presses ut 
gis som grovfôr til drøvtyggere. 
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Prisene på kraftfôr går mest 
opp i Rogaland. Pris på slakte
grisfôr er nå omtrent den sam
me i både vest og øst. Det er 
en svak trend mot enda mer 
fasefôring. 

ERLING MYSEN
frilansjournalist

Kraftfôrprisene stiger igjen, men ulikt i 
landsdeler og hos fôrfirmaene. På Øst-
landet og i Trøndelag er prisoppgan-
gen moderat, eller cirka fem øre i gjen-
nomsnitt. I Rogaland er prisoppgangen 
10 øre hos FK Rogaland Agder, og 
enda litt mer hos Fiskå Mølle. 

– En del av forskjellen kan forklares 
med stor norsk kornproduksjon og 
dermed lite importkorn i år, sier inn-
kjøpsdirektør Geir Inge Aukland i FK 
Rogaland og Agder. 

– I år med stor kornproduksjon får 
områder med kortreist korn en liten 
fordel. Motsatt har Rogaland en liten 
fordel i dårligere avlingsår, bekrefter 
Tommy Nordbø i Fiskå Mølle. Det kos-
ter mindre å importere korn til Roga-
land enn andre deler av landet. Fiskå 
har for øvrig virksomhet både i Roga-
land, på Østlandet og i Trøndelag.  
Og det har virkelig vært et rekordår for 
norsk kornproduksjon på Østlandet. 
Kvaliteten er også bra, men det er lite 
protein i kornråvarene. Siste jordbruks-
avtale endte med åtte øre prisopp-
gang på korn, men også tilsvarende 
prisnedskriving. Slikt sett er det først 
og fremst lønnsoppgang og kostnads-
økning hos fôrvarefirmaene som er 
årsak til prisoppgangen. 

VALUTAKURS, VITAMINER OG 
FISKEMEL
– Fiskemel har blitt betydelig dyrere. 
Svak valuta gjør også mineraler/vitami-
ner og andre tilsettingsstoffer en god 
del dyrere, forklarer Petter Nyeng,  
produktsjef svinefôr i Felleskjøpet Agri. 
Men FK Agri er av de som øker fôrpri-
sene minst. På Østlandet har de også 

snart ferdig en ny moderne kraftfôr-
fabrikk på Kambo ved Moss (se egen 
sak side 26). 

– Vi håper det vil være med å løfte 
både oss og kundene våre, sier Nyeng.

DALEBAKKEN HOLDER PRISENE 
Aller minst prisøkning på kraftfôr har 
Norgesfôr Dalebakken på Ørlandet 
hatt. De satte prisen minst opp også 
forrige år, og har trolig nå de laveste 
prisene på kraftfôr i Norge på utvalget 
de tilbyr. 

– Vi selger stadig mer Ideal 30. Flere 
av kundene våre velger å bruke et ster-
kere slaktegrisfôr, sier kraftfôrselger 
John Leirvik i Dalebakken. Normalt har 
Rogaland og Fiskå Mølle hatt de 
laveste prisene på slaktegrisfôr i våre 
undersøkelser. Fortsatt har de kanskje 
det, men i år er prisene på slaktegris-
fôr så like landet rundt at det er van-
skelig å kåre noen «prisvinner». Gene-
relt er det også stadig vanskeligere å 
sammenligne et fôrslag mot et annet. 

– Du kan ikke lenger sammenligne en 
fôrenhet i Norgesfôr mot en fôrenhet i 
Felleskjøpet, sier Mona Gjestvang, 
kraftfôrsjef i Norgesfôr Strand. 

Og når det gjelder purkefôr har vi fått 
et nytt fôrregime. Sammenligning der 
blir da enda vanskeligere. Flere kunder 
har trolig også fått løftet resultatet i 
smågrisproduksjon dels som følge av 
nytt fôrregime. Og det er resultatet 
hos den enkelte svineprodusent som 
betyr mest. 

Kraftfôrprisene mest opp i vest

PRISOPPGANG: Rasmus Nordbø i 
Fiskå Mølle forklarer prisoppgangen 
på kraftfôr i Rogaland med rekord-
avling på norsk korn. Fiskå har likevel 
svært lave priser på slaktegrisfôr.

ØKER MINST: Norgesfôr Dalebakken var 
rammet av en brann høsten 2014, men 
er likevel det anlegget som satte opp 
prisene på kraftfôr minst siste to år.
[foto: Terje Dypvik]
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FASEFÔR OG SPESIALISERT 
PURKEFÖR
Flere og flere velger fasefôring til purker, 
men overgangen går ikke superraskt. 

– Det tar tid å sette opp en ekstra 
kraftfôrsilo eller ei ny fôrsløyfe. Men 
med bedre svineøkonomi er det flere 
som planlegger å gjøre dette, sier 
både Sigurd Norland i Fiskå Mølle og 
Borghild Barstad i FK Rogaland Agder. 
Generelt rapporter flere om større salg 
av spesialblandinger til purker.

Også i slaktegrisproduksjonen skjer 
det noen endringer. Her velger flere 
enten et sterkere fôr i starten, eller et 
svakere mot slutten. Og noen gjør 
begge deler. Generelt synes det likevel 
som om kraftfôrsalget er nokså stabilt 
uten de sterke trendene.

Kraftfôrpriser Januar 2016
Priser mest solgte kraftfôrslag i KR/Fes etter rabatter

jan.16 jan.15 jan.14 jan.13 jan.12 jan.11 Pris- 
endring 
siste år  

i kr

Pris pr 
FEn

Pris pr 
FEn

Pris pr 
FEn

Pris pr 
FEn

Pris pr 
FEn

Pris pr 
FEn

Felleskjøpet Agri levert Stange

Format Purke 108 FEs/kg 3,35 3,31 3,17 2,98 2,83 2,97 0,04

Format Laktasjon 1,08FEs/kg 3,48 3,43 3,31 0,05

Format Drektig 1,02FEs/kg 3,27 3,24 3,08 0,03

Format vekst 120 1,07 FEs 3,44 3,40 3,31 3,18 2,98 2,97 0,03

Format vekst 110 1,06 FEs 3,37 3,34 3,22 3,08 2,89 2,91 0,03

Format vekst 105 1,04 FEs 3,34 3,32 3,16 3,03 2,83 0,02

Felleskjøpet Rogal. Agder levert Klepp

Format Purke 109 FEs/kg 3,38 3,29 3,17 3,33 3,12 3,07 0,08

Format Laktasjon 1,07FEs 3,61 3,49 3,32 0,11

Format Drektig 1,02FEs 3,45 3,35 3,14 0,10

Format vekst 120 1,09 FEs 3,48 3,37 3,26 3,27 2,97 2,88 0,11

Format vekst 110 1,09 FEs 3,38 3,26 3,16 3,18 2,86 2,76 0,11

Format vekst 105 1,07 FEs 3,36 3,25 3,09 3,10 2,76 0,11

Fiskå Mølle levert Klepp

Opti Lacta 110 FEs/kg 3,53 3,40 3,29 3,33 3,12 3,00 0,13

Fiskå Avlsfôr 107 Fes/kg 3,36 3,25 3,20 0,11

Opti Norm benzo 1,07 FEs 3,44 3,31 3,16 3,13 2,95 2,81 0,13

Opti Appetitt benzo 1,05 FEs 3,39 3,25 3,09 3,06 2,83 2,69 0,14

Opti Kjøtt benso 1,02 Fes 3,33 3,12 2,96 0,21

Norgesfôr Strand levert Stange

Ideal Diefôr ekstra1,12 FEs/kg 3,43 3,29 3,13 2,97 2,83 2,89 0,14

Ideal Struktur 1,07 3,33 3,31 3,17 0,02

Ideal Solid 0,99 Fes 3,33 3,29 3,24 0,04

Ideal 50 1,05 FEs/kg 3,50 3,45 3,28 3,11 2,88 2,93 0,05

Ideal 70 1,00 FEs/kg 3,39 3,30 3,23 3,06 2,84 2,89 0,09

Norgesfôr Dalebakken levert Bjugn

Diefôr struktur 1,09 FEs/kg 3,30 3,25 3,19 3,06 2,97 2,86 0,05

Ideal 50 1,05 FEs/kg 3,40 3,39 3,32 3,19 3,09 2,92 0,01

Ideal 30 1,07 Fes/kg 3,41

Prisene er nettopriser eller gjelder 12 tonns lass, med tidligbestilling, kontantrabatt og  
fratrukket årsbonus 300 tonn eller kjøp for en million kr.
Kollonnen med prisendring er forskjell mellom årets og fjorårets januarpris

 
Jernberiket torv til smågris
normin Ferro-torv

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

 • Appetittstimulerende
 • Bidrar til god mage- og tarmfunksjon

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

Cultivating Value

NOTIS

Ferskere kjøtt 
Kjøttproduktene i dagligvarebutik-
kene trenger vesentlig lengre tid 
fram til kundene enn produktene til 
Strøm Larsen, skriver Kolonial.no.
Produktene går så vidt innom lage-
ret. Det går mye kortere tid før de 
når kundene enn det gjør når de 
ligger i kjedenes disker, sier Tor Erik 
Aag i Kolonial.no til Dagligvarehan-
delen. Jan Strøm Larsen produserer 
ordrene fra Kolonial.no i pølsema-
keriet sitt på Furuset i Oslo. Deret-
ter går varene med bil til lageret 
deres. På Kolonial.nos plukklager 
på Kalbakken i Oslo putter flittige 
hender kjøttvarene i posene som 
kundene finner på hentepunkter, 
eller får bragt hjem til seg. 
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Felleskjøpet Agri åpner i mai 
sin nye kraftfôrfabrikk for  
svine og fjørfefôr på Kambo 
ved Moss. Men allerede i dag 
går produksjon for fullt på  
anlegget.

ERLING MYSEN
frilansjournalist 

 – Alt fram til varmebehandling er nytt, 
og to nye varmebehandlingslinjer er på 
gang, forteller Karin Røhne, markeds-
sjef kraftfôr i Felleskjøpet. Et toppmo-
derne kraftfôranlegg gir fordeler som 
mye større sikkerhet ved råvareinntak. 

– Sikkerhet, fleksibilitet og effektivitet 
er satt i høysetet. Feil på grunn av 
menneskelig svikt er nesten ikke lenger 
mulig, sier Røhne, men poengterer at 
de ikke har hatt mye feil tidligere hel-
ler. Logistikk og transport internt på 
fabrikken er også optimalisert. Energi-
forbruket i den nye fabrikken er 25 
prosent lavere enn i den gamle. 

– Dette gjør at kraftfôret ikke blir 
dyrere selv om vi har investert 250 mil-
lioner, sier Røhne.

En fordel for kundene er at råvarer kan 
tilsettes på mikronivå. Dessuten kan en 
tilsette flere flytende råvarer etter var-
mebehandling. Dette kan være enzy-
mer, smakstoffer eller fett. Kraftfôr kan 
også lages i alle former, det vil si både 
pellets, ulike granulater, mûsli, og var-
mebehandlet mjøl. Dette siste er unikt, 
og Kamboanlegget er eneste kraftfôr-
fabrikk i Norge som klarer dette. 

Med en kapasitet på 300 000 tonn i 
året blir ikke Kamboanlegget størst i 
Norge på kraftfôr totalt sett. I fjor ble 

det lagd over 370 000 tonn kraftfôr på 
FK Rogaland/Agders anlegg ved  
Stavanger. 

Men på fjørfe og svin blir Kamboanleg-
get størst. Heretter skal alt svine-og 
fjørfefôret til Felleskjøpet på Østlandet 
lages på Kambo. Kraftfôrproduksjon i 
Larvik avvikles, og Stangeanlegget skal 
spesialiseres på drøvtyggerfôr.

Ny superfabrikk på Kambo

NYE KAMBO: Felleskjøpets nye kraftfôr-
fabrikk på Kambo (til venstre bak på  
bildet) ved Moss er 53 meter høy, har 
åtte etasjer og blir Norges mest  
moderne på svine- og fjørfefôr. 
[foto: Felleskjøpet Agri] 

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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Er normene for selen i svinefôr 
tilpasset gårdsdagens gris?  
Har du gris som vokser raskt 
og/eller har lavt fôrforbruk 
kan du være utsatt for selen
mangel. Et nytt forskningspro
sjekt skal ta stilling om det er 
aktuelt med nye normer. 

ERLING MYSEN
frilansjournalist 

Flere har opplevd at gris plutselig dør 
av akutt hjertedød. Det skjer både 
med smågris og slaktegris eller all gris 
i vekst. Men hvor vanlig dette er, ja det 
er forskerne usikre på.

– Vi får inn sporadiske tilfeller til 
obduksjon der E-vitamin/selen er 
dødsårsak, forsker Marianne Oropeza-
Moe. Men de vet ikke det totale 
omfanget av problemet i Norge siden 
flere velger å ikke sende inn gris til 
obduksjon. Mange tilsetter også ekstra 
E-vitamin/selen i fôret for å være på 
den sikre siden. 

– Dagens grenseverdier for tilsetting 
av selen kan passe gårdsdagens gris. 
Vi kjenner trolig ikke det optimale 
selenbehov for dagens hurtigvoksende 
og fôreffektive gris, sier Oropeza-Moe. 
Men et treårig forskningsprosjekt som 
startet høsten 2014 prøver å kartlegge 
nettopp dette. Prosjektet vil også se 
om mer selen i svinefôret bidrar til høy-
ere innhold av selen i kjøttet. Det kan i 
så fall være positivt for folkehelsa.  
I perioden 1997 til 2007 har det vært 
en nedgang i selenstatus i norsk 
befolkning på hele 30 prosent. Dette 
ses i sammenheng med at Norge slut-
tet å importere selenrikt korn fra USA/
Canada. 

– Nedgang i selenstatus kan være 
uheldig blant annet for immunforsvar 
og fruktbarhet, forklarer Oropeza-
Moe. Selen er et mineral som er nød-
vendig for normal cellefunksjon. Det er 
en viktig antioksidant og påvirker 
immunforsvar og fruktbarhet positivt. 
Og Skandinavia med lite naturlig selen 
i jordsmonnet er utsatt. 

ORGANISK SELEN BEST? 
I et forsøk de allerede har gjennomført 
i prosjektet var basis et standardfôr 
uten tilsatt selen. Prosjektet har så delt 
gris i sju grupper. Disse har fått ulik 
mengde organisk og uorganisk selen 
ekstra. Alle gruppene fikk tilsatt 100 
mg vitamin E per kilo fôr. Etterpå har 
forsøket målt total mengde selen i  
grisenes ulike organer. 

– Her fant vi at gris som fikk organisk 
selen hadde høyest innhold av selen. 
Men det trenger ikke nødvendigvis 
bety at organisk selen er mest gunstig 
for svinehelsa, forklarer NMBU-forske-
ren. Men dette er en problemstilling 
prosjektet jobber videre med. 

EU REGLER FOR SELEN 
Det er EU-regler som bestemmer hvor 
mye selen en maksimalt kan tilsette 
svinefôr. 

– Selv om prosjektet vil konkludere 
med at vi trenger høyere normer for 
selen, er det ikke sikkert normene blir 
høyere. Vi må først overbevise EU om 
at dette er nødvendig, forklarer Oro-
peza-Moe. At mer selen i svinefôr kan 
være fordelaktig for folkehelsa kan 
være et slikt argument. Problemet med 
selen er at det er et relativt smalt spek-
ter som er optimalt. For mye selen kan 
virke som gift. Hvis en gris får store 
mengde selen kan det gi vekttap, ano-
reksi, pustevanker, stiv gange, lammel-
ser og død. Nå har E-vitamin og selen 
dels samme funksjon. I motsetning til 
selen har E-vitamin ikke en absolutt 
grenseverdi. E-vitamin overdoseres 
generelt ved produksjon av kraftfôr, da 
noe forsvinner ved lagring. 

– Men E vitamin er et kostbart vitamin 
for fôrbransjen å tilsette, og det er et 
samspill mellom Selen og E-vitamin. 
Dette samspillet er noe vi håper kunne 
si noe om som resultat av prosjektet, 
forklarer Oropeza-Moe. 

VIL HA GRISER TIL OBDUKSJON
Selenprosjektet skal gå fram til høsten 
2017. I forbindelse med prosjektet 
ønsker forskerne gjerne gris fra svine-
produsenter inn til obduksjon. Typisk 
for griser som dør av selenmangel er 
at de vokser raskt, men plutselig får 

akutt hjertedød. Men det er vanskelig 
å se tegn på mangel på levende gris. 
Det betyr at selenmangler kan også 
bety muskellidelser i rygg, filetpartier 
og lårmuskelatur. Grisen vil da gjerne 

Selen – for lite i dagens svinefôr ?

FORSIKRING: Gi ekstra E vitamin og selen til 
grisen om høsten.

VIL HA DØD GRIS: Forsker Marianne  
Oropeza-Moe, NMBU institutt for produk-
sjonsdyrmedisin Sandnes koordinerer selen-
prosjektet. Hun ønsker seg gris til obduksjon 
der en tror dødsårsak er selen/E-vitamin.
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ha stiv gange og vise tegn på mus-
kelsmerter. Ved en obduksjon av død 
gris kan muskelaturen se lys eller 
«kokt» ut, men ikke alltid. Husdyrfor-
skeren i Sandnes oppfordrer svinebøn-
der å sende inn død gris der de tror at 
selen/E-vitamin kan være dødsårsak. 

– Slik gris kan være av stor betydning 
for prosjektet. Gris kan sendes både 
Veterinærinstituttet i Oslo eller NMBU 
Sandnes, etter avtale med meg, avslut-
ter Oropeza-Moe. 

GI MER E-VITAMIN/SELEN OM 
HØSTEN 
Selenprosjektet ble presentert på Nor-
svins fagseminar i Hamar i desember. 
På Hamar kom også fram at E-vitamin/
selenmangel lettere kan oppstå om 
høsten når nytt «ikke stabilt» korn 
kommer inn i blandingene. 

– I Danmark er det vanlig å tilsette mer 
selen/E-vitamin i denne perioden hos 
de som maler kornet hjemme, sier 
Gert Vognstoft i FKRA. 

– Dette er en kjent gammel problem-

stilling, sier pensjonist Torger Gjefsen. 
Han har tidligere vært både markeds-
sjef, forskningsjef og direktør hos Stor-
møllen og Felleskjøpet. Gjefsen har 
også skrevet lærebøker om fôrings-
lære. I 1979 holdt han en doktorgrad-
forelesning og fikk som tema nettopp 
samspillet mellom Selen og E-Vitamin. 
Det er et viktig samspill mellom mine-

ralet Selen og E-Vitamin, og begge 
deler må være tilstede i fôret. 

– Når vi tar i bruk nytt korn om høsten 
kan oksydasjonseffekter «stjele» E-Vita-
min. Både fôrbransjen og bonden bør 
derfor ha ekstra fokus på E-vitamin/
selen om høsten, sier Gjefsen.
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Arne Onshus
Salgskonsulent Sør, Nordre del. 
Tlf. 90835551
arne.onshus@felleskjopet.no

Knut Øystein Berg
Salgskonsulent Sør, Søndre del. 
Tlf. 46825952
knut.oystein.berg@felleskjopet.no

John Skretting
Salgskonsulent Rogaland Agder
Tlf. 95703858
john.skretting@fkra.no

Stian Løvig 
Salgskonsulent Nord for Dovre
Tlf. 91341770
stian.lovig@felleskjopet.no

 Kontakt oss for mer info

NOTIS

Ti prosent av bøndene er under 40 år
Bare ti prosent av bøndene er under 40 år, og gjennom
snittsalderen til en bonde er nå 54 år. 

– Problemstillinga er kompleks og ekstrem. Men hvis vi skal ha norsk matpro-
duksjon i framtida er det avgjørende å snu trenden, sier landbruks- og matmi-
nister Jon Georg Dale til Aftenposten.

Han mener det er nødvendig å ta tak i tre områder om en skal greie å snu 
trenden. Bedre forutsigbarhet for de som skal ta over garden er nødvendig. 
Bedre arbeidstider er et viktig punkt, og endelig må mulighetene til å kunne 
leve av det garden kan produsere bli større. 
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Bærekraftig norsk svinepro
duksjon blir et sentralt stikk
ord når «Grønn gla'gris» går 
av stabelen 16. – 18. november 
i Hamar. 

Hovedkomitéen og underkomitéene er 
nå i full sving med å jobbe fram pro-
grammet og detaljene i svinekongres-
sen. Medlemmene hadde sin første fel-
les samling i Hamar i begynnelsen av 
desember i fjor. Tanken er å arrangere 
«Grønn gla'gris» over samme lest som 
før, med fire forskjellige fagseksjoner. 
Komitéen tar gjerne imot innspill til 
både faglige og sosiale aktiviteter. Den 
minner også om at Gris i '16 bruker en 

egen Facebookside. Kongressens  
mål er å være det samlende 
møtepunktet for faglig kunn-
skap og sosialt samvær. 
«Grønn gla'gris» blir den  
viktigste møteplassen for 
norske svineprodusenter i 
2016.

Gris i ’16: 

Grønn gla’gris

KOMITÉENE: Disse sitter i diverse komitéer for å lose Gris i ’16 trygt i havn. Liggende foran er hovedkomitéens leder Tor Henrik Jule (Norsvin). 
Andre rekke fra venstre Siv Solheim (Nortura), Inger Strickert (Norsvin), Eli Berven (Nortura), Jørgen Formo (FK Agri), Maj Britt Solem (FK Agri). 
Bak fra venstre Solveig Kongsrud (Norsvin), Karianne Eide Longva (Norsvin), Odd Magne Karlsen (Nortura), Per Inge Egeland (Norsvin), Svein Bjar-
ne Sommernes (Nortura), Borghild Njærheim (FKRA), Bente Bjølstad (FK Agri), Gustav Grøholt (Norsvin), Dyre Johan Haug (Norsvin), Arne Gabriel 
Krog (Norsvin) og Marianne Myki (FK Agri).  [Foto: Tore Mælumsæter]
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Kan et nytt helsegrissystem og 
tydeligere retningslinjer for 
livdyrhandel redusere smitte
faren i livdyrhandelen? 

TORE MÆLUMSÆTER

Det var tydelige forskjeller mellom 
aktørene da tryggere livdyrhandel var 
tema under Norsvins fagseminar i 
Hamar den 3. desember, først og 
fremst mellom Norsvin på den ene 
siden og slakterienes representanter 
på den andre. 

Norturas Torgeir Erfjord sa at han 
synes det var meget spesielt å lese i 
Svin at Norsvins direktør gikk i spissen 
for et system som åpner for at også 
andre besetningskategorier enn avls-
besetninger kan godkjennes som liv-
dyrselgende besetninger. Det var i 
«direktøren direkte» i Svin nr. 2 i mars 
at Olav Eik-Nes tok til orde for inn-
stramming av livdyrhandelen, og fore-
slo at minimumskravene til smitte-
beskyttelse, helsedokumentasjon og 
helseovervåkning også må gjelde ved 
omsetning av purker, råner og små-
griser. Norsvins overveterinær Peer Ola 
Hofmo utdypet på fagseminaret  
Norsvins tanker om en ny helse- og 
bransjestandard, men på dette punktet 
møtte han liten forståelse fra slakterie-
nes representanter, Torgeir Erfjord fra 
Nortura, og Karl Kristian Kongsted i 
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund. 

MÅ KRYSSE GRENSER AV OG TIL 
– Jeg ble paff da jeg leste dette. Jeg 
tror vi i bunn og grunn er enige om 
målet, men vi har nok litt ulikt syn på 
hvordan vi skal nå det, sa Erfjord blant 
annet. 

– Vi omsetter cirka 25 000 avlsdyr (pur-
ker) og cirka 635 000 smågriser i året. 
Vi har nå greid å komme opp i så å si 
70 prosent direkte levering på faste 
avtaler. Det betyr at vi har redusert 
antall dyr på spotgrismarkedet med 
cirka 18 prosent, ikke minst i Innlandet 
hvor andelen direkte avtaler har vært 

lavest. Men det vil alltid være spot- 
griser i markedet. Det vi kanskje kan 
diskutere er om vi kan gjøre det min-
dre lukrativt å være i dette markedet? 
Når bransjeavtalen fra 2002 skal revi-
deres kan det komme krav om 
begrensninger og stans i livdyrtran-
sport over de fire regiongrensene. 
Men hvis det er 2000 smågriser for 
mye på Østlandet og vi har tomme 
slaktegrisplasser på Vestlandet, så slår 
vi ikke i hjel disse smågrisene. Men 
helsetjenesteveterinæren i selgers 
region skal i kontakt med helsetjenes-
teveterinæren i kjøpers region god-
kjenne salg som skjer. Men jeg er ikke 
komfortabel ved tanken på at også 
bruksbesetninger skal godkjennes som 
livdyrselgende besetninger på linje 
med avlsbesetningene. Det er kre-
vende nok å følge opp det systemet vi 
har allerede i dag, sa Erfjord blant 
annet. 

KLFs Karl Kristian Kongsted sa at de 
har en annen slakteristruktur enn  
Nortura. 

– Hos oss er hvert slakteri sin egen 
herre. Det er få av våre produsenter 
som har blitt rammet av større syk-
domsproblemer hos våre produsenter. 

Dette tar jeg som et tegn på at vår liv-
dyromsetning både av avlsdyr og små-
griser fungerer. Men jeg ser at det ofte 
brukes ord som «bør» og «kan» i det 
norske avtaleverket. Vi er åpne for å ta 
en diskusjon om de noen ganger bør 
endres til «må» og «skal»;. Når det 
gjelder spot-markedet så er det jo 
ingen som vil blande flere griser enn 
nødvendig. Men det vil alltid være  
griser i spotmarkedet, sa Kongsted. 

– Jeg er åpen for en diskusjon om liv-
dyromsetningen. Men styrkes vi kjøpe-
rens helsesikkerhet ved at flere kan 
selge avlsdyr? Jeg er ikke så sikker på 
det. Jeg har mer tro på sterkere trykk 
mot de som i dag er godkjente livdyr-
selgere, sa Erfjord. 

Ole Bjarne Enger, som sjøl driver for-
meringsbesetning, var også forundret 
over at Norsvin vil tillate flere å selge 
livdyr. 

– Still heller strengere krav til oss som 
driver formeringsbesetninger, sa 
Enger. 

– Jeg tror at Norsvin blir litt misforstått 
i denne saken. Vi tar rett og slett inn 
over oss at det faktisk selges purker 

Uenighet om livdyromsetningen 

Flere godkjente livdyrselgere?

IKKE ENIGE: Det var ikke full enighet om hvordan livdyromsetningen av gris best kan sikres 
smittemessig mellom Norturas Torgeir Erfjord (f.v.), Norsvins Peer Ola Hofmo og KLFs Karl  
Kristian Kongsted.
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direkte mellom bruksbesetninger, dels 
i forståelse med slakteriet. Vi tror ikke 
at det blir slutt på dette. Engangs-
purkene forblir, og det er mange som 
vil kjøpe førstekullspurker. Men skal 
slakteriet omsette dem bør det stilles 
samme krav til helsedokumentasjon og 
overvåkning som slakteriet ellers gjør 
til formeringsbesetningene sine.  
Helse- og hygienereglementet er lagd 
for å beskytte kjøperne. Det er nett-
opp derfor vi ønsker slik omsetning inn 
i tryggere former, og til det trengs det 
et ris bak speilet, sa Hofmo. 

– Jeg skjønner hva du mener, men ikke 
hvorfor. Den omsetningen du sikter er 
mye mindre enn du tror, og jeg tror 
det er feil strategi å velsigne dette. En 
åpning slik Norsvin foreslår vil velsigne 
og øke omfanget av en type handel vi 
ikke ønsker. Da er det bedre å løfte 
kvaliteten i formeringsbesetningene, 
sa Erfjord. Karl Kristian Kongsted i KLF 
var også redd for å åpne opp livdyrom-
setningen ytterligere. 

– Jeg er litt skremt av det vi har sett i 
MRSA-sammenheng. I sju av 18 purke-
besetninger, altså i 40 prosent av tilfel-

lene, har det gått purker og/eller små-
griser mellom bruksbesetninger. Hvis 
det nye helsegrissystemet som er på 
trappene kan bidra til å registrere han-
del og helsetilstand på en bedre måte, 
så vil det sikkert være positivt. Men da 
må vi bli flinkere til å ta fra produsenter 

som ikke følger spillereglene helsegris-
tillegget, og vi må være klar over at 
registreringene skjer i ettertid. Men 
hvis bransjen i tillegg til dette samler 
seg om tydeligere og strengere ret-
ningslinjer, så kan dette kanskje hjelpe, 
sa Peer Ola Hofmo. 

MANGE: – Jeg er litt skremt av det vi har sett i MRSA-sammenheng. I sju av 18 purkebesetnin-
ger, altså 40 prosent, har det gått purker og/eller smågriser mellom bruksbesetninger, sa Peer 
Ola Hofmo på møtet. (Illustrasjonsfoto)

Kraftfôrserien til svin, 
dekker alle behov hos

• Smågris
• Purke
• Slaktegris
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2011 2012 2013 2014 2015 Prognose

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

20
14

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

20
13

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

I 2015 fikk vi en betydelig og 
nødvendig lønnsomhetsforbe

dring i alle produksjonene. Men 
prognosen for 1. halvår 2016 
viser noe redusert lønnsom

het sammenlignet med 2. 
halvår 2015. Produsentenes 
priser og tilleggsytelser en

dres også.   

MÅLFRID NARUM
fag- og seminsjef Norsvin

På årsbasis kan imidlertid produsen-
tene i 2016 forvente seg stabil øko-
nomi omtrent på samme nivå som i 
fjor, gitt at vi ikke får større og uven-
tede markedsmessige utfordringer.  

ENDRING I PRISER OG 
TILLEGGSYTELSER
Fra mandag 4. januar økte noterings-
prisen for svinekjøtt med kr 1,08 per 
kg. Det ble opplyst fra Nortura at 
økningen skyldes økt løpende utbeta-
lingspris grunnet endringer i leverings-
vilkår, økt omsetningsavgift på gris og 
endring i diverse trekk. Omsetnings-
avgifta økte med kr 0,10 per kg til kr 
0,50. Øvrige endringer var dermed i 
sum kr 1,18 per kilo, og kompenserer 
for redusert Edelgristillegg (kr 0,60 per 
kg) og redusert kvantumstillegg 
(40 – 48 kr per gris avhengig av antall 
leverte dyr per år). Puljetillegget ble 
også endret fra tillegg per dyr til til-
legg per kilo kjøtt. Samtidig ble også 
kombitillegget redusert med kr 20 per 

Lønnsomhetstoppen kan være passert
NYE PRISER OG TILLEGGSYTELSER 

Mnd Vekt Slakt 
pris

Smågris-
pris

Kjøp*

Små-
grispris

Fôr kr  
per  

FEn**

DB
slakte-

gris

DB
smågris

DB
kombinert

DB per  
kull  

satellitt

2010 78,42 20,88 608 739 3,00 233 9024 15094 3051
2011 79,1 21,35 622 772 2,96 278 10448 17081 3450
2012*** 78,3 22,80 752 766 3,00 252 10719 17691 3572

20
15

jan 80,2 24,73 815 877 3,35 295 12230 18720 4138
feb 79,9 25,08 860 880 3,37 269 12202 19086 4130
mars 79,9 25,08 860 880 3,40 262 12113 18850 4103
april 81,1 25,82 877 880 3,42 309 12092 20290 4092
mai 80,7 25,90 880 880 3,43 306 11970 20168 4092
juni 79,7 25,89 880 880 3,44 289 12026 19975 4092
juli 80,0 25,96 880 895 3,45 290 12529 20171 4135
aug 80,7 25,93 880 920 3,46 292 13079 20181 4329
sept 80,9 25,92 880 902 3,40 306 12863 20728 4237
okt 81,4 26,42 895 880 3,35 348 12428 22167 4061
nov 81,8 26,64 920 880 3,34 348 12372 22690 4039
des 79,1 26,33 902 880 3,36 311 12323 21346 4017
snitt 80,5 25,81 877 886 3,40 302 12352 20364 4122

20
16

jan**** 81,0 26,20 880 920 3,38 298 12204 19794 4015
feb 81,0 26,30 880 920 3,40 301 12146 19823 3996
mars 81,0 26,30 880 920 3,41 297 12092 19668 3982
april 81,0 26,70 920 910 3,43 284 11777 20243 3885
mai 81,0 26,70 920 910 3,45 280 11723 20079 3871
juni 81,0 26,70 920 910 3,47 275 11668 19915 3857
snitt 78,3 22,80 752 766 3,00 252 10719 17691 3572 *) Noteringspris 3 måneder tidligere

 **) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder
 ***) prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg
 ****) Prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg. Prisøkning ca 0,40 kr per kg kjøtt  
  pga reduserte tilleggsytelser. Edelgristillegg er inkludert i prisen på kjøtt som oppgis i tabellen

Puljetillegg, kvantumstillegg, Edelgristillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i  
smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.
I prisen på slakt som oppgis i tabellen er Edelgristillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og  
kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. 
Godtgjørelse for redusert slaktevekt inngår heller ikke i prisen i tabellen, men inngår i DB-beregningen.
Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.
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gris (utgjør ca kr 0,25 per kg), men 
dette skal kompenseres med etterbe-
taling som forventes å bli kr 0,33 per 
kg til kombinertprodusentene. Dermed 
ser det ut til at kombinertprodusen-
tene i sum kommer positivt ut med 
pluss cirka 10 øre per kg etter endrin-
gene, når man har tatt hensyn til den 
forventa etterbetalinga.  

Fra 4. januar økte også smågrisprisen 
med 40 kr. For smågrisleverandøren 
skal dette erstatte det reduserte kvan-
tumstillegget (40 – 48 kr per dyr avhen-
gig av antall leverte dyr per år). Det 
betyr også at smågrisprodusenten ikke 
får noen prisøkning nå, selv om det er 
forventet at prisen på slakt skal opp 
med kr 0,40 per kg fra 28. mars. Deri-
mot har vi forstått det slik at smågris-
prisen skal justeres ned med kr 10 fra 
påsketider, men dette skal kompense-
res med kr 10 per gris i etterbetaling. 

Våre beregninger i Grisebørsen forut-
setter Edelgrisproduksjon. For slakte-
grisprodusenten blir redusert Edelgris-
tillegg og kvantumstillegg på slakt 
kompensert med økt noteringspris, i 
likhet med for kombinertprodusen-
tene. Imidlertid øker smågrisprisen 
samtidig med kr 40, noe som utgjør en 
kostnadsøkning på kr 0,50 per kg 
levert slakt ved slaktevekt på 80 kg. 
Prisen på slakt forventes å øke med  
kr 0,40 fra 28. mars, det vil si cirka tre 
måneder etter den nevnte prisoppgan-
gen på smågris. Vi forstår det slik at 
slaktegrisprodusentene forventes å få 
en etterbetaling på kr 0,18 per kg. 

Samtidig med prisendringene nevnt 
ovenfor er det innført nye vektgrupper 
på gris opp til 125 kg. Tidligere ble 
gris over 106 kr klassifisert som purke. 
Det er nå innført tre ulike vektkatego-
rier innen intervallet 105 – 125 kg, noe 
som betyr fra cirka tre til sju kroner 
høyere pris per kilo sammenlignet med 
purkeslakt. 

Fôrprisene har økt noe mer enn vi for-
ventet i forrige utgave av Grisebørsen. 
Prisen på Format Vekst 110 er omtrent 
som forventet. Prisen i januar 2016 har 
økt med cirka tre øre per FEn sammen-
lignet med prisen ett år tidligere. For 
Format Laktasjon er prisøkningen fem 
øre per FEn, mens prisen på Format 
Kvikk 160 har økt med hele 20 øre per 
FEn. Fôrprisene har økt med hele 
50 – 60 øre per fôrenhet siden januar 
2012.

LØNNSOMHETEN
I 2015 fikk vi en betydelig og nødvendig 
lønnsomhetsforbedring i alle produk-
sjonene. I tillegg til økte priser på små-
gris og slakt, bidro også økt ytelse til 
deler av den beregna inntektsøkningen. 
Noe av den beregna inntektsøkningen 
går imidlertid med til å betale for økte 

kostnader i produksjonen. Sammenlig-
ner vi hele året 2014 med 2015, ser vi 
en økning i dekningsbidraget i de ulike 
produksjonene på 22 – 32 %.

Prognosen for 1. halvår 2016 viser noe 
redusert lønnsomhet sammenlignet 
med 2. halvår 2015. Dette skyldes del-
vis den normale prisøkningen på fôr fra 
høsten og ut over våren, en større  
prisøkning på purkefôr og smågrisfôr, 
samt lavere priser på kjøtt. Det er også 
noe lavere priser ved salg av smågris, 
mens for kjøper av smågris er det en 
liten prisøkning. Forventet etterbeta-
ling fra Nortura vil utgjøre et tillegg på 
cirka 15 kr per gris i slaktegrisproduk-
sjon, cirka 240 kr per årspurke i små-
grisproduksjon, og cirka 700 kr per 
årspurke i kombinert produksjon.

OVER HØYDEN: 2015 ga et helt  
nødvendig økonomisk løft for svine-

produsenter flest. 2016 ser også ut til å 
kunne bli stabilt ved greie markeds-

forhold, men kanskje på et litt lavere 
økonomisk nivå.  

[Foto: Tore Mælumsæter]
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Markedsoverskuddet av svinekjøtt i 
2016 blir 450 tonn lavere enn hva prog-
nosen som ble satt opp for to måneder 
siden forutså. Samlet markedsover-
skudd i år ventes å bli 1300 tonn.

Hovedårsaken til reduksjon finner vi i 
en liten nedgang i slaktevekta, på 
grunn av lavere vektgrense for høyeste 
pris.  Det er Totalmarked kjøtt og egg 
som har lagd markedsprognosene for 
2016. De regner med at et overskudd i 
denne størrelsesordenen er håndter-
bart med de virkemidlene som mar-
kedsregulator har til rådighet. 
I prognosen regner en nå med en 
effektivitetsøkning i svineproduksjonen 
på 2,5 prosent. I den forrige progno-
sen ble det til sammenlikning brukt 
bare to prosent effektivitetsøkning 
som grunnlag.

Ellers er det gått ut fra to prosent ned-
gang i semintallet. Det er også korri-
gert for slakting av drektige purker 
som følge av MRSA-smitte.

Samlet gir dette en produksjonsvekst 
på én prosent i 2016.

Det forutsettes at salget i år blir på 
samme nivå som i 2015. Bak dette lig-
ger uttak av dagens målpris for hele 
kalenderåret. Dette tilsvarer en prisøk-
ning på 0,7 prosent i forhold til 2015.

Det regnes med 1600 tonn importert 
svinekjøtt i 2016, der bl.a deler av EU-
kvota (600 tonn) er inkludert. Det øvrige 

er WTO-kvota (200 av 1381 tonn), og 
nødvendig spekkimport (800 tonn). 

Hvis en fordeler overskuddet på 1300 
tonn over året, ser det ut til å bli 790 
tonn for mye i første kvartal, 141 tonn 
for mye i andre, og 378 tonn for mye i 
tredje kvartal av året. 

350 TONN FOR MYE I 2015
Rapportene fra markedsregulator for-
teller at fjoråret (2015) ebbet ut med 
et samlet markedsoverskudd på 354 
tonn svinekjøtt. I fjor økte produksjo-
nen av svinekjøtt med fire prosent, 
mens engrossalget gikk opp med tre 
prosent. Importen som er registrert ble 
på 2121 tonn. Av markedsoverskuddet 
ble 165 tonn eksportert (WTO-kvote), 
mens resten ble tilført reguleringslage-
ret. Ved nyttår var dette lageret på 385 
tonn, snaut 200 tonn mer enn året før. 
Prisuttaket i for første halvår av avtale-
året 2015/16 var tre øre under målpris. 

SÆDSALGET FORTSATT NED 
Norsvins salg av sæd går fortsatt ned-
over. Gjennomsnittet for de tre siste 
månedene i fjor lå 2,4 prosent under 
året før. Ser vi på de siste fem måne-
dene, som tilsvarer syklusen til ei 
purke, er reduksjonen på 3,1 prosent. 

Nedgangen er noe større enn hva den 
siste markedsprognosen for 2016 for-
venter. 

Marked 2016:

Én prosent produksjonsvekst
2016
(jan)

Produksjon Imp. Salg Diff

Tonn % endr. Tonn Tonn % endr. Tonn 

Svin 135 200 1 1 600 135 500 0 + 1 300

Storfe 81 300 3 7 570 103 100 0 ÷ 14 200 

Sau/lam 24 800 ÷ 1 1 006 25 250 ÷ 1 + 600

NOTIS

Vekk med  
eksportstøtten
Stortinget vedtok den 20. januar 
å fase ut eksportstøtten til norsk 
landbruk innen 2020. Det var i 
forbindelse med behandlingen av 
den såkalte Globaliseringsmeldin-
gen (St.meld. 29) at vedtaket ble 
gjort. Flere partier understreket 
nødvendigheten av avbøtende 
tiltak for å redusere de negative 
konsekvensene for norsk land-
bruk. Fjerning av eksportstøtten 
rammer først og fremst melke-
produsenter og næringsmiddelin-
dustri. Melkevolumet som forsvin-
ner tilsvarer melkeproduksjonen i 
Agder, Telemark, Vestfold, Buske-
rud og Akershus. Bondelaget har 
beregnet inntektstapet til cirka 
370 millioner kroner (eksklusiv 
inntekter fra kjøttproduksjonen).

www.jermin.no
Tlf: 69 80 82 20   post@jermin.no

Jermin Gris
Mineral- og vitamintilskudd til gris

Ewojern®
Jerntilskudd til smågris og purker
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2014:

Slik var Jæren og Dalanes resultater

SLAKTEGRIS 2014

I statistikken inngår driftsanalysar for slaktegrisprodusentar basert på innkjøpt smågris. 

2013 2012 2011

Nøkkeltal Høgaste 30% Alle Lågaste 30% Alle Alle  Alle

Db per gris 424 308 193 265 275 331 (utan tilskot)

Db per gris 440 323 208 277 288 344 (med tilskot)

SMÅGRIS- OG KOMBINERTPRODUKSJON 2014

I statistikken inngår driftsanalysar for smågrisprodusentar der det er framfôring av under 50 
prosent av smågrisen. 

2013 2012 2011

Nøkkeltal Høgaste 30% Alle Lågaste 30% Alle Alle Alle

Db per purke 19280 13938 7941 8218 10619 12084 (utan tilskot)

Db per purke 19611 14319 8420 8569 11087 12558 (med tilskot)

GRIS KOMBINERTPRODUKSJON 2014

I statistikken inngår driftsanalysar for smågrisprodusentar, der mange fôrar fram ein svært 
stor del av fødte smågris. Dette gjeld produksjoner der det er framfôring av over 50 prosent 
av smågrisane.

2013 2012 2011

Nøkkeltal Høgaste 30% Alle Lågaste 30% Alle Alle Alle

Db per purke 20820 15118 8726 12020 16068 15601 (utan tilskot)

Db per purke 21427 15951 9758 12738 16779 16461 (med tilskot)

For grisen vart det ein gledeleg 
auke i dekningsbidraget fra 
2013 til 2014.  
Det syner 2014tala fra rekne
skapslaga på Jæren og Dalane.

Dekningsbidraget i smågrisproduksjo-
nen auka med 5200 kroner per purke.  
I slaktegrisproduksjonen auka bidraget 
43 kroner per gris. 

Resultata bygger på tal fra svineprodu-
sentar som nytter rekneskapslaga i 
kommunane; Randaberg, Stavanger, 
Sola, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, 
Hå, Bjerkreim, Egersund og Lund.

Kjelde: Rekneskapslaga på Jæren og Dalane

VELDIG MYE I: I smågrisproduksjonen (under 
50 prosent framfôring) variera dekningsbidra-
ga fra kr. 7 941,- per purke hos dei 30 prosent 
dårlegaste, til heile 19 280,- hos dei 30 pro-
sent beste (begge utan tilskot).

VELDIG MYE II: I slaktegrisproduk-
sjonen hadde dei 30 prosent  

beste kr. 424,- i dekningsbidrag 
per gris, medan dei 30 prosent 
svakaste ikkje hadde meir enn 

193,- (begge utan tilskot).  
[Fotos: Tore Mælumsæter]
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Med en produksjonsomkost
ning på 10,90 DKK/kg produ
serer Spania det billigste svine
kjøttet av EUlandene som er 
med i Interpig. Danskene lig
ger på en god andreplass med 
11,27 DKK/kg i produksjons
omkostninger. 

Men det er fortsatt USA, Canada og 
Brasil som har de laveste produksjons-
omkostningene av alle landene som er 
med i Interpig. Grovt regnet produse-
rer de ett kilo svinekjøtt cirka to kroner 

billigere per kilo enn de beste EU-lan-
dene, i følge Seges, Videncenter for 
svineproduktion. De har lagd en rap-
port som vurderer danskenes konkur-
ransekraft i lys av Interpig-statistikken. 
Og den er slett ikke verst. Alle krone-
beløp som brukes i denne artikkelen 
baserer seg på danske kroner for 2014. 
Norge er ikke med i Interpig, men 
Asbjørn Schjerve i Norsvin har for sam-
menlikningens skyld lagt inn norske tall 
basert på fjorårets Ingristall, og regnet 
om norske kroner til gjennomsnittlig 
verdi av danske kroner i 2014. Norge I 
baserer seg på Ingris' gjennomsnitts-
tall. Norge II viser tallene for de 25 
prosent beste i Ingris i 2014. 

GODE PRISER I USA
Danske avregningspriser var på noen-
lunde nivå med det en fant i andre EU-
land i fjor. Avregningsprisen i Danmark 
var 11,05 kr/kg, eller 11 øre mindre 
enn i Tyskland. Til sammenlikning var 
avregningsprisene i USA kr 2,04 høy-
ere. Mens avregningsprisene i EU-
området falt med cirka åtte prosent i 
fjor, steg med henholdsvis 17 og 20 
prosent i USA og Canada. Det skyldes 
at produksjonen i disse landene falt 
som følge av PEDV-viruset. 

SPANIA OG DANMARK  
STÅR STERKT 
I EU-området står Spania sterkt med 
tanke på produksjonsomkostninger per 
slaktekropp. Men også England (UK) er 
godt i siget, takket være et godt hjem-
memarked med høye priser. Og Sve-
rige viser tydelige forbedringer i renta-

Interpig 2014 Ingris 2014

Danmark Tyskland UK Holland Sverige USA Brasil Norge N beste 
25 %

Avvente per årspurke 30,5 27,4 24,0 29,2 24,2 24,6 26,9 24,3 27,6

Lev. Fødte per kull 15,60 13,81 12,12 14,20 13,30 12,29 12,14 13,2 13,8

Dietid, dager 31 24,5 26,4 26 32,6 21 28 32,9 32,8

Avv. per kull 13,48 11,79 10,59 12,31 10,93 10,37 11,18 11,3 12,1

Spegrisdødelighet 13,6 14,6 12,6 13,3 17,8 15,6 7,9 14,2 12,0

Vekt ved avvenning 6,9 6,9 7,1 7,7 10,2 5,9 8 10,7

Tomdager per kull 14,5 16,76 18,17 12,01 16,56 17,06 7,22 21,2 12,2

Kull per årspurke 2,26 2,32 2,27 2,37 2,21 2,37 2,41 2,16 2,27

Smågrisdødelighet 2,9 2,2 2,84 2,5 2 4,01 2 1,4

Daglig tilvekst 468 431 502 338 455 358 440 521

Kg for/kg tilvekst 1,71 1,7 1,71 1,63 1,9 1,51 1,6 1,63

Vekt ut som smågris 30,9 29,35 37,14 24,9 31,5 17,24 23 31,9

Smågris per kull 13,09 11,53 10,29 12,00 10,71 9,95 10,96 11,14

Døde og kasserte sl.gris 3,7 2,5 3,17 2,3 1,6 4,85 2,2 2,1 1,6

Daglig tilvekst 931 805 801 800 905 812 820 955 1006

Kg for/kg tilvekst 2,7 2,83 2,67 2,59 2,88 2,74 2,6 2,54 2,32

Levende slaktevekt 109,6 124,2 106,6 121,7 119,4 128,0 118,7 116,3235 116,4706

Varm slaktevekt 84,4 95,6 82,07 93,7 91,94 98,55 91,43 79,1000 79,2

Slaktegris per kull 12,60 11,24 9,96 11,73 10,54 9,47 10,72 10,91

Alder ved slakting 167 194 173 198 177 189 179 162

Fôr kg fra avv - slakt 253,56 306,47 236,78 278,72 293,63 320,57 272,92 248,66

Kg fôr/kg tilvekst - avv - slakt 2,47 2,61 2,38 2,45 2,69 2,63 2,46 2,35

Daglig tilvekst - avv - slakt 756 690 679 663 759 726 734 818

Slaktegris per årspurke 28,49 26,08 22,62 27,79 23,29 22,45 25,82 23,56

Slaktegrisperioden Norge Danmark Sverige Tyskland UK

Daglig tilvekst, g/dag 955 858 848 762 726

Fôrforbruk kg/kg 2,54 2,7 2,88 2,83 2,74

Internasjonal svineproduksjon 2014:

Spania og Danmark billigst i EU 
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biliteten. Sammenliknet med andre land viser de danske 
kostnadene i smågrisproduksjonen seg fortsatt å være 
svært konkurransedyktige. Den danske slaktegrisproduk-
sjonen har imidlertid en mer middelmådig konkurranse-
kraft sammenliknet med andre europeiske land når en 
legger sentraleuropeiske smågrispriser inn i kalkylene. 

HVA ER INTERPIG? 
For 2014 inngår tallene i Interpig fra følgende medlems-
land; Danmark, England, Irland, Frankrike, Nederland, 
Brasil, Tyskland, Østerrike, Belgia, Italia, Sverige, Tsjek-
kia, Canada, Spania og USA. For Brasil, Canada og USA 
er de innlagte effektivitetstall ikke et landsgjennomsnitt, 
men forventet effektivitet. Datamengden fra de ulike 
land kan variere. Noen lands resultater er dessuten regi-
onalt basert. De danske effektivitetstallene stammer fra 
landsgjennomsnittstallene for 2014.

Svineprodusent Kjell Morten Dahlgren på  
Stiklestad i Verdal vil vurdere å nekte å slakte ned 
svinebesetningen sin en gang til hvis det påny blir 
påvist MRSA-smitte i fjøset hans. 

Det sier Dahlgren i et intervju 
med Adresseavisen. 

Det var i Svin nr. 4 i 2015 at 
Dahlgren snakket ut om sine 
opplevelser etter at de første 
grisene han ble slaktet ned 
etter påvisning av LA-MRSA 
den 27. februar i fjor. 1 100 
smågriser ble avlivet sammen 
med en rekke purker og ung- 
griser. En kostbar og arbeids-
krevende saneringsprosess  
ble gjennomført. 

– Staten pålegger nedslakting, men tar ikke ansvar ut over 
det å gi erstatning for dyr. Produksjonstapene må dekkes 
privat, sa Dahlgren til Svin den gangen. 
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Nekter å slakte ned 
ved ny MRSA-påvisning

tlf 926 99 399

  PVC-vinduer og dører 
  til hus og fjøs

20 år i bransjen

Nå selger vi
også vinterhage
i pvc etter mål.

VURDERER Å SI NEI: Kjell Morten 
Dahlgren, Verdal.
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Veterinærinstituttet bekreftet 
den 19. januar at de fire gjen
værende kontaktbesetningene 
har testet positivt for MRSA. 
Dermed er resultatene klare 
for alle de seks kontaktbeset
ningene i forbindelse med  
funnet av MRSA i Nord 
Trøndelag.

Totalt er da fem besetninger positive,  
og to negative. 

– Vi forventer ikke flere positive prøver 
nå. Ingen av besetningene som har 
testet positivt har levert dyr til andre 
besetninger. Vi jobber fremdeles med 
å spore hvor den opprinnelige smitten 
kommer fra. De besetningene som har 
testet positivt er båndlagt, og vi påleg-
ger nå full sanering for å sikre at bakte-
rien ikke sprer seg videre, sier Bjørn 
Røthe Knudtsen, regiondirektør i  
Mattilsynet.

– Det å få påvist MRSA på gården er 
en tung beskjed å få, og vi forstår at 
dette er vanskelig for de bøndene som 
er berørt. Vi har som mål å holde 
denne bakterien unna norske svinebe-
setninger på vegne av folkehelsen, og 
må derfor gå grundig til verks med 
våre tiltak, sier Knutsen.

UTSLAKTING OG SANERING
Besetninger som får påvist MRSA vil 
pålegges tiltak av Mattilsynet for å 
fjerne smitten i form av utslakting og 
sanering av smitten. Restriksjonene 
betyr også at det ikke kan tas dyr inn i 
besetningen eller leveres dyr ut i fra 
dyreholdet. 

Det blir tatt ut prøver i besetningene 
som er pålagt restriksjoner. Dyr kan 
slaktes som normalt etter tillatelse fra 
Mattilsynet. MRSA er ikke et mattrygg-
hetsproblem, og kjøtt fra smittede 
besetninger vil følge ordinære vare-
strømmer. Dersom besetningen får 
påvist MRSA er det viktig at det så 

raskt som mulig holdes et møte  
mellom besetningseier, Mattilsynet,  
Fylkesmannens landbruksavdeling og 
slakteri for å planlegge saneringspro-
sessen. Fylkesmanns landbruksavde-
ling skal være med i disse møtene for  
å få oversikt over saken, og å kunne gi 
informasjon og veiledning i erstat-
ningsordninger og dokumentasjons-
krav.

FORSIKRING VIKTIG
Den som får pålegg om nedslakting 
kan søke om offentlig erstatning for 
dyr som blir pålagt nedslaktet, samt 
for utgifter for å fjerne smitten. I tillegg 
kan det søkes om offentlig kompensa-
sjon for produksjonstap. Det er imid-
lertid et begrenset beløp som dekkes 
innenfor denne ordningen av produk-
sjonstap, så det er viktig å kontakte 
forsikringsselskapet så raskt som 
mulig.

NORGE ALENE OM  
NEDSLAKTING
– Norge er det eneste landet i verden 
som faktisk prøver å hindre denne bak-
terien fra å etablere seg i svinebeset-
ninger. Det brukes betydelige ressurser 
på å bekjempe dette på vegne av  
folkehelsen, og det er selvfølgelig trist 
når vi får slike tilfeller. Vi har et godt 
samarbeid med bøndene, og det er 
viktig at de er påpasselige med egne 
smitterutiner. Nå jobber vi med å kart-

legge hvor smitten stammer fra, sier 
Knutsen.

SMITTE MELLOM MENNESKER 
OG DYR
Alle MRSA-varianter kan smitte mellom 
mennesker og dyr. MRSA gir sjelden 
sykdom hos dyr og friske mennesker. 
For mennesker som allerede har svek-
ket helse kan MRSA imidlertid forår-
sake alvorlige infeksjoner.

Dette er grunnen til at det er viktig å 
holde forekomsten av MRSA i husdyr-
bestanden og i befolkningen nede, og 
unna helseinstitusjoner som sykehus 
og sykehjem.

IKKE FARLIG Å SPISE KJØTT
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 hoved-
sakelig på overflaten av kjøttet og  
drepes ved varmebehandling. 
Det er vanlig å gjennomsteke svine-
kjøtt 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.

MRSA i Nord-Trøndelag:

Fem besetninger slaktes ned

Fakta om LR-MRSA
// MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. 

Stafylokokker 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. 

// Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Bakterien gir 
sjelden 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.
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Det er viktig å begrense tapene 
for svineprodusentene mest 
mulig når MRSA er påvist.  
Det skriver svinenæringas  
organisasjoner i et innspill til 
Mattilsynet.

Mattilsynet har bedt svinenæringen 
om innspill for å forbedre og opp-
datere deres egen forvaltningsveileder 
for MRSA-bekjempelse i svinebeset-
ninger. 

– Vi forventer at forvaltningen (Mat-
tilsynet og Veterinærinstituttet) viser 
ansvar for å opptre slik at den enkelte 
produsent blir minst mulig rammet. Et 
eksempel kan være at dersom det blir 
påvist MRSA i kun én avdeling, for 

eksempel ett smågrisrom eller én slak-
tegrisavdeling, ønsker vi at man forsø-
ker å fjerne dyra fra den avdelingen så 
raskt som mulig for å forsøke å redde 
resten av besetningen. Dette krever 
rask diagnostikk og prøvetaking som 
kan gi svar på om hele besetningen, 
eller bare en del av besetningen, er 
smittet. Dette krever rask handling 
også fra Mattilsynet. Vi ønsker at 
MRSA-bekjempelsen, der det er mulig, 
skal dreie vekk fra full sanering til del-
sanering. Dette vil redusere kostna-
dene, uavhengig av hvem som til slutt 
betaler. Vi mener at også forvaltningen 
og statlige institusjoner må opptre ska-
debegrensende, slik det blir krevd av 
alle andre, sier overveterinær Peer Ola 
Hofmo i Norsvin. Både Nortura, KLF, 
Norsvin og Animalia står bak innspil-
lene til Mattilsynet. 

Svinenæringas organisasjoner viser til 
at det har vært en utvikling i hvordan 
MRSA påvises på laboratoriet. Dette 
bør avspeiles i veilederen med hensyn 
til når vedtak kan og skal fattes. Tid er 
ofte viktig for å begrense skade. Der-
som vurdering av all tilgjengelig infor-
masjon gir grunnlag for en klar kon-
klusjon, bør vedtak fattes uten 
unødvendig ventetid for å finne ut hva 
slags MRSA-type det dreier seg om, 
mener de. 

MRSAtapene må begrenses

Termografering

ENKELT TILTAK SOM 
FORHINDRER GÅRDSBRANN 

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

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

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

som indikerer feil i det elektriske anlegget.

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

forsikringen av de husene som
termograferes hvert 3. år.

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

GIR 10%
RABATT
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//JUSSPALTEN//

1. MIDLERTIDIG ANSETTELSE
Utgangspunktet i norsk rett er at arbeidstakere skal ansattes 
fast.  arbeidet med å øke sysselsettingen, åpner loven for at 
arbeidsgivere kan inngå avtaler med ansatte om midlertidig 
engasjement. Ved lovendring 1. juli 2015 ble denne adgan-
gen utvidet.

Vesentlig med den nye lovendringen er at arbeidsgiver på 
generelt grunnlag kan ansette arbeidstakere midlertidig for 
en periode på 12 måneder. For å beskytte arbeidstakere mot 
gjentatte midlertidige ansettelser, er det imidlertid innført 
karantene ved avslutningen av arbeidsperioden, og kvote for 
hvor mange som til enhver tid kan ansettes midlertidig.

Karanteneperioden er satt til tolv måneder. I denne perioden 
har ikke arbeidsgiveren adgang til å ansette arbeidstakere 
som har vært midlertidig ansatt til å gjøre arbeidsoppgaver 
av samme art, på samme vilkår. Hva som regnes som samme 
art, må vurderes ut fra den ansattes arbeidsoppgaver, 
arbeidstiden, ansvar og stillingsnivå.

Videre er kvoten for ansatte i midlertidige stillinger er satt til 
15 %, men minst én arbeidstaker. 

2. KONKURRANSE- OG KUNDEKLAUSULER 
1. januar 2016 ble et nytt kapittel 14 A innført i arbeidsmiljø-
loven. De nye bestemmelsene regulerer blant annet arbeids-
givers adgang til å gjøre konkurranse- og kundeklausuler i 
arbeidsavtaler gjeldene overfor ansatte etter arbeidsforhol-
dets opphør.

Med konkurranseklausuler menes avtale mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å til-
tre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller 
delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. 
Kundeklausuler blir definert til å være en avtale mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers 
adgang til å kontakte kunder etter arbeidsforholdets opphør

2.1 KONKURRANSEKLAUSULER
Konkurranseklausuler kan være svært inngripende for en 
arbeidstakers videre yrkesmuligheter. På denne bakgrunn 

oppstilles det nå strenge krav til en arbeidsgivers adgang til å 
gjøre slike klausuler gjeldene overfor tidligere ansatte. 

En konkurranseklausul vil kun være gyldig så langt den er 
«nødvendig for å ivareta arbeidsgivers behov for vern mot 
konkurranse». Med dette menes at arbeidsgiveren plikter å 
vurdere om arbeidstakeren på grunnlag av sin stilling, kunn-
skap i og om virksomhetens bedriftshemmeligheter bør 
undergis en slik klausul etter fratredelse. 

Når arbeidstakeren sier opp, fratrer eller avskjediges, plikter 
arbeidsgiveren og skriftlig redegjøre for om og i hvilket 
omfang klausulen vil gjøres gjeldende.

Arbeidsgivers adgang til å gjøre en konkurranseklausul gjel-
dende faller bort dersom arbeidstakeren blir oppsagt fra 
bedriftens side, og oppsigelsen ikke er saklig begrunnet i 
arbeidstakers forhold. 

Klausulen må være skriftlig for å være gyldig, og vil ikke 
kunne gjøres gjeldende lenger enn 1 år etter arbeidsforhol-
dets opphør. Arbeidstakers behov for inntekt i perioden er 
søkt vernet ved at arbeidsgiver pålegges å betale arbeids-
taker en kompensasjon, dersom konkurranseklausulen gjøres 
gjeldende.

Lovendringen innebærer at eksisterende konkurranseklau-
suler må oppfylle lovens krav innen 1. januar 2017.

2.2 KUNDEKLAUSULER
Arbeidsmiljøloven åpner også for at arbeidsgiver kan innta 
kundeklausuler i arbeidsavtalen med ansatte. Det vil si klau-
suler som innskrenker en arbeidstakers adgang til å kontakte 
kunder med formål om rekruttering (aktiv akkvisisjon). 
Arbeidstaker kan kreve at arbeidsgiver sender en skriftlig 
redegjørelse om klausulen vil gjøres gjeldende, og er tids-
messig begrenset til ett år.

3. LOV- OG BEDRIFTSFASTSATT ALDERSGRENSE 
Ytterligere ble bestemmelsene om aldersgrenser i arbeidsmil-
jøloven endret 1. juli 2015. Ved lovendringen ble arbeidstake-
res stillingsvern økt til 72 år. Det vil si at arbeidsgiver ikke kan 
si opp en ansatt uten saklig grunn før fylte 72 år. Arbeidsgi-
vers adgang til å fastsette en lavere grense er nedad begren-
set til 70 år. Unntak gjelder hvor det av hensyn til helse eller 
sikkerhet er nødvendig med en lavere aldersgrense.

4. ARBEIDSTID
Ved lovendringen i 2015 ble det også inntatt en rekke endrin-
ger i arbeidsmiljøloven med hensyn til arbeidstid. Endringene 
knytter seg blant annet til gjennomsnittsberegning av den 
daglige alminnelige arbeidstid, overtid og adgangen til å 
arbeide søndager og helligdager etter hverandre.

Nytt i arbeidsrett – verdt å merke seg
Denne artikkelen omhandler viktige lovendringer i 
arbeidsmiljøloven det siste halve året. Heriblant er 
det foretatt endringer i adgangen til midlertidig  
ansettelse, fastsettelse av konkurranse, kunde og 
rekrutteringsklausuler, arbeidstid og aldersgrenser. 
I denne artikkelen vil vi omtale et utvalg av disse 
endringene.

JOAKIM M. HOVET
partner/advokat

jmh@steenstrup.no – 97 57 42 92

CAMILLA KVALBEIN
advokatfullmektig
camilla.kvalbein@steenstrup.no – 93 66 43 94

advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA:
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Sjefredaktør Frimand Pløsen i 
Flåklypa Tidende er en våken 
herremann.

I Flåklypas julenummer kommenterer 
avisen samarbeidet mellom Norsvin og 
nederlandske Topigs. Sentralt plasserte 
kilder mener å kunne fortelle avisen at 
det hele er et simpelt påskudd for å 
utrydde det norske landsvinet! Siden 
dette ble laget i god tid før jul, er også 
statsråd Syltynn Kvisthaug av TV2 
interpellert i sakens anledning.

Flåklypa og fusjonen



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

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

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

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

Montør Bjønness

www.jermin.no
post@jermin.no
Tlf. 69 80 82 20

Jermin Gris: Mineral- og vitamintilskudd til gris
Ewojern: Jerntilskudd til smågris og purker

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

www.vilomix.no
firmapost@vilomix.no
Tlf. 32 14 01 00

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

www.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.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.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

TOTALLEVERANDØREN av komplette løsninger  
for landbruket. 
Våre fagkonsulenter skreddersyr løsninger  
tilpasset ditt behov ! 
– Ta kontakt for prosjektering og tilbud.

www.norimex.no
post@norimex.no
Tlf. 92 69 93 99

Vi selger vedlikeholdsfrie dører og vinduer  
i PVC til landbruk, bolighus og industri.  
Be om pris !

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

Plastplater til alle formål. 

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

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

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.

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

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

www.norsk-slakt.no
per-arne.nesjan@norsk-slakt.no
Tlf. 74 08 37 00

Ønsker mer gris !
Vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

MIDT-NORGE SLAKTERI AS
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SIDE 25

SIDE 31

SIDE 22

SIDE 37

SIDE 14

SIDE 26

21/28/44

SIDE 2

SIDE 3/19

SIDE 7

SIDE 39

SIDE 34

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

S V I N  1 / 2 0 1 643

Har du tips om møter, kurs, seminarer, utstillinger eller annet som har bredere interesse for svine produ- 
senter og andre i svinekjøttets verdikjede, send en e-post eller gi oss et vink ! svin@norsvin.no

NESTE NUMMER AV SVIN, NUMMER 2,  
KOMMER UT DEN 11. MARS 2016

// Manusfrist: 22. februar

// Frist for bestilling av annonser: 22. feb.

// Frist for levering av annonsemateriell:  

 26. februar

LANDBRUKSLEVERANDØRENE:

 3 LINJER 5 LINJER

Enkeltinnrykk 1.800,- 2.300,-

5 innrykk 1.440,- 1.840,-

9 innrykk 1.260,- 1.610,-

ANNONSEPRISER:

FORMAT 4-FARGER 2./3. OMSLAG

1/1 15.900,- 16.900

1/2 9.900,- 10.600

1/3 7.700,- 

1/4 6.600,- 6.900

1/8 3.900,-

Baksiden 17.900,-

SMÅGRISKURS arrangeres av Norsvinskolen på Mære i Nord-Trøndelag  
 9. – 11. februar 2016.

AGROVISION arrangeres den 28.-30. oktober i Stavanger.

EUROTIER 2016 arrangeres den 15. – 18. november  i Hannover, Tyskland. 

 www.eurotier.com

GRIS I ‘16 arrangeres i Hamar 16. – 18. november 2016. 

AGROMEK den store husdyrmessen i Herning, Danmark, arrangeres  
 22. – 25. november 2016. www.agromek.dk

UTGIVELSESPLAN SVIN 2016:

NR. MANUSFRIST MATR.FRIST UTGIVELSE TEMANUMMER

1 18. jan 22. jan 05. feb Fôring

2 22. feb 26. feb 11. mar

3 23. mar 01. apr 15. apr Gjødsel og energi 

4 02. mai 09. mai 20. mai

5 30. mai 03. jun 17. jun Kjøttindustri

6 15. aug 19. aug 02. sep

7 19. sep 23. sep 07. okt Vann

8 17. okt 21. okt 04. nov

9 21. nov 25. nov 09. des Bygg og inventar 

Novemberstemning i Stange
INTERESSERT: En ung sjåfør med stor traktorinteresse kjører inn i solnedgangen i Stange,  
Hedmark, en novemberettermiddag i år.  [Foto: Eli Gjerlaug Enger]



Returadresse: Norsvinsenteret, Postboks 504, NO 2304 Hamar

Tlf.: 03520 • www.felleskjopet.no

Vårt fag på ditt lag - hver dag!

Ungefri med gode venninner, gourmetmat 
og plenty drikke - bedre enn dette får vi 
det ikke #FORMATDrektig #svineselfie
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