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Forsidefoto: – Grisen er et politisk dyr som har en viktig og naturlig 
plass i landbrukspolitikken, sier Norsvins styreleder Kristin Ians-
sen, her i sin egen grisebinge hjemme på Eidsberg i Østfold.  
[Foto: TM]



det tar tid å bygge opp kompetanse og 
erfaring i eksportvirksomhet. Men etter 
10 – 15 års prøving og feiling kan nå  
Norsvin glede seg over resultatene. I 
2006 genererte Norsvin International 
AS 9,4 millioner norske kroner i royalty 
tilbake til Norsvin. Med dagens ambi-
sjonsnivå i avlsforskningen, ville hver 
enkelt semindose ha kostet 23 kroner 
mer uten disse eksportbidragene. 

det er sus over dette. det produseres 
nå flere griser med norsk genetikk i Sverige 
og Finland enn her hjemme, og enda flere 
skal det bli. Objektivt sett skulle ikke et  
bitte lite griseland som Norge, med be- 
skjedne 1,5 millioner slaktegriser, et kost- 
nadsnivå i verdenstoppen, og en land-
brukspolitikk hvor husdyrproduksjonen 
trenger politisk beskyttelse, hatt noen 
rolle å spille i denne globale industrien  
i det hele tatt. Men det har vi altså.  

I Norge kjenner vi oss ikke igjen i be- 
grepet pig industry. Til det driver vi i altfor  
liten skala, og med strenge dyrevelferds- 
krav. Så greier vi likevel å tilby kommer-
sielle aktører i verdens pig industry noe 
som er interessant.  

les mer om eksporteventyrets utvik-
ling i dagens Svin. 

l E d E R
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Et sus 
av den store verden

«Overproduksjonen er 

ikke over. Likevel må vi 

kunne glede oss over at 

den mørkeste perioden 

synes å være over for 

denne gang»

Dagene er lysere og lettere, og nå letter også det økonomiske trykket  
i svineproduksjonen forsiktig. Avregningsprisene er litt høyere,  
og reguleringskostnadene litt lavere. Det smaker godt etter en tøff 
periode. Men overproduksjonen er ikke over ennå. Fortsatt må  
svineprodusentene leve med utbetalingspriser godt under målpris, 
og høye omsetningsavgifter. Likevel må vi kunne glede oss over at 
den mørkeste perioden synes å være over for denne gang.

Alle ble mer eller mindre merket av fjoråret. For noen ble 2006 et år 
de aldri vil glemme, eller kanskje er det nettopp det de helst vil.  
Det har gått på arbeidslyst og humør løs, og enkelte tok den tunge 
beslutningen om å pakke sammen for godt.  
Det er ingen lett prosess. 

I dette bladet møter du en grisebonde i Gudbrandsdalen som har 
vært igjennom denne prosessen. For Per Bø var det snakk om å ta 
farvel med et husdyrslag som har vært på garden i nærmere hundre 
år. Slike beslutninger tas ikke over natta.  

Men alt går så stille og fredelig for seg på 
bygdene. Når andre arbeidsplasser legges 
ned blir det gjerne store oppslag i lokal
avisa. I jordbruket forsvinner de én for én 
i det stille. Per Bø setter i reportasjen ord 
og følelser på hvordan han opplever dette. 
Heldig er likevel han som kunne ta en  
telefon og skaffe seg en ny jobb. Så enkelt 
er det ikke i alle bygder.  

Beslutningen er tatt, og han ser nå mer 
framover enn bakover. Det gjør vel også de 
som tok har valgt å bli i næringa. Vi får håpe at rammevilkåra fram
over blir slik at de ikke skaper mer uro og ustabilitet i næringa.  
Det er tøft nok som det er.

Trykket letter omsider



For å lykkes i svineproduksjo
nen er det viktig å gjøre riktige 
ting til rett tid. Trønderne invi
terer nå til en dugnad for å ut
vikle et nytt styringsverktøy for 
svineprodusentene. 

Med de besetningsstørrelsene en har 
i dag er det vanskelig å holde oversikt 

over alle gjøremål uten å ha et godt no-
teringssystem. Puljer må styres for å få til 
god puljedrift, teknisk utstyr skal rutine-
messig ettersees og kontrolleres, alle dyr 
skal ha rett stell, det skal kontrolleres at 
all spedgris har fått råmelk og jernstar-
ter, ulike dyregrupper skal trappes opp/
ned på fôr, vi bør skaffe oss oversikt over 
fôrforbruk til ulike dyregrupper osv. 

Svineprodusenten har en mengde ruti-
ner som helst skal gjennomføres til rett tid. 

– dersom vi kan få satt alle disse ru-
tinene inn i et system som er lett å gjen-
nomføre og enkelt å holde oversikt over, 
vil dette være med og hjelpe oss med å 
lykkes med svineproduksjonen. Og ikke 
minst; avløser eller andre kan gå inn og 
drive besetningen uten at rutiner endres, 
ved eksempelvis ferie eller sykdom, sier 
Tor Henrik Juule i Nord-Trøndelag. Han og 
Norsvin Trøndelag ønsker å invitere til en 
dugnad der en kan skaffe oss en oversikt 
over hva som finnes av slike systemer 
hos produsentene. det finnes helt sik-
kert mange gode noteringssystemer som 
brukes rundt om i besetningene i dag. 

– Vi vil prøve å sammenfatte den 
kunnskapen som finnes ute til å utvikle 
en produksjonsmal som kan brukes for 
både smågris-, slaktegris-, og kombinert-
produsenter. Vi vil gjerne prøve å presen-
tere resultatet av dette arbeidet på Gris 
i 2007 som arrangeres i Trondheim 16. 
og 17. november, sier Karl Fredrik Okken-
haug i Norsvin Trøndelag. 

Han håper derfor at så mange som 
mulig kan sende fylkeslaget oversikt over 
sine noteringssystemer. Ta gjerne kontakt 
med Tor Henrik Jule på telefon 915 27 708 
eller e-post: thjule@frisurf.no  Adresse er 
Tor Henrik Jule, Naust, 7710 Sparbu.

Trønderne vil lage produksjonsmal for svineproduksjon

PRODUKSJONSMAL: 
– Mange er flinke til å 

systematisere rutinene 
sine. Vi har lyst til å få 

innspill fra svineprodu
sentene om hvordan de 

systematiserer  
arbeidsprosessene, slik 
at vi kan å prøve å utvi
kle nye styringsverktøy 
eller nye produksjons
maler for svineprodu

sentene, sier Tor Henrik 
Jule.  [Foto: TM]

Så er det på’n igjen – i grisens år !
Jeg synes ikke det er lenge siden jeg stod på talerstolen i representantskapet 
i Norges Bondelag for å argumentere for Norsvin sine innspill til jordbruks-
forhandlingene. Min debut som styreleder, og det er allerede 10 måneder 
siden. Nå er vi i gang igjen ! Bondelaget gikk friskt ut i desember med antyd-
ning om 2 kroner ned på målpris og økt dyretallstøtte. I tillegg kom det signa-
ler om bortfall av produksjonstilskudd til nyetablerte svineprodusenter som 
starter i 2007. Greit at de tar initiativet til å få i gang debatten.

2 kroner redusert målpris er veldig dramatisk, og en overdramatisering av 
situasjonen ! det er fortsatt et tøft marked men med noen lyspunkt. Vi kom oss 
gjennom 2006 med reduserte lager av svinekjøtt i forhold til hva vi gikk inn i året 
med. 600 tonn er mye kjøtt. det vi dessverre ikke kjenner er lagerendring av styk-
ningsdeler i foredlingsbedriftene. det ble kjøpt mye fra reguleringslager på slutten 
av året. Var det på grunn av lav pris eller tomme lager, eller begge deler ? Håper 
noen kan ta på seg jobben med å studere den saken. det hadde vært et nyttig 
supplement til prognosene som bare tar hensyn til skrotter på reguleringslager.

En annen positiv trend er seminsalget. det positive er at trenden er negativ !  
Skal vi være glad når noen slutter ? Egentlig ikke. Vi trenger hver eneste én for 

å opprettholde store, inspirerende produsentmiljø. disse miljøene løfter i flokk og 
skaper engasjerte, effektive svineprodusenter. det er antagelig her vi finner morgen-
dagens produsenter. Vi må bare se i øynene at vi raskt blir færre, men det må fortsatt 
være mulig å drive om en ikke har den største besetningen i bygda.

Apropos miljø; nå er det høysesong for studieringer. Hiv deg rundt og bli med i år 
også ! Om ikke alt er like relevant for akkurat din  produksjon, så blir det vel en kaffekopp 
og prat om andre aktuelle tema ?

Til slutt – husk 2007 er «Grisens år» i den kinesiske kalenderen. det skal være et dårlig år 
for investeringer, men et godt år for familieforøkelse. lykke til ! 

styrelederens  sak

Kristin Ianssen
styreleder norsvin

Med termografering

minsker risikoen for

brann i elektriske anlegg
I overkant av 45% av alle b

ranner i landbruk har elektr
isk årsak, enten ved feil bru
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elektrisk utstyr eller feil på
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il på elektrisk utstyr medfø
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f.eks. lysbuer p.g.a. dårlige t
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skrudde kontaktpunkter.Ve
d enkle tiltak kan denne ris

ikoen reduseres.Termograf
ering

avslører unormale temprat
uravik og skjulte feil som ik

ke kan sees med det blotte
øye.

Oversikt over godkjente Te
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Vil du vite mer kan du ringe oss på 0240
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Foto:M
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Dette ser du.

Dette ser
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Per Voll

Voll, Rogaland

Peder Skåre

Kleppe, Rogaland

Markedssituasjonen i svinenæringa har  
det siste halve året vore krevande og 
kostbar. Overproduksjon gir auka kost-
nader til markedsregulering som dekkes 
inn via auka omsetningsavgift og lågare 
engrospris for å stimulere til auka salg. 
Mange andre tiltak har og vorte nytta som 
lågare slaktevekter, slakting av smågris 
og eksport av smågris til Sverige.

Alle involverte parter har i større eller 
mindre grad gitt innspel til kva tiltak som 
på sikt må gjennomførast for å unngå for 
store svingningar i markedet, og dermed 
i økonomien for svinebøndene. det mest 
spenstige forslaget som først og fremst 
Bondelaget er målberar av, er å sette ned 
målprisen med 2 kroner per kilo. 

Er dette eit gjennomtenkt og godt til-
tak? Vi meiner bestemt det er eit feilgrep, 
og vi vil her begrunna kvifor vi meiner det.

dagens pris på både smågris og slakt 
er tilnerma rekordlåg. Prisen per kilo slakt  
til ein kombinert svineprodusent er nå 
ca 17,50 per kg. Årsaken til dette er at om-
setningsavgifta er 2,70 per kg og engros-
prisen er ca 3 kr under topprisen.  
I sum blir dette 5,70 per kg. I eit tilnerma 
balansert marked vil omsetningsavgifta 
vera mellom 1 – 1,50 og dette betyr at pri-
sen kan aukast med minst 4,20 i forhold 
til dagens rekordlåge pris. denne auken 
betyr at prisen per kg kan aukast til vel 
21,70 kr i periodar med markedsbalanse.

Gir dette for god inntjening ? Svaret 
på det varierer frå besetning til beset-
ning, men utgangspunktet må vera at det 
fortsatt skal vera mulig å bygge til gris 
utan at ein skal ha det meste av kapita-

len på bok før ein starter. det vi opplever 
nå er ein galopperande prisvekst i byg-
gebransjen. det er så godt som uråd å 
få fast pris på byggeoppdrag som følge 
av svært stor aktivitet i heile nærings-
livet, og mange opplever at prislappen 
på nybygg bli til dels langt over det som 
var forventa då ein starta på prosjektet. 
denne trenden vil nok halde fram, og 
dette må ein ta høgde for når ein skal 
vurdere økonomien i næringa framover. 
Byggeprisen er ikkje lenger 3 – 4000 kr, 
m2. den er  passert 4000 og den nærmar 
seg 5000 og i ein del tilfelle er den nær-
mare 6000 kr/m2. 

I tabellen til høgre har vi laga eit opp- 
sett der vi har rekna på økonomien i 
kombinert produksjon med 60 årspurker 
og nybygg til 5 mill. det er lagt inn middels 
effektivitet med 22 solgte slaktegris per 
årspurke. då vil ein oppdage at dagens 
pris ikkje dekker dei kostnadene ein har, 
og ein driv altså med underskot. det er  
tatt høgde for 6 % rente, som ikkje er så 
urealistisk når vi ser litt fram i tid.

dekningsbidraget på slaktegris med 
dagens pris er cirka 150 kroner, og det gir 
mulighet for ein smågrispris på snautt 
600 kr som og stemmer godt med da-
gens pris på smågris inkl. alle tillegg.

Når markedet er i balanse bør slakte-
grisprodusentan kunne ha 250 –300 kr i 
dB og det gir rom for cirka 750 kr i små-
grispris. dette gir igjen eit dB/årspurke i 
smågrisprioduksjonen på ca kr 8500.

Konklusjonen av dette er at målprisen 
må vera minst på dagens nivå for at det 
skal vera mulig å oppnå tilfredsstillande 
økonomi. det er ikkje mange som vil vera 
tilfreds med under 200 000 i resultat 
etter ein investering på ca 5 mill. Ein må 
altså ha ein effektivitet som er over mid-
dels for at dette skal bli interessant nok. 
Reduseres målprisen med 2 kroner vil 
prosjektet gå i 0, og det betyr igjen at det 
over tid ikkje blir økonomi i nybygg utan 
at ein legg svært gode produksjonsresul-
tat til grunn.

Er det så behov for meir bygg? det 
vil fortsatt vera ein del som driv med 
gris i dag som ikkje kjem til å gjera det i 
framtida. Særleg slaktegrisproduksjonen 
vil ha behov for ein del nybygg då svært 
mange fortsatt driv i hus som er relativt 
små og tungdrivne. Ei næring som ikkje 
gir økonomi ved oppstart med nye bygg 
vil over tid ha eit stort problem. 

Ved å redusere målprisen med 2 kr/ 
kg er det stor fare for at ein tar ein vekk 
framtidige muligheter til å tjene brukbart 
på svineproduksjon. Ein skal ikkje vera 
sikker på at politikerane verken i dag 
eller i framtida vil vera med på ein pri-

sauka igjen sjølv om behovet vil vera der 
seinare. 

Avtalepartane og markedsregulator 
må bli einige om å bruka pris meir aktivt 
for å senda signal til produsentane om 
kva nivå produksjonen bør vera på. Slik 
det er nå er det full gass når markedet 
er i balanse, og eit set ikkje ned prisen 
raskt nok når ein ser at produksjonen 
aukar for mykje. Gjer ein dette kan ein 
leve med ein målpris på dagens nivå og 
det vil det vera behov for med den sterke 
kostnadsauken som nå foregår.

 jan.07 Dagens målpris 2 kr lågare pris
Notering januar 2007 14,77 14,77 14,77

NOROC 0,70 0,70 0,70

Innemelding 0,13 0,13 0,13

Kombitillegg 1,07 1,07 1,07

Puljetill., 30 gris 0,67 0,67 0,67

Prisauka frå i dag  4,20 2,20

1% auka kjøt% 0,2 0,2 0,2

Sum 17,54 21,74 19,74
Vekt 75 75 75

Pris/gris 1315 1630 1480

Oms.avg 2,7 1,5 1,5

Redusert pris 3 0 0

Sum 5,7 1,5 1,5

Slaktegris, 75 kg. 1315 1630 1480

Fôrpris 2,4 2,4 2,4

Kg tilvekst 82 82 82

Fôrforbruk 2,7 2,7 2,7

Fôrkostnad per gris 533 533 533

Andre kostnader 40 40 40

DB per slaktegris 150 300 250

«Rett smågrispris» 592 757 657
DB/årspurke 5200 8500 6500

Årspurker i kombinert 60 60 60

Avdrått, leverte/purke 22 22 22

Antal leverte 1320 1320 1320

DB purke 312000 510000 390000

DB-slaktegris 198000 396000 330000

Totalt DB 510000 906000 720000

DB/åp – kombinert 8500 15100 12000

Byggeareal til denne prod. 1000 1000 1000

Pris/m2 5000 5000 5000

Byggepris 5000000 5000000 5000000

Kapital til besetning 1000000 1000000 1000000

Rente 6% 6% 6%

Rentekostnad 360000 360000 360000

Avskriving, 20 år 250000 250000 250000

Andre faste kostnader 200000 200000 200000

Resultat -300000 96000 -90000

Prod. og avl. tilskot 90000 90000 90000

Resultat inkl. tilskot -210000 186000 0

Målpris på gris!

Kombi.prod., 60 årspurker, nybygg 5 mill.

d E B A T T
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Markedsbalansen bør bli  
bedre i 2007 !
Markedsreguleringen i 2006 har fungert meget godt, slik 
at vi går ut av 2006 med 700 tonn mindre svinekjøtt på la-
ger enn vi hadde ved inngangen til 2006. Men det har bok-
stavelig talt kostet flesk i form av høy omsetningsavgift og 
lave priser. det er et paradoks at på papiret ser det ut som 
om markedet har vært i balanse med en produksjon på 
115 tusen tonn og et salg på 115 tusen tonn. Men dette er 
jo etter at det er regulert bort et stort overskudd med ulike 
tiltak som dere alle kjenner godt til! disse reguleringstilta-
kene har vært satt i verk fordi produksjonskapasiteten har 
vært for høy i forhold til salget av svinekjøtt.

dekningsbidraget i smågrisprorduksjonen var i desem-
ber historisk lav med 3900 kroner per årspurke. Gjennom-
snittet for året var litt bedre med  5500 kroner. I kombinert 
produksjonen var tilsvarende tall 10 800 og 11 500 i dek-
ningsbidrag i gjennomsnitt for 2006. Hvis vi går tilbake 
til kriseåra i '99 og 2000 var tallene 10 000,- og 8800 i 
dekningsbidrag i kombinert produksjonen. de neste tre 
åra  lå dekningsbidraget på ca 12 500,-. Mens det i 2004 
og 2005 lå på ca 10 800,- kroner. Vi går nå inn i 2007 med 
et dekningsbidrag på snaut 9000 kroner.

dette viser at i 2001 – 2003 hadde vi en rimelig økonomi, 
mens vi de siste tre åra har ligget i underkant. Foreløpig 
starter 2007 med meget lave dekningsbidrag, men det er 
håp om at dette vil rette seg opp i løpet av året. Semintalla 
våre viser at økningen i semin har stanset opp i andre. 
halvår. For hele året 2006 under ett var økningen 2,5 %, 
men mesteparten av denne økningen kom de første tre 
månedene i fjor. I skrivende stund har ikke den siste prog-
nosen for 2007 kommet, men det er håp om at overskud-
det vil bli en del mindre enn de 12 000 tonn som progno-
sen fra september viste.

Svinekjøttsalget i 2006 har vært godt, vi har ennå ikke 
fått de endelige salgstallene ut mot forbruker, men sann-
synligvis har salgsøkningen vært i overkant av 2 %. Øknin-
gen av engrossalget har vært 1 %, men i tillegg har skjære-
bedriftene redusert sine lagre sterkt i løpet av 2006.

det som er bekymringsfullt sett fra produsentenes side 
er at det virker som forsyningsgraden ut i butikkene for svine-
kjøtt er for dårlig mange steder. Salget kunne og burde 
ha vært enda større i 2006 ! Vi hører stadig om butikker 
som ikke får det de ønsker av svinekjøtt. Mange skjære-
bedrifter har problemer med å få tak i nok råvarer av gris. 
det kan også være mulig at skjærebedrifter har redusert 
lagrene sine så sterkt, at de ikke er forsyningsdyktige når 
markedet krever det ? dette er et paradoks når samtidig 
svineprodusentene opplever historisk dårlig priser på 
grunn av ga av overproduksjon. 

Vi må kunne forvente at tilbudet til forbruker er på topp 
over hele landet når det gjelder svinekjøtt, – spesielt når 
vi produserer mer enn nok!

 

Honnør til Felleskjøpet Agri !
Styret og ledelsen i det nye fusjonerte selskapet Felleskjøpet Agri 
starter med å gå ut og senke kraftfôrprisen med seks øre !  
dette er flott ! Her viser Felleskjøpet at man mener noe med  
festtalene som blir holdt når store selskaper fusjonerer, det  
som vi hører fra direktører og styreledere i banker, forsik-
ringsselskaper, samvirkeorganisasjoner eller oljeselskaper ! 
da blir det alltid sagt at dette skal føre til mindre kostnader, 
lavere priser og større utbytte for eierne. Praksis har vist 
oss at dette ikke alltid er tilfelle! Felleskjøpet Agri derimot 
tar ut noe av fusjonsgevinsten på forhånd, og legger der-
med et press på seg selv til å sørge for effektivisering. For 
en svineprodusent betyr en nedgang på seks øre per kilo 
kraftfôr, ca 25 øre i sparte kostnader per kilo produsert 
svinekjøtt, og dermed 20 kroner per slaktegris. For en kon-
sesjonsbesetning med slaktegris betyr det 42 000 kroner i 
sparte kostnader. dette er penger som kommer godt med i 
dagens pressede økonomiske situasjon.

For svineprodusentene er prisen og kvaliteten på innsats-
faktoren kraftfôr helt avgjørende for effektiviteten og øko-
nomien. Grisen er utrolig sårbar på kraftfôrkvalitet, og rea-
gerer rask med redusert produksjon og/eller sjukdom hvis 
kraftfôret er av dårlig kvalitet. derfor er vår oppfordring til 
både Felleskjøpet Agri og alle andre fôrprodusenter at de 
må ha sterkt fokus på kvalitet i produksjonen framover. 

For legitimiteten til norsk svineproduksjon er det også 
viktig at grisen foredler norskprodusert korn. Norsvin 
oppfordrer derfor  det nye selskapet til å bruke høyest mu-
lig andel norskprodusert råvare i svinefôoret, uten at det 
derved skal gå ut over kvaliteten.

Fusjonen mellom FKØV og FKT virker godt forberedt og 
gjennomført så langt. Vi i Norsvin ønsker lykke til, og lover 
at vi skal følge dere med argusøyne framover! 

direktøren  d i rekte

Harald Gjein
adm. direktør norsvin

M A R K E d
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Norsvins styreleder:

Foreslo sjokkslakting av purker
Sjokkslakting av purker ble 
av Norsvin foreslått som tiltak 
overfor avtalepartene i oktober. 
– Hvis forslaget skulle ha  
virket måtte det ha kommet 
nokså umiddelbart, for eksempel 
i november, sier Norsvins styre
leder Kristin Ianssen.

Tore Mælumsæter

Slik ble det som kjent ikke. det kom ikke 
noe forslag om sjokkslakting av purker 
verken i november eller desember. Men 
hvilken skjebne forslaget fikk var ikke 
Norsvins styre kjent med før Norges  
Bondelag bestemte seg for å gå inn for 
bruk av differensiert omsetningsavgift på 
sitt styremøte den 14. desember. 

– Vi så for oss en frivillig ordning hvor 
det ble brukt høy overpris på purkeslakt 
over en periode på eksempelvis to uker. 
Alle kunne ha vært med på et slikt tiltak, 
både liten og stor. Med et slikt tiltak 
håpet vi at en ikke skulle rasere lokale 
produsentmiljøer, som noen steder er 
ganske svake. En klassisk purkeutkjøps-
ordning kunne fort ha virket slik, sier 
Ianssen i dette intervjuet med Svin. 

Et pustErom
Hun mener at sjokkslakting i en kort  
periode kunne vært et tiltak som er raskt 
å sette i gang, ubyråkratisk å adminis-
trere, og som kunne gitt markedet et til-
trengt pusterom. En måtte ha satt et tak 
for hvor mange purker som var ønsket ut 
av produksjon, og tiltaket ville naturligvis 
ikke bety en varig reduksjon, men må 
betraktes som et kortsiktig tiltak. 

– Hva burde et slikt kortsiktig tiltak ha 
vært fulgt opp med av langsiktige tiltak ? 

– det måtte ha blitt gjennomført i 
kombinasjon med signaler om redusert 
økonomi i svineproduksjonen, altså noe 
redusert målpris, kombinert med økt 
dyretallsstøtte for de første 35 purkene 
for å ta vare på strukturgrisen. I sum tror 
vi at så tydelige tiltak ville ha bidratt til 
å dempe produksjonsinteressen en hel 
del. Vi hadde oppnådd en ganske umid-
delbar dropp i produksjonen som kunne 
ha gitt oss et pusterom, og samtidig fått 
til noe uten byråkratiske ordninger med 
behov for etterkontroll, bindingstid og 
lignende. det var viktig å få avlivet myten 

om at det skulle komme en purkeslak-
tingsordning a la det vi har hatt før.  
En god del ventet kanskje på det, sier 
Kristin Ianssen.

måttE liggE lavt
– Hvorfor har du ikke gått ut med  
dette før ?

– I ettertid ser jeg at vi burde gått ut 
med Norsvins standpunkt raskt etter at 
Norges Bondelag kom med sitt utspill 
etter styremøtet den 14. desember. det 
hadde spart oss for en del spørsmål om 
hva vi egentlig mener, og hva vi har gjort 
for å redusere overproduksjonen. Jeg 
skjønner at mange gjerne hadde sett at 
Norsvin heiste fanen høyt og tydelig i en 
så stor og viktig sak for oss produsenter. 
Men for oss i styret har det hele tiden 
vært en klar holdning om at vi var mer 
interessert i dialog og resultater enn kon-
frontasjon.

– Nå vil mange innvende at Norsvin  
likevel ikke nådde fram? Bondelaget 
valgte jo et annet standpunkt ?

– det er riktig, men jeg mener fortsatt 
at vi har valgt riktig strategi. Jeg håper 
at alle skjønner at en ikke kan flagge et 
standpunkt om sjokkslakting i media 
før en tar forslaget opp med de som 
faktisk skal bestemme og gjennomføre 
markedstiltakene. Hvis vi går ut med våre 
standpunkt i media før vi har kommuni-
sert dem med de vi skal ha kommunika-
sjon med om slike spørsmål, så ville det 
ha fått piggene ut hos både avtaleparter 
og markedsregulator.

Dialog framfor konfrontasjon
Valg av strategi er hele tida en vanskelig 
avveining, men styret har gjort et klart 

valg; vi har valgt dialog framfor konfron-
tasjon når det gjelder tiltak mot overpro-
duksjon. I media har vi siden tidlig i vår 
informert om situasjonen og oppfordret 
alle til å støtte opp om de tiltak som ble 
satt i verk. Vi har gjennomført en hel 
rekke møter med de involverte partene 
og gjort dem kjent med vårt syn og vår 
vurdering av overproduksjonen. Hvis vi 
skal bli tatt på alvor må det være slik, 
etter mitt syn. Så må vi ta til etterretning 
at avtalepartene valgte en litt annen vei. 
Norsvin er verken markedsregulator  
eller avtalepart. Vi har ingen virkemidler 
å sette inn, men vi kan gi uttrykk for våre 
meninger overfor de som forvalter disse 
interessene på vegne av medlemmene 
våre.

– Så det er forklaringen på at mange 
medlemmer synes at Norsvinledelsen har 
vært litt usynlig i den pressete markeds
situasjonen ?

– Ja, jeg vil si det slik. Vi har holdt 
møter med aktuelle parter hele høsten, 
og da tenker jeg både på jordbrukets 
fagorganisasjoner og markedsregulator. 
Målet har vært å skape dialog og forstå-
else for våre synspunkt. Vi kan snakke 
direkte til de vi ønsker å påvirke, og de 
kan i ro og mak tenke over om de vil 
gjøre vårt budskap til sitt. Vår ambisjon 
er å være mest mulig til nytte for våre 
medlemmer. Men for meg er det ikke noe 
mål å være snill pike. Vi må til enhver 
tid velge strategi etter hva vi tror tjener 
svineprodusentenes interesser best, sier 
Kristin Ianssen.

DIALOG: – Vi har valgt 
dialog framfor konfron
tasjon. Men for meg er 
det ikke noe mål å være 
snill pike. Vi må til en
hver tid velge strategi 
etter hva vi tror tjener 
våre interesser best, 
sier Kristin Ianssen, her 
i dialog med en av sine 
firbente venner.
[Foto: TM]
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Norsvins styreleder er opptatt av å for-
svare svineproduksjonens plass i norsk 
landbrukspolitikk.

– det krever at vi bevarer integriteten. 
Norsk gris er noe annet enn dansk og 
engelsk gris. Ut fra de rammene vi har er 
norsk svineproduksjon noe annet, særlig 
når det gjelder størrelsen på driftsen-
heter og dyrevelferd. Vi er ikke tilpasset 
stordrift med 1000 purker eller mer. 
Kanskje passer det bedre med 50 eller 
100. det er viktig at grisen settes inn i en 
landbrukspolitisk sammenheng, både 
for små og store svineprodusenter. da-
gens regjering vil ha et aktivt landbruk i 
hele landet, og dette må vi være med på 
å synliggjøre. Grisen som politisk dyr er 
faktisk vel så viktig for store produsenter 
som små, fordi effektiv markedsregule-
ring betyr mer jo større slaktevolum en 
har, sier Kristin Ianssen.

robusthEt
– Men det skal ikke gå på bekostning av 
effektiv drift?

– Nei, og det er viktig. Vi driver stadig 
mer effektiv svineproduksjon, og det 
må vi fortsette med. Vi kan ikke løse 
overproduksjonen ved ineffektiv drift. 
Ressurser og kompetanse må hele tida 
brukes aktivt for å få gode produksjons-
faglige resultater. Våre kostnader vil 
alltid være høye i et land som Norge, og 
da blir effektiv drift enda viktigere. Jeg er 
helt enig med Norges Bondelag som slår 
fast at grisen er et politisk dyr på linje 
med andre norske husdyr. Om ikke vi får 

så mye støtte over statsbudsjettet, så 
er også vi avhengig av et grensevern og 
en nasjonal politikk som gjør det mulig 
å opprettholde en variert bruksstruktur. 
For å få robuste enheter på det enkelte 
bruk betyr det at noen velger å satse på 
for eksempel gris og ku. Andre velger gris 
og korn, og det finnes andre kombina-
sjoner. 

viktig for anDrE
– Produksjon av svinekjøtt er en volum
orientert produksjon?

– Ja, det er den. Grisen representerer  
en betydelig del av slaktevolumet, og 
er helt nødvendig også for annen hus-
dyrdrift i distriktene. Bare tenk på hva 
grisene med sine jevne tilførsler og store 
volumer betyr for å holde liv i distrikts-
slakteriene. Ingen kan melde seg ut 
av landbrukspolitikken. Også for flat-
bygdene er grisen viktig. den eter tross 
alt 30 prosent av det norske kornet, og 
andelen kan økes.

må til
– Du er ikke redd for at forslaget om 
målprisnedgang kombinert med økt dy
retallsstøtte for de 35 første purkene vil 
skape reaksjoner hos større produsenter?

– det vil kunne skje. Men hvis avtale-
partene mener noe med variert bruks-
struktur over hele landet så må de inn på 
slike tanker. Produksjonsnøytral støtte er 
en omfordeling av midler. Mange store 
bruk har det tøft etter å ha gjennomført 
store investeringer. Men også mindre 

bruk må fornye og vedlikeholde sine 
driftsenheter.

to kronEr Er for myE
– Er en målprisnedgang på to kroner 
kiloen akseptabel, slik Norges Bondelag 
har antydet?

– Nei, jeg betrakter det som et forslag 
og et diskusjonsgrunnlag. det gjenstår 
å se hva jordbrukets forhandlingsutvalg 
vil legge fram av krav. Men to kroner er 
for mye. det er viktig å se på hva som 
skjer mellom målpris/engrospris og 
utbetalingspris også. Akkurat nå opp-
lever vi utbetalingspriser som er vel tre 
kroner under målpris. Samtidig vet vi at 
slakteriene har tøff konkurranse og små 
marginer.

høy pris
– Hvordan vil du beskrive 2006?

– Vi kom oss i gjennom fjoråret, 
men til en høy pris. det har kostet flesk. 
Salget ble brukbart, og lagrene gikk 
ned. Men vi hører hele tida historier om 
mangel på svinekjøtt i ferskvarediskene. 
Signalene fra de som jobber nærmest 
kjøttdiskene og de som administrerer 
markedsreguleringen stemmer ikke alltid 
overens. Jeg forventer at 2007 skal bli litt 
bedre enn 2006, men vi må huske på at 
vi har betalt en høy pris i form av redu-
serte vekter, lettgrisslakting og eksport 
av smågriser for å komme dit vi er nå. 
Prisen for dette er det vi svineprodusen-
ter som betaler, sier Kristin Ianssen.

–Grisen er et politisk dyr
– Målet er ikke å bli størst mulig. Vi må innse at norske gardsbruk 
ikke er tilpasset 1000 purker eller mer. Vi er en del av den norske 
landbrukspolitikken, sier Ianssen.

HETT: – Det har gått hett for seg i 2006, 
og jeg forventer at ting kjøler seg litt 
ned i år. Men svineprodusentene be
taler en høy pris for å holde lagrene 
nede, sier Kristin Ianssen.  [Foto: TM]
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Svin har tidligere skrevet om disse  
kravene, og om tekniske løsninger for å 
imøtekomme dem, blant annet i Svin  
nr 9 og 10 i 2005.  

I forskrift om hold av svin av 18. feb-
ruar 2003 het det tidligere at kravet om 
alarm ved svikt i ventilasjonen skulle 
gjelde fra 1.1.2006, men iverksetting av 
kravet ble utsatt til 1.1.2007 

Grunnen til utsettelsen var at en 
regnet med at krav om brannvarslings-
system i grisehus sannsynligvis ville 
bli vedtatt og iverksatt innen 1. januar 
2007, og det ville være hensiktsmessig 
å samordne varslingssystemet for brann 
og ventilasjonsalarmen. det er imidlertid 
ennå ikke innført krav om brannvars-
lingssystem, men ifølge opplysninger 

Norsvin har fått fra Mattilsynet arbeides 
det med en endring av forskriften, og 
krav til brannvarsling vil sannsynligvis 
komme i løpet av våren 2007.  
Uavhengig av dette gjelder altså krav til 
alarm ved ventilasjonssvikt fra 1. januar 
2007.

Kravet i forhold til tekniske inneretninger 
og alarm er formulert slik i den gjeldende 
holdforskriften:

§ 12. Tekniske innretninger 
Tekniske innretninger som brukes i hus
dyrrommet skal ettersees minst én gang 
daglig. Ved feil på tekniske innretninger, 
skal funksjoner som vedrører dyras vel
ferd og hygieniske forhold, innen rimelig 

tid kunne ivaretas ved alternative løs
ninger. Ved strømbrudd skal det finnes 
alternative løsninger som sikrer tilstrek
kelig luftskifte. 
Mekaniske ventilasjonsanlegg skal være 
tilkoblet alarm som varsler om venti
lasjonssvikt. Varslingen skal fungere 
også ved svikt i strømforsyningen.  
Alarmsystemet skal prøves jevnlig. 

det er ikke gitt noen nærmere retnings-
linjer i forhold til kravet om ventilasjon-
salarm. Ved spørsmål i forhold til dette,  
anbefaler Norsvin å ta kontakt med det 
lokale Mattilsynet. 

n
o

rm
in
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o

Nå med Diamol® og sinkoksid!Nyhet!

Avvenningsdiaré? normin®A-V TORV

Kontakt oss eller din fôrleverandør for mer informasjon.

• Fremmer næringsopptaket

• God mage- og tarmfunksjon

• Økt produktivitet• Forebygger diaré

• Toksinbindende

Krav om ventilasjonsalarm  
i grisehus fra 1. januar

VIKTIG: Det kan fort bli kritisk 
hvis ventilasjonen svikter, kan
skje særlig på sommertid og i 
rom med mange og store dyr.  
[Foto: TM]

Nå er det krav til alarm ved  
ventilasjonssvikt i grisehus.
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Slakter purkene og tar jobb i Kvitfjell

80 års grisetradisjon er brutt

VISER VEI: En telefon til 
Kvitfjell Alpinanlegg, 

og dermed var jobben  
i boks.  [Foto: TM]

FULL FART: I Kvitfjell har det vært full  
fart i hele vinter, også i de snøfattige  
periodene på Østlandet. Det har gitt en 
byggebom på begge sider av fjellet  
som savner sidestykke.   
[Foto: TM]

TUNG BESLUTNING: 
– Det siste halvåret har 

vært tungt og  
vanskelig. Men nå er 

beslutningen tatt,  
og jeg er motivert for å 
gå videre, sier Per Bø.  

[Foto: TM]

                           Overproduksjon og prisfall får  
          konsekvenser. Nå er det slutt.  
I februar forsvinner de siste smågrisene og purkene   
  fra Bø i Ringebu. 80 års tradisjon med gris  
        på garden er brutt.

Tore Mælumsæter

Ringebu, Oppland

d I V E R S E
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– Jeg orker rett og slett ikke mer. Be-
slutningen ble tatt allerede i september. 
Jeg merket at motivasjonen forsvant, og 
det ble et ork å gå i fjøset. Inntektene 
ble for små i forhold til utgiftene, og det 
gikk både på humøret og den psykiske 
helsa løs. Jeg ble survete og negativ. 
Manglende motivasjon førte naturligvis 
til at ellers brukbare resultater i fjøset 
plutselig vart dårligere. Jeg ble slurvete 
med daglige rutiner som er viktige for 
å holde nivået. Noe måtte skje. dette 
har vært ei vond og vanskelig tid, men i 
dag er jeg lettet for at jeg fikk meg annet 
arbeid og kom over i et nytt spor, sier Per 
Bø (37) på Bø i Ringebu. Han er gift og 
har tre barn, og er glad for at han har hatt 
ei kone som har vært i arbeid i denne 
vanskelige tida.

ikkE alEnE
Historien hans er ikke enestående. Per 
er ikke alene om å ha tatt den vanskelige 
beslutningen. I Gudbrandsdalen har han 
vært i godt selskap det siste året. Noen 
av de som nå slutter har drevet med få 
purker. Noen har drevet mellomstort 
slik som Per med 5,5 ukers puljedrift 
på cirka 50 purker, men du finner også 
eksempler i dalen på at produsenter 
med 100 purker og gode driftsresultater 
kaster inn håndkleet.  Utviklingen er ikke 
enestående for Gudbrandsdalen. Også 
andre steder i landet hører en liknende 
historier. det har virkelig røynet på det 
siste året. det som kanskje er den store 
forskjellen fra midt-Gudbrandsdalen og 
andre områder i landet, er at bønder som 
vil finne seg noe annet å gjøre vasser i 
jobbtilbud. det koker av aktivitet i hytte-
byggerområdene på Gålå, Venabygds-
fjellet, Kvitfjell og Hafjell. 

sistE grising julEkvElDEn
– Jeg skaffa meg jobb i høst. Tok en telefon 
til Kvitfjell Alpinanlegg om mårån, og noen 
timer senere var jobben i boks. Nå skal 
jeg ha jobb fra åtte til fire med å kjøre 
skiheis, drive snøproduksjon og liknende. 
Fast lønn, regelmessig arbeidstid, og fri 
og ferier som anna folk, sier Per.

Vi går sakte gjennom grisehuset på Bø. 
det er ikke noe som haster nå. Per har 
veldig god tid. Han vet at om tre-fire uker 
er det helt stille. da skal huset vaskes 
ned, og vatnet og strømmen stenges av. 
Strømkablene som varmer opp smågris-
hjørnene har allerede vært slått av ei stund. 
det står att 12 purker. den siste grisa 
julekvelden. Purkene er sendt til slakt et-
ter hvert som kulla har blitt avvent.

mjølkEkua får lEvE
det er også mjølkekyr og ei kvote på 45 
tonn på garden. Kyrne skal fortsatt få bli. 
Per vil stelle i fjøset før og etter at han 
går på arbeid. det er en måte å nedbe-

tale gjeld på. Mor er dessuten glad i å 
stelle kyrne på sætra om sommeren.

Faren, Hans Bø, er også med på 
samtalen. Han har full forståelse for den 
beslutningen som sønnen nå tar, lange 
grisetradisjoner til tross. Men Hans har 
ikke like stor forståelse for bondeor-
ganisasjonenes vegring mot premiert 
purkeslakting.

– det hadde blitt mye billigere for 
alle, og penga hadde blitt igjen i næ-
ringa. Vi har fått høre at distriktsgrisen 
hadde blitt borte om det hadde blitt 
premiert purkeslakting. Men distrikts-
grisen blir borte likevel, den. Purketallet 
må ned, og jeg føler at bondelaget har 
svikta medlemmene sine i denne saken, 
synes Hans. Og han har sagt i fra hva 
han mener på høyeste hold, uten at det 
tilsynelatende har hjulpet. 

ni år mED gris
Som ung jobbet Per som slakter og 
skjærer ved Hed-Opps anlegg på Otta 
før han tok over som bonde hjemme 
på farsgarden Bø for ni år siden. Faren, 
Hans, ble allergisk av støvet og sjuk av 

å gå i fjøset. da Per tok over kom kravet 
om løsdrift, og fjøset ble bygd om. like 
etterpå ble konsesjonsgrensene heva. 
Hans og Per mener at det burde vært slik 
for gris som det er for ku; der får du ikke 
lenger lov til å bygge nye båsfjøs, men de 
som hadde båser da løsdriftbestemmel-
sen kom får lov til å holde på i en lang 
overgangsperiode. Nå ble det slik for Per 
at han måtte bygge om et fjøs som ikke 
var avskrevet. Og nå skal det stenges før 
det er avskrevet. 

– Vi har solgt all smågrisen som vi 
produserer. Vi kunne naturligvis ha bygd 
for slaktegris, men det er så bratt oppi 
bakkene her at det er forferdelig dyrt å 
bygge. det er annerledes å bygge der 
jorda er flat. det er dessuten et voldsomt 
press på snekkere og håndverkere.  
Alle er opptatt med å lage dyre hytter,  
og det virker sjølsagt også prisdrivende 
på byggekostnadene. Jeg trivdes med 
jobben som smågrisrøkter, men jeg valgte 
altså å la være å bygge for slaktegris,  
sier Per Bø.

I februar blir det tomt og stille i grise-
huset for godt.

DE SISTE: Så snart 
disse grisungene er 
avvente går purka 
til slakteriet. Bingen 
tømmes og rengjøres. 
Etterpå blir det stille.  
[Foto: TM]
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Sendte smågris på Trondheimstoget
Grisen har ei lang historie på 
Bø. Den har fulgt garden i opp 
og nedgangstider, og Hans Bø 
minnes hvordan faren hans 
starta som grisebonde allerede 
som konfirmant.

Tore Mælumsæter

Ringebu, Oppland

– Ja, det var jo vanlig på nesten alle 
garder oppi her å ha ei purke eller to. 
Men da far vart konfirmant så begynte 
han å handle med smågris. Han kjøpte 
opp smågris som vart sendt med toget 
til Trondheim. det var slik den gangen 
at renholdsverket i Trondheim brukte 
skyller til å fôre fram slaktegris. Men det 
var ikke vanlig å sende smågriser med 
toget. Så prisen for å sende dem ble en 
sak som gikk helt til topps i i NSB-styret! 
Smågrisene som kom hit fra andre steder 
i dalen kom også med toget i egne hjem-
mesnekrete kasser, forteller Hans Bø. 

ikkE vanlig
Faren hans bygde nytt fjøs på Bø i 1925 
med plass til 20 kyr og 10 purker. det var 
ikke vanlig å fôre  opp slaktegris i større 
skala i denne delen av Gudbrandsdalen, 
men i 1929 bygde han likevel nytt slakte-
grishus med plass til 300 i innsettet. 
Og grisen ble slakta hjemme på garden. 

– Far kjøpte seg lastebil, og kjørte gri-
seslakt til Oslo. dette varte nok helt fram 
til krigen, men da vart det slutt, forteller 
Hans Bø.

For da ble det problemer med å 
skaffe nok kraftfôr. Etter krigen begynte 
imidlertid ting å gå seg til igjen, og med 
hjemmelagde fôrblandinger av byggmjøl 
og sildemjøl var det mulig å få i gang 
slaktegrisproduksjonen igjen. 

purkEr fra 1976
– Jeg drev sjøl med slaktegriser helt fram 
til 1975. Men så bygde jeg til 35–40 purker, 

og jeg husker at jeg tok i bruk huset i 
1976. I '88 ble huset restaurert, og da var 
det så bra at det fint kunne ha blitt brukt 
i 20 – 30 år. Etter hvert fikk jeg dessverre 
allergiproblemer. Per måtte slutte som 
slakter på Otta for å forberede seg på 
et liv som bonde hjemme. Men så kom 
kravet om løsdrift, og dermed måtte en 
til med nye ombygginger bare ti år etter 
at grisehuset var restaurert, altså lenge 
før det var nedskrevet. det synes jeg er 
frustrerende, sier Hans.

skjønnEr sin sønn
Han tenker tilbake på mange tiår med 
gris på garden med sorg og glede. det 
har gått opp og ned, men han har ingen 
problemer med å skjønne Pers beslut-
ning om å avvikle nå. 

– I andre yrker er det ikke uvanlig at 
en skifter jobb med noen års mellom-
rom. Slik bør det kunne være i landbru-
ket også. Men den store forskjellen er at 
bønder kan sitte att med gjeld på bygnin-
ger som ikke er avskrevet. derfor synes 
jeg det påhviler bondeorganisasjonene et 
stort ansvar når det gjelder å bruke virke-
midler i vanskelige tider, og omlegging 
og avvikling må til for å skape rom for de 
som blir igjen, sier Hans Bø.

TØMMES: Så snart smågrisene  
er avvent tømmes fødebingene én 
for én.  [Foto: TM]

MANGE MINNER: Hans Bø sitter ved kjøkkenbordet på garden med praktfull utsikt ned 
over Ringebubygda og Gudbrandsdalslågen. [Foto: TM]
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Siden Norsvin International AS  
ble etablert i 1996 har det 
skjedd en rivende utvikling. 
Norsvins avlsmateriale finnes 
nå i større deler av verden enn 
noen gang.

Bjarne Holm og Øystein E. Jørem

Norsvin International AS

hvor finnEr man norsvins 
gEnEtikk? 
Norsvin er gjennom Norsvin International 
AS representert i flere markeder, både 
via direkte eierskap i lokale selskaper 
(figur 1), gjennom samarbeidsavtaler 
med kunder direkte (figur 2), og ved mer 
tilfeldige eksporter. 

svErigE og finlanD viktigst
Våre viktigste eksportmarkeder så langt 
er Sverige og Finland. I Sverige slaktes 
det årlig ca 3,2 mill. slaktegris, hvorav 
30 % har NORSVIN ld som far. En ny 
avtale gjeldende fra januar 2006 inne-
bærer at Norsvin landsvin suksessivt 
faser ut det svenske landsvinet, slik 
at alle kommersielle purker i Sverige  
fremover vil inneholde minimum 50 % 
Norsvin genetikk. I Finland slaktes det 
2,2 mill. slaktegris årlig, hvorav 50 % har 
NORSVIN ld som far, og i løpet av 2007 
bygges det opp en større avlskjerne med 
Norsvin landsvin i Finland. Fremtidens 
hybridpurke i Finland skal baseres på 
denne kjernen. dette innebærer at i løpet 
av få år vil Norsvins avlsmateriale være 
representert i ca 1,8 mill. slaktegris årlig 
i Finland. Utover Sverige og Finland har 
all gris på Island sine gener fra Norge, 
Norsvins seminstasjon i litauen bygges  
ut og supplerer stadig mer semin til  
litauen, Polen, Hviterussland, etc. Et hel- 
eid datterselskap, salgs- og markedsfø-
ringsselskapet Norsvin Polska, ble våren 
2006 etablert i Polen. 

storE forvEntningEr i norD-
amErika
Nord-Amerika er nok det markedet  
Norsvin forventer seg mest av framover. 
I 2003 ble Norsvin USA llC etablert, og 
en jumbojet med 600 avlsdyr ble fløyet 
over. Nå, 3½ år etter, står det ca 250  
Norsvin råner på seminstasjoner i USA, 
og så langt er det inngått langsiktige 
kontrakter med blant annet USAs tredje 
største svineprodusent (Christensen 

Farms), og med Genetiporc, det tredje 
største hybridselskapet i USA. det inves-
teres fortsatt i utvikling av Norsvin USA, 
og Norsvin forventer at det nordameri-
kanske markedet i årene fremover kom-
mer til å bli et av våre viktigste markeder. 

hvorfor samarbEiDE mED 
norsvin? 
Hva er det så som gjør Norsvin til en 
ettertraktet leverandør og samarbeids-
partner ? Mye av forklaringen ligger i de 
resultater som 50 års samvirkeavl, styrt 
av Norsvins ledestjerner – bondens selv-
bestemmelsesrett, vitenskapens lands-
vinninger og fremgang for de mange, har 
gitt. det målrettede arbeidet har gjort at 
et land med bare 1,4 millioner slaktegris 
makter å fremstå som en sterk interna-
sjonal aktør når det gjelder avlsmessig 
kvalitet. Når denne kvaliteten igjen 
bygger på en unik dyrehelse, fremstår 
Norsvin og Norge som en trygg og sikker 
delleverandør av genetikk. 

de siste 15 års oppbygging av egen 
bred avlskompetanse og satsning på 
næringsretta FoU, viser også Norsvins 
forankring og vilje til å videreutvikle dy-
remateriale fremover. Norsvin kan også 
dokumentere en bærekraftig profil på 
avlsmålet, samt genetisk og fenotypisk 
utvikling. den kanskje største globale 

styrken til Norsvin, i tillegg til den kva-
liteten vi nå har på dyrematerialet, er 
den unike kompetansen Norsvin 
har i å drive utenlandske selska-
pers renavlskjerner som en inte-
grert del av Norsvins operative 
avlsarbeid. det å slippe kunder 
og samarbeidpartnere helt inn 
i vår kjernevirksomhet og effek-
tivt la dem ta del i den fremgan-
gen som skapes i Norge, er unikt, 
og en dimensjon som verdsettes 
mer og mer globalt. 

skrEDDErsyDDE løsningEr 
tilpassEt kunDEn
Norsvin opererer i dag på flere nivåer i 
en typisk avlspyramide vist i figur 3 i 
forskjellige markeder. 

Nivå 1 – Kjernestyring: Renavls-
kjerne med Norsvin landsvin, 
knyttet til kjernen i Norge via 
identifisert semin, eventuelt 
stasjonstestet råner fra Norge. 
dyrene i kjernen er inkludert i 
Norsvins avlsdatabase og kjer-
nen opererer på lik linje som en 
foredlingsbesetning i Norge, dvs. 
gjennom obligatorisk bruk av In-Gris 
og Avlsweb for kommunikasjon av data. 
Identifisering av dyr, dvs. merking og 

Norsk gris ut i verden
Figur 14Selskaper hvor Norsvin International AS innehar større eierskap

Figur 24Utvalgte kunder av Norsvin International AS eller underliggende selskap

Norsvin, FKØV, Nortura
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unggrismåling skjer også i henhold til 
Norsvins standard. Besetningene i kjer-
nen mottar daglig oppdaterte avlsverdier 
og Norsvin bistår ved seleksjon etc. 
Videreutvikling av tekniske hjelpemidler 
som In-Gris og Avlsweb er avgjørende 
for videre suksess i denne markedets-
tilnærmingen. Samtlige datterselskaper 
av Norsvin International AS med egen-
produksjon av råner og livdyr er på dette 
nivået. I tillegg er kunder som FinnPig og 
Christensen Farms på dette nivået. 

Nivå 2 – Hybridproduksjon: Her har 
Norsvin en annen rolle. Norsvin leverer 
her landsvin semin, eventuelt råner, inn 
i eksisterende struktur for produksjon av 
et kommersielt mordyr. Norsvin har utvi-
klet en egen Internett løsning – Avlsweb 
Semin – slik at selskaper med denne 
typen tilknytning til Norsvin har tilgang 
til avlsverdier etc. på de råner de benyt-
ter. På dette nivået blandes sæd fra flere 
forskjellige råner i hver dose. Av dagens 
kunder er det Genetiporc og Quality 
Genetics som er de største kundene. 
Genetiporc er USAs tredje største livdyr-
selskap med totalt 90.000 hybridprodu-
serende purker. 

Nivå 3 – Slaktegris: På hanndyrsiden, 
dvs. far til sluttproduktet, slaktegrisen 
– er det NORSVIN ld som er Norsvins  
hovedprodukt. Etter hvert som vår duroc 
har blitt stadig mer effektiv og produktiv, 
har også NORSVIN lds popularitet vokst 
globalt. Utenfor Norge ble det i 2006 
slaktet mer enn 2,2 mill slaktegris med 
NORSVIN ld som far. Hovedtyngden her 
er i Sverige og i Finland. I Finland leverer 
i dag NORSVIN ld en kjøttprosent og 
en generell effektivitet som ligger over 

industriens målsetning. Tilbakemeldin-
ger fra utprøvinger i USA viser også at 
NORSVIN ld avkom gjør det veldig bra 
på slaktekvalitet og effektivitet, men at 
den foreløpig ligger litt tilbake for de al-
ler beste konkurrerende linjer på tilvekst. 
Et av hovedargumentene bak Norsvin og 
Norturas satsning på ny råneteststasjon, 
med en økt testkapasitet på 40%, er å 
foredle duroc raskere for alle slaktegrise-
genskapene og på sikt ta en større global 
markedsandel på hanndyrsiden.   

I tillegg har Norsvin kunder, enten di-
rekte eller via samarbeidspartnere, som 
benytter seg av rotasjonskrysning eller 
en annen forenklet tilknyting til Norsvins 
renavlskjerne. Eksempler på slike kunder 
er SFI (Island), Ekseko (Estland), Paris 
Foods (USA). Ekseko er Baltikums største 
svineprodusent med 9000 purker. de 
har kjørt full Norsvin modell (ly*ld) i 
flere år. I 2006 hadde de 25,5 avvente 
per årspurke i gjennomsnitt. Paris Foods 
har 3000 purker og benytter seg av rota-
sjonskrysning mellom Norsk landsvin og 
yorkshire på mordyrsiden, og NORSVIN 
ld som far til slaktegrisen. SFI kjøper 
kontinuerlig inn avlsdyr fra Norge, både 
renrasede purker og råner samt ly purker 
og ld råner.  

global finansiEring av 
nasjonal utvikling 
Norsvin sin målsetting er som tidligere 
nevnt bl.a. å utvikle et mest mulig kon-
kurransedyktig avlsmateriale for norske 
svineprodusenter. denne utfordringen 
kan billedgjøres i form av en evigvaren-
de, møysommelig og svært kostnadskre-
vende reise. Med knappe 1,5 millioner 
slaktegris og nasjonale og delvis inter-
nasjonale forskningsmidler som finan-
sieringsgrunnlag for denne reisen, er 
Norsvin avhengig av å finne alternative 
finansieringskilder for å kunne beholde 
og styrke sin ledende posisjon som et 
avl- og seminselskap. Vår renavlskjerne 
i Norge kan teoretisk betjene et sted 
mellom 25 – 30 millioner slaktegris, og 
man besluttet midt på 90-tallet å søke 
og vinne deler av dette internasjonale 
markedet. I Norsvins strategiplan er det 
nedfelt en målsetting om at i 2010 skal 
75% av våre samlede FoU-kostnader 
innenfor avl- og semin finansieres fra 
eksportvirksomheten i Norsvin Interna-
tional AS. Å bygge opp en infrastruktur i 
Norsvin International AS for å kunne nå 
denne målsettingen har krevd betydelige 
investeringer som Norsvin ikke kunne 
makte å bære alene, og uten Nortura og 

Nivå 1: 
Kjernestyring

Kommersielt mordyr

Hybrid prod.

Renavls-
kjerne

Slaktegris

Identifisert sæd,
renrasa

Blanda sæd,
renrasa

Hybridråne,
blanda sæd

Nivå 2: 
Hybridproduksjon

Nivå 3: 
Slaktegris

Figur 34Tradisjonell F1 avlspyramide

CANADA: Dette er hovedkontoret til 
Genetiporc i byen Quebeck i Canada, 
mer presist i St.Bernard. 
[Foto: Genetiporc]

Forts fra forrige side
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FKØV på eiersiden i Norsvin International 
AS, hadde vi aldri kommet dit vi faktisk 
står ved starten av 2007. 

Vi er på god vei til å nå målet om 
minimum 15 millioner kroner fra eksport-
virksomheten i Norsvin International AS 
tilbake til delfinansiering av FoU i Nor-
svin i 2010 (figur 4).

I 2006 genererte Norsvin Internatio-
nal AS ca 9,4 millioner kroner i royalty 
tilbake til Norsvin. I Norge ble det i 2006 
solgt ca 410.000 semindoser til svine-
produsentene. Skulle Norsvin ha opprett-
holdt ambisjonsnivået på FoU uten bi-
drag fra eksportvirksomheten, betyr det 
at hver enkelt semindose ville ha kostet 
ca 23 kroner mer for svineprodusentene. 
I en tid med stadig mer pressede mar-
giner for svineprodusentene i Norge, er 
det grunn til å anta at en slik prisøkning 
neppe ville blitt akseptert. 

Konklusjonen vi kan dra ut fra dette er 
ganske enkel og klar; enten lykkes  
Norsvin International AS i eksportmar-
kedet, alternativt må Norsvin gjennom-
føre en dramatisk nedbygging av sitt 
ambisjonsnivå.
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Figur 44Grafisk fremstilling av royalty de siste årene, inkl målsetning i 2010

AVELSPOOLEN/QG: Bjørn Gerstädt  
på Kila i Marks kommune sørøst  
for Göteborg, driver den største 
svenske avlsbesetningen med norsk 
landsvin. [Foto: TM]

USA: Dette er fôrmølla til Christensen 
Farm i Sleepy Eye, Minnesota. 
[Foto: Christensen Farm]
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Flere nyheter innen fôr og  
fôring ble vist på Agromek.  
Men tekniske og faglige miljø
tiltak var antakelig det området 
som dominerte mest. Danske 
svineprodusenter er i år pålagt 
å redusere sin ammoniakkfor
dampning fra grisehus. 

Erling Mysen

Herning, Danmark

67 818 besøkte årets Agromek. det er 
1500 flere enn i 2006, men fra Norge 
kom det bare 1252,og det er 660 færre 
enn i fjor. På messa ble det vist utstyr 
fra over 1300 firma. Som vanlig var det 
mest å se for de som har gård med gris 
eller ku, selv om det også var nyheter for 
kornbonden.    

det investeres stadig hardt i dansk 
husdyrproduksjon. I år bygges det cirka 
1,1 millionkvadratmeter nye kufjøs el-
ler grisehus. Samtidig øker gjelda. den 
danske heltidsbonden skylder nå over 
11 millioner, eller det dobbelte av hva de 
gjorde for seks-sju år siden.  

Nytt av året er at danske svinepro-
dusenter nå er pålagt å redusere am-
moniakkfordampning fra grisehusene 
sine med 15 prosent. det er flere måter 
å gjøre dette på. I nybygg er løsningen 
mer fast areal og mindre spalter i gulvet. 
En 50/50 fordeling av fast gulv kontra 
spalter tilfredsstiller framtidige krav (alle 
norske svinebønder ville derfor klart kra-
vene). Men det finnes også andre måter 

å løse dette på. En kan investere i luft-
rensing, tilsette syre i gjødsla, eller en 
kan gjøre noe med fôret. Mindre protein 
eller tilsetting av benzosyre i fôret blir for 
de fleste trolig den rimeligste løsningen. 

Vi gir her en oversikt over svineny-
heter på Agromek sett med våre norske 
øyne. danskene graderer nyhetene i 
antall stjerner, tre stjerner regnes som de 
største nyhetene. Se også agromek.dk

smågristro spEsial 6
Boifiber-damino er egentlig et firma som 
selger fôrmidler. Men de fikk tre stjerner 
for Playfeeder, ei spesialtro til smågris 
tilpasset fôring av små mengder fôr eller 
mineraler (for eks. jern). Troa har riflet 
trobunn slik at fôret ikke glir unna. det 
finnes også dupper som smågrisen kan 
suge på. Troa kan stilles i to vinkler. den 
er montert på ei glideskinne og det er 

enkelt å forandre vinkel eller fjerne troa.  
Prisen for troa er kun en drøy hundrelapp.

stor kulEvEntil5
Skiold datamix viste en kuleventil mon-
tert der fôret faller ned i blandetanken. 
Kula åpnes og stenges automatisk. løs-
ningen betyr at ingen luft eller fuktighet 
gir problem med for eks. mugg i ned-
løpet. løsningen kan ettermonteres på 
eldre anlegg. Prisen er ca 4000 kr. 

–Miljø og fôring i fokus
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ligger på 1 ppm. det tilsvarer nivået der 
don kan være farlig for gris. det finnes 
flere andre farlige toksiner i tillegg til 
don. Men hvis don er et problem, vil 
trolig også andre toksiner være tilstede 
i partiet. Ei startpakke med fem tester 
koster 1650 kr. deretter blir pris per test 
ca. 170 kr. 

vanntEtt varmElampE5
VengSystem VE150 er ei vanntett var-
melampe som skal tåle mye. den er i 
sortmalt aluminium som leder vekk over-
skuddsvarme og forlenger pæras levetid. 
lampa kan leveres enten med nett eller 
glass med gummitetning til beskyttelse 
av pæra. 

sårsalvE4
danske Stormøllen fikk stjerne 
for sin Stalosan Salve. det er en 
salve som hindrer infeksjoner, 
virker uttørrende og som får sår 
til å gro. den er spesielt tiltenkt 
liggesår hos purker, og skal 
påføres rett på såret. Salven 
kan fås i enten 290 grams tuber 
til 110 kr stykket, eller i 2 kilos 
bokser.

pDa til fôringsanlEggEt 6
ACO Funki viste Funkinet online PDA. det 
betyr at en kan betjene et våtfôringsan-
legg mens en for eks. går rundt i fjøset. 
Som eksempel kan en endre antall gris 
eller fôring i en binge.  All fôraktivitet kan 
også startes og stoppes manuelt. Men 
PdA-styring krever at gården har trådløst 
nettverk.

pEllEtErtE minEralEr 6
Vitfoss sine Vitacaps mineralblandinger 
fikk tre stjerner. Her er mineraler/vitami-
ner innkapslet i ekstrudert hvetestivelse 
til 3mm pellets. det betyr et støvfritt 
produkt som enklere kan blandes i for 
eksempel kraftfôr. Mineralblandingene 
selges dessuten både i bulk og småsekk.

stEin og mEtallsamlEr5
Big dutchman fikk to stjerner for FA 2.5 
Hydromix, eller en boks for utskilling av 
fremmedlegemer i våtfôringsanlegget. 
Boksen kan enkelt ettermonteres ved å 
kappe fôrrøret. den kan tømmes uten 
verktøy gjennom å åpne et lokk. Stein-
samleren har også innebygd magnet for 
utskilling av metalstumper. Pris er ca 
4000 kr. 

Big dutchman tilbyr også fôrtank med 
frekvensstyrt omrører. det vil si at effekten 
tilpasses mengden som til enhver tid er 
i tanken. 

30 ml før grising5
SCA danmark fikk tre stjerner for deres 
ParturAid, et energitilskudd som pur-
kene får cirka åtte timer før grising. Par-
turAid inneholder mineraler, vitaminer 
og lettoppløslig energi. disse hindrer at 
purka blir utmattet under grising, og har i 
forsøk gitt færre dødfødte grisunger. 

hurtigtEst toksinEr4
Vitfoss viste også RidaQuick Don, 
en hurtigtest av toksinet don i 
korn. dette er en test som gjøres 
i løpet av et kvarter av en bonde eller 
ei mølle. Grensen for når testen slår ut 
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smart fôrsilo5
FC fôrsilo fra Tunetanken fikk to stjerner 
for sin nye modell heltstøpt fôrsilo i stør-
relser opp til 75 m3. den har helt glatt 
innvending overflate, og har 70 graders 
silobunn. dermed faller fôret i midten 
og langs kanten ned samtidig. det elimi-
nerer faren for «lommer» med gammelt 
fôr. Selve bæringen er utenpå. det betyr 
at det ikke finnes bolter og kuldebroer i  
silokammeret. 

luftvaskEr 6
TLV luftvasker fra Turbovent fikk 
Agromekprisen for er et moduloppbygd 
rensesystem til å fjerne lukt, ammoniakk 
eller/og støv i for eks. husdyrrom. Ved 
fjerning av støv monteres vanndyser i 
bunnen av røret. Ved fjerning av ammo-
niakk tilsettes vannet svovelsyre, og ved 
luktfjerning bygges det inn sju biofilter i 
luftvaskeren.   

klimacomputEr5
Scan Airclean fikk tre stjerner for sin 
CB-3200 klimacomputer. den kan motta 
input fra to målesteder i samme avde-
ling, og styre to sett utluftningskanaler 
og spjeld forskjellig. det betyr for ek-
sempel at en kan la en viss prosent av 
ventilasjonslufta i rommet gå gjennom et 
luftrensingsanlegg.  

flEksibEl vogn5
JH miniStrø er en batteridrevet skinne-
banevogn fra Jørgen Hyldegård. den fikk 
også tre stjerner på Agromek. Vogna kan 
brukes både til å fôre, fylle fôrautomater 
og å strø. den kan ta inntil fire ulike typer 
fôr eller strø. Vogna lesses automatisk, 
og kan kjøre ulike baner opptil åtte 
ganger daglig.  

hurtikobling fiksEringsbås5
Egebjerg viste Easy Just, en fjærbelastet 
bolt som enkelt, uten verktøy kan flytte 
fikseringsgrinden (montert på gjødsel-
rist) ut eller inn. 

sortEringsvEkt for storbingE
Domino Sorteringsvekt er en treveis vekt 
til bruk der slaktegrisen går i storbinger 
(over 250 griser). Vekta plasseres mel-
lom grisens hvile- og eteareal. Ved hjelp 
av veiedata sendes grisene til to ulike 
areal med hver sin fôrblanding slik at 
fasefôring kan praktiseres. Griser som er 
tunge nok kan sorteres ut for slakt. Vekta 
forhandles av domino og koster rundt 
100 000 kroner. 

nyE gjøDsElpumpEr
lille Harsø Maskiner med 30 ansatte 
hadde oppfinnerrekorden på Agromek. 
de viste hele 13 godkjente nyheter. de 
fleste har med spredning av husdyr-
gjødsel å gjøre. Aktuell for Norge er for 
eksempel ei ny hydraulisk drevet mem-
branpumpe type HM 5,5 beregnet til å 
pumpe gjødsel over lange avstander. 

Konkurrenten Agrometer (bildet) viste 
TVP 250 en traktordrevet pumpevogn 
ved vanntank og kompressor til gjød-
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selpumping over lange avstander og 
med stor kapasitet. Vanntanken gjør det 
enkelt å pumpe vann gjennom slanger 
som avslutning. Begge nyhetene fikk tre 
stjerner.  

varslEr mobilEn5
Ventilasjonsfirma Skov viste FarmWatch 
som kan brukes til å få varsling på mobil-
telefon før eventuelle sykdomsutbrudd 
i besetningen. det er endring i vannfor-
bruk som registreres og varsles. Ofte er 
vannet en indikator på at dyra er i ferd 
med å bli sjuke.  

løftEkran4
Bopil Herkules Arm er en mobil elektrisk 
drevet løftkran/transportvogn til for eks. 
døde dyr. Kranens løfteevne er 1100 kg. 
Kranen er dreibar, og høyden kan varie-
res fra 190 til 250 cm. Krana leveres av 
firma Bopil.

spionkamEra5
OptiFIT kamera og bildebehandlingssys-
tem fra innredningsfirma Framtiden kan 
finne skadde eller syke purker i et opp-
legg med fôrstasjoner. det tas bilde av 
purkas bakpart når hun er i fôrstasjonen. 
Nyheten fikk tre stjerner.  

 

ny innrEDning5
Jyden har problem med å levere nok 
glassfiberinnredning, og lanserer nå 
Jydens Fiberløsning i stedet. denne er 10 
millimeter tykk, og har omtrent samme 
egenskaper og pris som glassfiber.  
I Norge vil glassfiberinnredning fortsatt 
bli solgt.

bra systEmEr
– danmark er et lite 

landbruksland, men 
her finnes gode 
systemer og bra or-
ganisering, sier Ning 
Chao i Kinas største 
slakteri yurun Food. 
yurun slakter i følge 
Chao 600 millioner 
griser i året. Chao 
tilbringer ei uke i 
danmark og har nett-
opp besøkt det nye 
slakteri ved Horsens. 

tEnkEr byggE
Martin Ravn (32) er svine-

produsent ved Holster-
bro, ikke langt fra 
Herning og Agromek. 
Ravn har 700 purker 
og selger 7 kilos 
smågris. Nå tenker 
han i stedet selge 
dem ved 25 til 30 kg. 
– det betyr enklere 
smågristransport, 
og det er lettere å 
få solgt grisen, for-
klarer Ravn. Han er 
på Agromek for å 
møte leverandører til 
et nytt grisehus for 

smågris. Prosjektet vil koste rundt 5–6 
millioner kroner, tror Ravn.

møtEr og storbingE
Tidligere Norsvinleder 

Olav Røiseland er på 
Agromek for å delta i 
møte for europeiske 
svineprodusenter. 
Men han er også 
innom messa for å 
se løsninger for fram-
fôring av slaktegris i 
storbinger. 
– Jeg har funnet noe 
jeg synes er interes-
sant, sier Røiseland.
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First Farm A/S er det første børsnoterte 
selskap i danmark med gårdsdrift som 
satsingsfelt. lignende selskap finnes tro-
lig heller ikke på andre børser i Europa. 
First Farm ble børsnotert i desember, og 

har i dag 2600 aksjonærer. Aksjekapitalen 
er ca 500 millioner kroner. det betyr at  
selskapet kan handle gårdsbruk for omtrent 
det doble. Gårder de er ute etter koster 
typisk rundt 100–200 millioner kroner.

First Farm skal investere i gårder i Øst 
Europa fortrinnsvis med melk eller svine-
produksjon. I dag eier selskapet to store 
melkeproduksjonsbruk i Slovakia. Andre 
aktuelle land å satse i er Tsjekkia, Roma-
nia, Bulgaria, Ukraina og Russland. 

– Vi investerer helst i gårder nær stør-
re byer, det vil si nærhet til et marked. 
Samtidig bør prisen på jord være lav. 
Og i mange områder er den fortsatt kun 
en tiendedel av dansk nivå, sa direktør 
Kim Stokholm under en presentasjon av 
First Farm på Agromek nylig. Stokholm 
sa videre at selskapet har som mål å gi 
aksjonærene 20 prosent avkastning av 
kapitalen. Men først trengs en konsolide-
ringsfase på tre til fem år.

Gårdsbruk på børsen

 Bra forutsetninger i danmark
Et foredrag i regi av europeiske svineprodusenter under Agromek konkluderte med 
at forutsetningene for å lykkes som svineprodusent i danmark er relativt bra. I euro-
peisk sammenheng ligger danskene blant de beste når det gjelder priser på kjøtt og 
smågris. Arbeidsproduktiviteten er aller best i klassen, fôrkostnadene er som ellers i 
Europa, men her ligger land som USA og Canada lavere. Satsing på bioenergi i Ame-
rika gjør imidlertid at dette trolig jevner seg ut. da er det kun på investeringskostna-
der danskene taper. Men svenskene taper enda mer. Investering per purkeplass (fra 
fødsel til slakt) utgjør i dag 12 000 NOK i Brasil, 23 000 i USA mot 44 000 i danmark 
og hele 60 000 kroner i Sverige. 

 EU-regler for lukt
Hvor mye skal det egentlig lukte fra husdyrproduksjon  
og landbruk ? Og hvordan en kan måle lukt ? 

– Vi bør få et sett med felles EU-regler rundt dette, sa EUs landbrukskommisær  
Mariann Fisher Boel, og lovte å jobbe for det da hun besøkte Agromek nå i januar. 
Felles EU-regler anses som en fordel særlig for danmark. de har en stor industri som 
har kastet seg inn i utvikling av teknologi for å redusere lukt fra grisehus og fjøs.

Satser: First Farm og direktør  
Kim Stokholm satser på gårdsdrift 
i Øst Europa.

Nye dyretransportregler
Bedre plass for griser, økte krav til dyrebiler som kjører over åtte 
timer, og nye krav for godkjenning av transportører og sjåfører. dette 
er noen av konsekvensene av den nye EØS- forordningen som nå er 
implementert i norsk regelverk for transport av levende dyr.

det er nylig fastsatt en forskrift som implementerer forordning 
nr. 1/2005 om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter. 
denne forordningen fastsetter en rekke minimumskrav til dyrevelferd 
som alle EØS-land må overholde. Hvert land står i tillegg fritt til å 
fastsette strengere regelverk for transport av dyr, og kan også lage 
utfyllende regelverk for dyrearter som ikke omtales spesielt i forord-
ningen, som for eksempel reinsdyr. 

I den nye forskriften blir forordningen gjort til gjeldende norsk 
regelverk, samtidig som gjeldende transportforskrift opprettholdes 
inntil videre. Ved motstrid eller uoverensstemmelse mellom forskrif-
ten og forordningen, vil det strengeste regelverket være gjeldende. 
Mattilsynet arbeider med et forslag til nasjonalt særregelverk som 
skal erstatte nåværende, norske forskrift. det nasjonale særregel-
verket vil komme på høring i løpet av 2007.

Sammen med forordningen, vil dette utgjøre Norges regelverk for 
transport av dyr. 

I hele den vestlige verden interesserer oljeselskapene 
seg stadig sterkere for kjøp og bruk av dyrket jord. det 
bygges stadig flere fabrikker for produksjon av bioeta-
nol basert på jordbruksprodukter som for eksempel 
mais. Svin hadde en reportasje fra en slik etanolfabrikk 
i Minnesota, USA, i Svin nummer 4/04. For amerika-
nerne er det naturligvis viktig å gjøre seg minst mulig 
avhengig av imporert olje fra for eksempel midt-Østen. 
Bøndene spiller med andre ord en stadig større rolle 
i storpolitikken. Vi ser den samme tendensen tydelig 
også i europeiske land og naboland som for eksempel 
Sverige.

Men denne utviklingen får konsekvenser. Bonden vil 
naturligvis dyrke de vekster hun og han får best betalt 
for. Større arealer til bioetanolproduksjon vil bety min-
dre arealer til annen fôrproduksjon. På sikt vil en slik 
utvikling presse prisene på både fôrkorn og matkorn 
opp. 

Kamp om jorda gir dyrere svinefôr
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Svin Junior
Nå med enda bedre smak

• Økt fôropptak

• Økt daglig tilvekst

• Høyere avvenningsvekter

vellykket smågrisproduksjon

Norgesfôr Svin Junior sikrer smågrisen

energi og aminosyrer for god tilvekst

og fôrutnyttelse

God rådgivning får du på kjøpet!
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BONDENS TRYGGE VALG

2007 er grisens år
Dette året går vi inn i grisens år, i hvert fall hvis vi skal følge kine-
sisk astrologi. det skylle bety at det er en dårlig idé å starte opp 
nye arbeidsprosjekter, men en god idé å satse på familieforøkelse! 
landbrugsavisen melder at den kinesiske kalenderen løper over 12 
år, og hvert av disse årene står i tegnet til et dyr, det være seg ape, 
hund, tiger, rotte, hest eller for eksempel gris. Når tolv år har pas-
sert, starter rundgangen på ny. I fjor var vi inne i hundens år. det 
er kanskje nettopp dette, at grisen markerer avslutningen på en 
periode, som gjør at kineserne anbefaler familieforøkelse framfor 
oppstart av nye prosjekter? 

Pass til kjæledyret ditt
Hvis du skal reise til og fra et EU-land kan du nå få pass til hunden, 
katten eller ilderen din. Mattilsynet har nå utarbeidet en veileder for hvor- 
dan slike pass skal fylles ut. Kravet til pass gjelder selskapsdyr eller  
kjæledyr som er definert som dyr som reiser i selskap med eieren sin  
eller dens stedfortreder, og som ikke skal selges ved ankomsten til  
Norge. Hund, katt eller ilder som har lovlig opphold i Sverige kan inn- 
føres til Norge uten særskilte krav. Passet må fylles ut av veterinær.

d I V E R S E
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Samoa er eit stillehavsparadis med gjestfrie og 
glade folk, tropisk klima, kvite sandstrender 
og veivande palmar. Kva er vel meir naturleg 
enn at dette paradiset er fullt av grisar ? 

Tekst og foto: Arne Haukås

PÅ FARTEN: Purke med ungar på farten 
i ein landsby på Samoa.

          Fritt griseliv i 
Stillehavsparadiset
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Når ein kjører rundt øyane og gjennom 
landsbyar ser ein masse lause grisar. dei 
fleste grisane går fritt, men det er også 
inngjerda farmar, samt «strandgrisar».

Besøkande som kjem ut av flydøra på 
eksotiske Samoa i Stillehavet, blir møtt 
av varm tropisk luft og utsyn til veivande 
palmar. Her er ingen «gate» som fører 
inn til ankomsthallen, og inni terminalen 
ein blir gjerne møtt av ei songgruppe 
som spelar ukule og syng fleirstemt glad 
stillehavsmusikk. det var med litt spen-
ning eg kom tilbake til Samoa i septem-
ber i år. Under siste besøk (juli 2000) 
planta eg to små kokospalmar ved fami-
lien til kona sitt hus i landsbyen Utualii. 
Ville palmane være store no, eller hadde 
dei blitt øydelagt av grisane? 

grisar var mED når 
nyE øyar blEi busEttE i 
stillEhavsområDEt
det er ulike teoriar om korleis Stillehavs-
øyane har blitt busette. I dei fleste histo-
riebøkene blir det vist til spor som viser 
at stamfedrane til polynesiarane har reist 
i båtar frå Kina, Taiwan og Filipinane, 
og vidare sørover til ulike Stillehavsøyar 
trinn for trinn. det er ikkje sikkert at Tor 
Heyerdahl hadde rett i sine teoriar om 
utvandring frå Sør-Amerika. Arkeolo-
giske funn og utgravingar gir teikn på 
reiseruter sørover frå Asia til Papua Ny 
Guinea, og vidare til Vanuatu, Fiji, Salo-
monøyane, Fiji, Tonga og Samoa. Folka 
må ha vore godt utrusta på sjøferdene, 
og hadde med seg utstyr og husdyr for 
busetting på nye øyar. Utgravingar viser 
at folket har hatt hundar, fjørfe og grisar. 
Historikarar trur at Samoa vart busette 
for ca 700 år f. Kristus, så det er ei 2700 

år gammal historie der grisen var med frå 
starten. 

storfEhalD kan vEra 
økonomisk risikabElt
det er også storfe der, men storfe passar 
ikkje så godt med kulturen, landskap og 
leveforhold i Stillehavsområdet. Storfe 
gir store slakt som må brukast opp 
raskt på tropiske øya der fryseboksar og 
kjøleskap ikkje fins i alle hushald. For 
ein del år sidan var det folk på ulike stil-
lehavsøyer som blei oppfordra til å starte 

med storfe. dei sette seg i gjeld ved 
innkjøp av livdyr. Mange blei ruinerte då 
slektningar kravde storfekjøt til sosiale 
hendingar. Storfe er også som kjent ikkje 
så fruktbare som grisar. Men i ein del 
landsbyar har dei bra med beiteareal, 
og har fått storfehald til å fungera. Elles 
er det mykje fjørfe, og mang ein turist 
reagerer på å bli vekt tidleg om morgo-
nen av galande hanar. då er øyrepluggar 
greitt å ha. 

DEi flEstE grisar har Eit fritt 
liv på samoa
I mange landsbyar ser ein grisar som går 
fritt. dei veit kvar dei høyrer heime, og 
blir fôra med kvit kokosmasse frå ferske 
kokosnøtter to gonger daglig. det tar 
tid å samla føda sidan nokon må klatra 
opp i kokospalmar som kan vera 10–30 
meter høge for å henta fôrmiddelet. Så 
må ein fjerne det trevla ytterlaget, kløyve 
nøttene, og ta ut den stive kvite kokos-
massen. Grisane som går og beitar fritt i 
landsbyane, er mest aktive om kvelden 
og tidleg om morgonen. Ein kan og treffa 
grisar langs vegane om nettene. I nokre 
landsbyar er det no forbod mot å ha 
grisane fritt, fordi  dei rotar og grev opp 
så mykje, og dei gjerne øydelegg naboen 
sitt blomebedd. der har dei laga inn-
gjerda farmar med opptil 5–10 purker, 
rånar og avkom. Elles såg eg ein plass 
der folk budde nær ein vei med mykje 

Stillehavsnasjonen Samoa ligg omtrent så langt ein kan kome ifrå Norge, ca 20 000 km. Samoa ligg i det  
sørlige Stillehavet, eit par tusen kilometer sør for ekvator. Hawaii, Tahiti, Tonga, Cook Islands, New Zealand,  
og Samoa ligg i det me kallar Polynesia, og folket og språk er i slekt, sjølv om avstandane er store. 
Samoa består av to større og åtte mindre øyer, og har cirka 175 000 innbyggarar. Amerikansk Samoa er 
ei tredje øygruppe, men den høyrer under USA. 
Samoa har vore busett i meir enn 3000 år, og øyane er rekna for å vera Stillehavskulturen sin fødestad. 
Folket har sannsynligvis kome sjøvegen frå Sør-Aust Asia, sjølv om Tor Heyerdahl meinte noko anna. 
Samoa blei sjølvstendig i 1962, og landet har eit demokratisk parlament, regjering, og ein president. 
Familiane og landsbyane held saman, og høvdingar styrer landsbyane. 
Nyttig internettadresse: www.visitsamoa.ws

GODT: Det er godt å bada i 30 graders sjøvatn på 
Samoa. Karen Ufifufi (t.h.)  med slektningar. Strand
grisar i kassar til høre bak.  [Foto: AK]

ALAFUA: Diande grisungar med innslag av hampshire og 
duroc på landbruksuniversitetet Alafua.

Fakta om Samoa:
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Grisekjøt er midtpunkt i kvar 
fest på Samoa i Stillehavet. 
Folket er glad i god mat, og 
tilberder gjerne heile skrotten i 
tradisjonell «umu», ein metode 
der grisen er kokt mellom to lag 
av varme steinar. 

Svin er «sparebørsa» til folk, og grise-
kjøt blir rekna for festmat i heile Stille-
havsområdet. Fødsel av nye grisungar er 
«renteoppgjer», og gris er alltid det mest 
populære kjøtslaget i bryllaup, gravfer-
der og landsbyfestar. då kong Taupo IV 
på Tonga døydde i september i år, blei 
tusenvis av grisar brakt til hovudstaden 

Grisekjøt er festmat på Samoa

trafikk, at dei hadde gri-
sar i trekassar attmed 

stranda. Så dei må 
vel kallast «strand-
grisar». På det viset 
unngjekk dei at gri-

sane skulle bli kjørt i 
hel av bilar. 

Sjølv om grisane går fritt, bør 
du ikkje bli freista til å 

stela gris. Slikt blir hardt 
slått ned på, og kanskje 

vil heile familien din bli 
straffa av høvdingane. 

lanDbruksinsti-
tuttEt, alafua
I Apia på Samoa ligg landbruksinstitut-
tet, Alafua, som høyrer til Universitetet 
for det Sørlige Stillehav (The University of 
the South Pacific, USP) med hovudbase 
på Fiji. Eg blei vist rundt på husdyrfar-
men av veterinær Mose Mouto’atasi, 
utdanna på stipend frå Samoa. På grise-
farmen på Alafua har dei ei fødeavdeling 
og ei avdeling for avvent gris og livdyr. 
Bygningen har betonggolv og bølgjeblikk 
til tak. Bingeskilla er laga av betong, og 
er ca ein meter høge. Grisane ligg rett på 
betongen utan strø, og har ikkje tilgang 
til uteareal. Fôret består av  matavfall, 

gras, kvit kokosmasse, mask frå produk-
sjon av øl, og kokt fiskemjøl. I tillegg til-
set dei ein premix som inneheld protein 
(blant anna aminosyra lysin), mineral og 
vitamin. Grisane her blir para på naturleg 
vis. det er knappe økonomiske ressursar 
på universitetet, så dei manglar pengar 
til moderne utstyr og fleire forsøk. Eit for-
søk som dei har gåande er å samanlikne 
tilvekst mellom avvente småpurker,  
kastrerte hannar og ukastrerte hannar. 

innkryssing av nyE rasar og 
gratis vEtErinærtEnEstE
På Alafua har dei grisar av rasane duroc, 
landsvin, hampshire og lokale rasar som 
liknar på asiatiske hengebuksvin. dei 
driv kryssing mellom dei ulike rasane. 
Grisungane blir kastrerte utan bedøving. 
dyr som dei ikkje treng sjølv, er til sals 
som livdyr eller til slakt. Studentane  
lærer å jobba praktisk med dyra. Insti-
tuttet arrangerer også praktiske kurs i 
svinehald for bønder. 

dei tar cirka 200 kroner for smågris 
som livdyr (åtte veker gamle). Slaktedyr 
er det bra pris på, 1500 kroner for purker, 
og 2000 kroner for rånar. Prisane i lands-
byane er lågare, og livet der er meir ba-
sert på at ein gjer tenester for kvarandre. 
Folk er gåvmilde og deler med einannan. 

landbruksdepartementet på Samoa 
tilbyr gratis veterinærteneste for grise-
bønder. Vanlige sjukdommar og plager 
er grisingsfeber, mykoplasma, skabb,  
og innvendige parasittar. dei brukar 
ikkje å vaksinera grisane, og i følgje 
Mose Mouto’atasi har dei ikkje problem 
med parvo. Grisane på Samoa er mykje 
mindre enn dei me har i Norge. Årsaker 
til det kan væra innvendige parasittar, 
mindre næringsrikt fôr og raseval.  

tur til samoa vil vEra Ei 
opplEving for livEt
Folk er gjestfrie og hyggelige på Samoa. 
Folk smiler, helsar og slår av ein prat. I 
staden for å spørja kva du jobbar med, 
spør dei heller om korleis det står til i 
familien din. dersom ein har sju vekers 
puljedrift skulle det vera mulig å ta seg 
ein tur til Samoa. Eg kan lova ei opple-
ving for livet der. Ei god tid å vitja Samoa 
på er fyrste veka i september, då den 
årlige song og dansefestivalen Teuila blir 
arrangert. det er ein muligheit til å sjå 
ekte stillehavskultur ei heil veke til ende. 
Korleis det gjekk med palmane eg planta 
i 2000? Ja, eine palmen har blitt bra stor, 
den andre blei øydelagt av lause grisar.

FAMILIELUNSJ: Variert familie
lunsj. Maten serverast oftast på 
golvet, og dei innfødde sit med 
beina i kors. Det er uhøfleg å ha 
strake bein vendt framover.   
[Foto: AH]
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til gravferda hans. På Tonga er dei også 
glad i hestekjøt, men det er dei ikkje på 
Samoa. I 1989 viste landbruksteljinga på 
Samoa at det var 193 000 grisar og eit 
folketal på 165 000. 

hEilkokt mEllom lag  
av varmE stEinar
Bak mange bustadhus på Samoa har dei 
eit eldhus laga av enkle plankebitar og 
med bølgjeblikk på taket. Her blir mykje 
av maten koka i gryter over open flamme 
sidan straumen kostar pengar, og ikkje 
alle har elektrisk- eller gassovn. 

dei fleste har også ein plass i eldhu-
set der ein del av maten blir kokt mel-
lom to lag av varme steinar, ein metode 
som kallast umu. Av innmat brukar dei 
hjerte, lunger, lever, og bukspyttkjertel. 
Grisen blir slakta heime, og blir flytta 
på hygienisk vis med handfletta korger 
laga av palmeblad. Grisar som blir kokt i 
umu har gjerne slaktevekt mellom 10–20 
kilo. Oppvarminga av steinane tar vel 
ein time, og det er steinar både under og 
oppå bålet. Neste steg er å laga ei seng 
av varme steinar til å legga grisen på, ta 
nokre varme steinar inni buken på dyret, 
og legga steinar oppå og rundt grisen. 
Rotfruktene taro og tamu blir også lagt 
inn i umuen, i tillegg til innmat frå grisen 

som blir pakka inn i sølvfolie. Så dekkjer 
dei umu’en med store grøne blad frå taro 
eller bananpalmar, for å redusera varme-
tapet. det er òg mulig å dekka med fukta 
avispapir. Til sist blir det lagt på gamle 
bastmatter som ekstra isolasjon. Etter ca 
ein time i umu er grisen gyllenbrun, og 
klar til servering.

Arne om Arne
Artikkelforfatteren, Arne Haukås, er gift 
med ei jente som er fødd på Samoa. Her 
er hans eigne ord om seg sjølv;

familiEbEsøk og sabbatsår
Me møttest på ein bibelskule (Ungdom 
i Oppdrag) i New Zealand i 1994, då 
eg tok eit års pause frå husdyrstudiar 
på NlH, Ås. Etter giftarmål i  desember 
1997, har me budd på Kvål i Trøndelag 
i 8,5 år. der har eg jobba på Øya vgs 
(naturbruk) og undervist i husdyrfag, og 
hatt driftsansvar for grisehuset i fleire 
år. I skuleåret 2006–07 har familien fått 
permisjon frå jobbar og barnehage, og 
leigt ut huset på Kvål. Me og dottera vår, 
Karen Ufiufi, på 4 år såg fram til å møta 
40 søskenbarn, samt tanter og onklar 
og vener på Samoa og i New Zealand. 
I løpet av året skal me vera cirka tre 
månader på Samoa (tre turar), og resten 
av tida i New Zealand. det er godt å få 
litt god tid med familie og kjente når 
avstandane er så store. Undervegs skal 
me jobbe deltid på New Zealand for å 
forsørgja oss. 

UMU: Ferdig kokt gris mellom to  
lag varme stener, umu. Ofte er det 
unge gutar som har ansvaret for 
matlaginga.  [Foto: AH]

VARMETAP: Grisen er 
godt tildekka når ein 
lagar umu for å unngå 
varmetap...

... Gyllenbrun ferdig
kokt gris etter cirka ein 
time i umu.

I N T E R N A S J O N A L T
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Nytt studieopplegg for veterinærstudenter:

Velger hest og smådyr framfor ku og gris

Det skjer noe med veterinær
studentene. Interessen for pro
duksjonsdyr som ku og gris 
synker, mens interessen for hest 
og kjæledyr vokser. Men veteri
nærhøgskolen er ikke bekymret.

Tore Mælumsæter

– Det er riktig at  mange av de nye stu-
dentene vi har tatt opp de senere årene, 
cirka 60 nye hvert år, har vist økende 
interesse for smådyr. Men vi skal ha 
kompetanse på alle områder, selvsagt 
også produksjonsdyr som for eksempel 
ku og gris. Vi ønsker oss en fordeling av 
studenter på alle områder, og vi vil jobbe 
enda sterkere gjennom hele studiet for å 
øke bevisstheten om dette. En viss reo-
rientering er nok på sin plass for enkelte 
studenter. Men jeg tror at den studieom-
leggingen som vi nå gjennomfører blir bra. 
Behovene ute forandrer seg, og det gjør 
vi også, sier prorektor yngvild Wasteson 
ved Norges veterinærhøgskole til Svin.

gammElt stuDiEopplEgg
Studenter på 2001-kullet går etter gam-
mel studieplan. En del avsluttet studiet 
til jul 2006, og resten avslutter etter 
gammel studieplan til sommeren. disse 
studentene avslutter med et halvt års 
fordypningsoppgave som fordeler seg 
på litt andre kategorier enn de fem nye 
differensieringsretningene, fordi de er 
registrert på høgskolens institutter. 

– det er vanskeligere å skille disse i 
forhold til produksjonsdyr, smådyr, hest 
osv. fordi en oppgave innenfor eksem-
pelvis mikrobiologi kan være enten det 
ene eller det andre, sier Wasteson. 

ny stuDiEplan
Men studentene går nå over til en ny 
studieplan. Veterinærstudenter fra 2002  
kan velge et helt års fordypning og dif-
ferensiering innenfor et spesialområde 
siste studieår. de første av studentene 
som går etter ny studieplan starter sitt 
differensieringsår enten nå i januar, eller 
i august 2007. Studenter etter ny plan 
avslutter med andre ord studiet sitt en-
ten til jul 2007, eller til sommeren 2008. 
Veterinærstudentene kan velge mellom 
disse fem hovedområdene; mattrygghet, 
akvamedisin, hestesjukdommer, små-
dyrsjukdommer og produksjonsdyrsjuk-
dommer. Gris, ku, sau og geit er produk-
sjonsdyr som hører hjemme innenfor det 
siste området. 

16 av 56 vElgEr 
proDuksjonsDyr
– Og hvilken retning går studentene i?

– de fleste går nok i retning små-
dyrsjukdommer. Av de 56 studentene 
vi har etter ny studieplan har 22 valgt 
smådyrsjukdommer. Åtte har valgt hest, 
fire har valgt mattrygghet og to har valgt 
akvamedisin. det betyr at 16 av studen-
tene fordyper seg i produksjonsdyr, sier 
Wasteson.

flErE stuDEntEr i år
Veterinærstudiet tar fem og et halvt år. 
de siste årene har NVH tatt opp cirka 60 
nye veterinærstudenter på Adamstua 
i Oslo hvert år. Prorektoren forteller at 
det fra kommende høst er planer om å 
øke opptaket i Oslo til 70 nye studenter. 
Pågangen er stor, og mange velger å stu-
dere veterinærmedisin i utlandet, først 
og fremst i Budapest i Ungarn og i Tysk-
land. det er faktisk nesten like mange 
veterinærstudenter ute som i Oslo. 

trEngEr moDErnisEring
– Det er jo en del gamle og litt ufunk
sjonelle bygninger på Adamstua i Oslo. 
Hvordan skal det gå når studenttallet i  
år økes fra 60 til 70?

– Jeg tror vi skal takle det bra. det er 
trangt enkelte steder, men det er brukt 
en del penger på å sette i stand audi-
torier og øvrige undervisningslokaler. 
Men det er liten tvil om at vi trenger en 
modernisering av lokalitetene. Vi jobber 
for det, enten det nå blir her eller på Ås. 
En følge av at vi øker opptaket av studen-
ter er også at vi får litt større budsjetter 
å rutte med. Vi skal gjøre det beste ut 
av situasjonen, sier prorektor yngvild 
Wasteson.

UTFORDRING: – Vi skal ha kompetanse 
på alle områder, også når det gjelder 
produksjonsdyr som gris, sier prorektor 
Yngvild Wasteson ved Norges Veterinær
høgskole, her i en av skolens fasiliteter. 
[Foto: Morten Lindboe]

Nytt blågrønt selskap
Akvaforsk AS, Matforsk AS, Fiskeriforskning AS, Norconserv AS og relevant 
næringsrettet forskningsaktivitet ved Havforskningsinstituttet, Nasjonalt insti-
tutt for ernærings- og sjømatforskning samt Veterinærinstituttet slår nå sine 
pjalter sammen. Navnet på den nye konstellasjonen er så langt NOFIMA AS. 

Ambisjonen er å lage et internasjonalt konkurransedyktig forskningskon-
sern i verdensklasse. All forskning skal ta utgangspunkt i de blå og grønne 
bransjenes og næringenes behov. Fiskeri- og kystministeren er NOFIMAs gene-
ralforsamling, og det er Peter Wesenberg som leder etableringen i interimperio-
den fram til forskningskonsernet er på plass om et år.

Norturabygg til 75 millioner
Nortura investerer 75 millioner kroner  ved hovedkontoret på løren. det gamle 
bygget skal rustes opp, og et nytt tilbygg skal oppføres.

U T d A N N I N G  O G  K O M P E T A N S E
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For å få til en god studentunder
visning på Norges veterinær
høgskole er en avhengig av å ha 
pasienter på klinikkene. Når det 
gjelder gris, kommer det perio
devis for lite pasienter inn.  

– Vi oppfordrer derfor svineprodusenter 
i området rundt Oslo om å ta kontakt 
med veterinærhøgskolen når de har 
pasienter som kan være aktuelle i stu-
dentundervisning. Kontakt kan enten tas 
direkte eller via besetningens veterinær. 
lokalene på veterinærhøgskolen gjør at 
det kan være vanskelig å ta inn purker 
med smågriser, men ellers tar vi imot alle 
alderskategorier av gris. Mest aktuelt er 
det å ta inn dyr som ellers vil bli avlivet 
eller som kan slaktes. dette fordi det på 
grunn av smitterisiko ikke er aktuelt å 

sende pasienter tilbake til eierbesetnin-
gen, forteller Børge Baustad ved Institutt 
for produksjonsdyrmedisin på Norges 
veterinærhøgskole. 

– Vi tilbyr å hente dyr i hele det sen-
trale Østlandsområdet, i alle fall opp 
til lillehammer og nedover i Østfold og 
Vestfold. dyra hentes med høgskoles dy-
retransport uten kostnad for dyreeier. All 
undersøkelse og behandling er også gra-
tis. dyr som blir avlivet, blir obdusert, og 
besetningens veterinær vil få tilsendt en 
epikrise (sjukehistorie) og obduksjons-
rapport. Eier får tilsendt dødsattest. For 
dyr som blir slaktet, vil besetningens 
veterinær få tilsendt epikrise. Eieren 
får slakteoppgjøret, eventuelt en avtalt 
livdyrpris for dyr som blir fôret opp på 
klinikken, sier Børge Baustad. 

 Før det sendes inn dyr til klinikken 
må det tas kontakt med formannen på 
stasjonærklinikken, Peder Kjørven, tele-
fon 22964943.

VIL HA FLERE: – Vi trenger flere griser til 
bruk i studentundervisningen, sier Børge 
Baustad ved Institutt for produksjonsdyr
medisin på NVH.  [Foto: TM]

Veterinærhøgskolen:

Grisepasienter til studentundervisningen

Studer husdyrfag 
ved Norges nye 
universitet  

- En utdanning her gir 
deg store faglige og jobbmessige utfordringer

Ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) kan du utdanne 
deg i bachelor- (3 år), master- (2 år) eller doktorgradsstudie (3-4 år). 

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er Norges eneste 
institusjon som tilbyr høyere utdanning i husdyrvitenskap. 

Sentrale studieretninger for deg: 
• Avl og genetikk • Ernæring • Husdyrvelferd/husdyrmiljø  
• Molekylærgenetikk • Sports- og familiedyr

Aktuelle stillinger for våre kandidater:
• Rådgivere innen ernæring, fôring eller avl
•  Administrative lederstillinger i landbruksorganisasjonene/

privat næringsvirksomhet
• Forvaltning – nasjonalt og lokalt
• Grønn omsorg – mulighet i fremtiden
• Fagkonsulent i innendørsmekanisering/husdyrbygg
• Internasjonalt samarbeid
• Forskning
• Egen næringsvirksomhet
• Skoleverket

Søknadsfrist: 15. april 2007
Kontakt studiekonsulentene: Marit Ensby – marit.ensby@umb.no
eller Megumi Fog – megumi.fog@umb.no
For mer informasjon: www.umb.no/iha • Tlf: 64 96 51 26/51 54

Universitetet for miljø- og biovitenskap
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Arboretveien 6, 1432 Ås

VG1 Naturbruk
VG2 Anleggsgartner
VG2 Heste- og hovslagerfaget
VG2 Landbruk- og gartneri
VG2 Skogbruk
VKII Allsidig landbruk
VKII Naturforvaltning
VG1/VG2 Studiespesialisering 
med vekt på Entreprenørskap 
og bedriftsutvikling

Vi bygger nytt grishus i 2007

U T d A N N I N G  O G  K O M P E T A N S E
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Mære landbruksskole i Nord
Trøndelag satser stort og får 
snart landes største og nyeste 
grisehus for landbrukskoler. 
1800 kvadratmeter stort blir det. 

Erling Mysen

Nord-Trøndelag fylke og Mære landbruk-
skole vil satse 60 millioner på å moder-
nisere skolen i løpet av en fire års pe-
riode. da er det planer både for ku, gris 
og gartneri i tillegg til skolens behov for 
klasserom. dagens grisehus er fra 1959, 
ombygd i 1988, men står nå tomt. Før 
jul håper imidlertid gårdsbestyrer Gisle 
Bjørkan at de kan flytte inn i nytt grishus. 

– Vi har en skisse av grisehuset klar 
og innbyr i disse dager firma til å være 
med i en anbudskonkurranse. Huset er 
på 1800 m2, og skal romme 54 avlspur-
ker i kombinert produksjon. det betyr  
18 purker i pulja og sju ukers puljedrift. 
Fødebingene måler 3,60 x 2,40, og her 
skal smågrisen gå igjen til den er cirka 
35 kg. 

Vi har i utgangspunktet en budsjett-
ramme på 8,8 millioner inkl. mva for grise-

huset. Prisene har gått opp veldig det 
siste året og vi ser det blir en utfordring å 
få til dette innenfor rammen vi har tenkt, 
sier Bjørkan. Han er spent på hva de får 
inn av anbud og til hvilken pris. Huset 
skal også ha et galleri/visningsrom 
med egen inngang. I tillegg til Mære og 
fylket er også Gilde, Norsvin Trøndelag 
pluss Høyskolen i Trøndelag involvert i 
planene. 

øksEvaD i 2003
Øksnevad videregående skole på  
Jæren har i dag det nyeste grisehuset av 
landbruksskolene. Huset til 8 millioner, 
inkludert stall, sto ferdig for fire år siden. 
Her er 20 FS 25 binger på 2,80 x 2,50, der 
smågrisen går igjen til 25–30 kg. I tillegg 
finnes bedekningsavdeling, drektighets-
avdeling og slaktegrisavdeling  
(se Svin 6/2003). 

Et år tidligere, våren 2002, tok Jøns-
berg landbrukskole på Hedemarken i 
bruk sitt økologiske grisehus. det er ba-
sert på produksjon for 36 avlspurker. Her 
er først og fremst smågrisproduksjon, 
og bare noen av grisene fôres fram til 
slakt. Både gjeldpurker og slaktegris har 
tilgang til uteareal. de 12 fødebingene 
måler 3,50 x 2,40. det er over minstekra-
vet for økologisk produksjon. de fungerer 

utmerket som fødebinger, i følge Reidar 
lindset ved Jønsberg. 

synkEr i kvikklEirE
Mest nytt innen grisehus finnes likevel 
i Nord Trøndelag.  På Val videregående 
skole i Namdal bygde de nytt i 2001. 
Også her er 36 avlspurker, men med 36 
FTS binger der grisen går helt fram til 
slakt. En strek i regninga er at huset er 
bygd på ustabil leire, slik at det er i ferd 
med å synke. 

– Grisehuset har sunket ca 30 cm og 
mest på midten, forteller driftleder Knut 
Aarsland. Foreløpig er grisehuset i full 
drift og fungerer greit teknisk. Men alle-
rede nå tenker Val satse på enda et nytt 
grisehus. 

tomb vurDErEr å byggE
det er også flere landbrukskoler som 
har nytt grisehus i tankene. I Østfold har 
Tomb jordbrukskole grisehus på lang-
tidsplanen. Men nylig investering i  
robotfjøs og ny hestestall gjør at grisen 
må vente noen år. dagens grisehus er  
for øvrig fra 1986. 

Også lyngdal videregående skole i 
Vest-Agder kan glede seg over å ha et 
av landets moderne grisehus til bruk i 
undervisningen.

Øya videregående skole, 7228 Kvål
Tlf 72 87 51 00 – Faks 72 87 51 01

E-post: oya@oya.vgs.no 

www.oya.vgs.no
Eier: Normisjon

–  N a t u r b r u k  
–  E l e k t r o f a g
–  A n i m a l  m a n a g e m e n t
–  S t u d i e k o m p e t a n s e
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• 1-årig landbrukskurs - agronom (over 19 år)
• Videregående skole på en stor bondegård
• 3-årig vgs naturbruk - gir studiekompetanse
• Bygg- og anl.teknikk - Teknikk og industr. produksjon
• Spennende studiemiljø - elever fra hele landet       
• Internat
• Beliggenhet: I Råde - midt mellom Moss og Fredrikstad
• www.tomb.no

Be om skolebrosjyre! 
post@tomb.no - tlf 69 28 30 00

Videregående og/eller
landbruksutdannelse på TOMB?

Mære bygger stort nytt grisehus
U T d A N N I N G  O G  K O M P E T A N S E
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Morgendagens svineprodusent
Morgendagens svineprodusenter 
er både dyktige og risikovillige. 
De er dessuten mer bedriftsledere 
enn dagens produsenter.  

Erling Mysen

Hvem er svineprodusent om 10 år ?  
spurte økonomirådgiver Ole Christen 
Hallesby et femtitalls svineprodusenter 
fra Østfold på et møte nylig. Hallesby la 
fram en statistikk som viste at det nå er 
170 svineprodusenter i fylket. det har 
blitt 17 færre hvert år de siste årene, mens 
produksjonen har vært stabil. Ikke helt 
ulik situasjon i resten av svinenorge. 

Framskrives denne trenden blir det 
ingen svineprodusenter i fylket igjen om 
10 år. 

– det går selvsagt ikke så galt, men 
kanskje forsvinner halvparten av svine-
produsentene i løpet av 10 år. Når ut-
viklingen er så kraftig som dette, må du 
også vite hvor du er i denne utviklingen, 
forklarte Hallesby. Hvem blir med videre ?

– For det første må de ha investe-
ringsvilje. de som har gode resultater i 
dag har best forutsetninger for å lykkes 
framover. En må ta høyde for både høy 
rente og lave kjøttpriser i eventuelle  
investeringskalkyler. det er enklest å 
gjøre i dårlige tider, forklarte Hallesby. 
Et annet kjennetegn på de som kan in-
vestere er at de greier å bygge seg opp 
likviditet i de gode årene. 

– En må også være klar over at å 
investere i svin neppe blir noen spare-
bøsse. Investerer du fem millioner kan 
du ikke forvente at gården stiger mer enn 
tre millioner i verdi, tror Hallesby. 

ku og gris – ulikE 
proDusEnttypEr
– Svinebonden kjennetegnes ved at hun 
og han er mer risikovillige enn de som 
driver med mjølk. Men morgendagens 
svinebønder må ta enda større risiko, 
tror Hallesby. 

– I dag ønsker en del produsenter  
seg et mer regulert svinemarked som gir 
mer trygghet. det kan høres flott ut i  
dag, men jeg tror ikke det vil være noen 
lykke. da vil bare flere storfeprodusenter 
ønske å starte med gris, sa Hallesby. 
Han mente forskjellen på en ku- og 
svinebonde er at kubonden er mye mer 
trygghetssøkende, mens svinebonden 
tar mer risiko.  

Fjørfebonden blir noe annerledes enn 
begge disse. 

– dette er en næring med større poli-
tisk risiko enn både ku og gris, men sam-
tidig har de en slags trygghet gjennom 
sitt gjennomregulerte marked, forklarte 
Hallesby.  

bEDriftslEDErEn tilbakE
For et par generasjoner siden var bonden 
først og fremst en bedriftsleder. Han 
kjente markedet, kundene, kunne tolke 
signaler, lese regnskap og ta de riktige 
beslutningene. 

– Men 70- og 80-tallet da ram-
mebetingelsene var gode og 
forutsigbare, ødela mye av 
bedriftslederen i bonden. 
Bonden ble en dyktig 
produsent, og trengte 
ikke være mer enn 
det, sa Hallesby. Men 
siden starten på 90-
tallet har rulletrappa 
gått nedover for land-
bruket.

– Vi er i en periode 
nå hvor farten ikke er 
så stor, men retningen 
er den samme. det betyr 
at bonden igjen må bli en 
god bedriftsleder for å lykkes. 
det er ikke lenger nok å bare være 
dyktig som produsent.

sEnD kona på norsvinskolEn
For å lykkes som svinebonde og bedrifts-
leder er det viktig å ha ektefelle, nabo 
eller andre å som samtalepartner. 

-Send kona eller mannen på Norsvin-
skolen. Bruk studieringene og erfarings-
gruppene der dere kommer sammen i 
små grupper. Bidra selv så godt du kan, 
oppfordret Hallesby. 

Han understreket flere ganger viktig-
heten av ha et oppgående produsent-
miljø for å lykkes. 

– Vi tar produsentmiljø som en selv-
følge helt til det plutselig ikke er der 
lenger. det er da det virkelig blir tungt, 
mener Hallesby.

STORE KRAV: Den som 
skal være svinepro
dusent framover må 
i tillegg til å mestre 
produksjonen kunne 
tolke politikere, forstå 
markedet, være øko
nomer og bygnings
planleggere, mener 
Ole Christen Hallesby. 
[Foto: EM]

Skoler med landbruk
• dalen VGS
• Høgskolen i Hedmark
• Høgskolen i Nord-Trøndelag
• Høgskulen for landbruk og bygdenæringar BA
• Jønsberg landbruksskole
• Kalnes VGS
• Kleiva VGS
• landbruk Nord
• lyngdal VGS
• Melsom VGS
• Mo og Jølster VGS
• Mære landbruksskole
• Natur VGS
• Nord-Gudbrandsdal VGS, Klones
• Norges veterinærhøgskole
• Storsteigen VGS
• Søgne VGS
• Tomb Jordbruksskole
• UMB (Universietet for Miljø- og Biovitenskap)
• Vefsn landbruksskole
• Vinterlandbruksskulen i Ryfylke
• Øksnevad VGS
• Øya VGSØksnevad på Jæren er landbrukskolen med det nyeste grisehuset per i dag.  [foto: TM]
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Trykket i svinekjøttmarkedet 
reduseres i 2007. Det hete mar
kedet synes å kjølne betraktelig.  
Fortsatt blir det lave produsent
priser, men kjøttoverskuddet  
reduseres med 4400 tonn i for
hold til forrige prognose.

Dette er budskapet  i den reviderte prog-
nosen for 2007 fra prognoseutvalget 
for kjøtt. For  svinekjøtt er nå markeds-
overskuddet redusert med 4400 tonn 
fra 11.900 til 7500 tonn. det meste av 
nedjusteringa skyldes lavere semintall 
enn forventet.

Fra mai 2006 til og med 1. kvartal 2007 
er det prognosert en økning i bedek-
ningene på gris med ca 0,5 %. Med 
forutsetning om slaktegrisvekter på gjen-
nomsnittlig om lag 76 kg, og en fortsatt 
effektivitetsøkning, gir dette en beregnet 
økning i antall tonn svinekjøtt på om lag 
4 % fra 2006.   

rEDusErt pris økEr salgEt
Prognoseutvalget har også lagd en 
alternativ prognose for 2007. Utvalget 
beregner at dersom engrosprisen for 

svinekjøtt ligger kr 1,85 under målpris, 
vil engrossalget skal øke med 2400 tonn. 
Ved siste månedsskifte lå vi ca 3 kroner 
under målpris. Tiltaket med kompensa-
sjon for lavere slaktevekter er allerede i 
gang. Fram til april gir dette ca 1300 tonn 
lavere tilførsler. Vi sitter da igjen med 
3700 tonn for mye, noe som er eksakt 
samme mengde som ble eksportert i 
2006. lavere svinekjøttpris vil i neste 
omgang føre til henholdsvis 900 og 150 
tonn mindre salg av storfe og sau/lam.  
Vi får da følgende prognose:

bacon uten fett
Nå kan du spise bacon uten å måtte tenke på vekta.
En ny og mager bacontype med bare seks prosent fett lages av røkt ytrefilét av svin, 
skåret i tynne skiver. Produktsjef Susanne Vidnes sier at det magre baconet har  
veldig god smak, selv om det ikke er like saftig som sideflesk. det spruter da heller 
ikke så mye i stekepanna. Og det koster litt mer.

Nordmenn kjøper stadig mer magre kjøttprodukter, og utviklingen går i høyt  
tempo. I fjor doblet eksempelvis Gildes Go’ og Mager-produkter salget sitt.  
det finnes ti varianter av dem i butikkene.

Kokhett svinekjøttmarked kjøles ned
Prognosen for de viktigste dyreslagene er slik:

	 	 Utvikling	i	salgs-	 utvikling	i	 balanse
	 	 produksjon	 engrossalg	 tonn

 Svinekjøtt 4 % 1 % 7500

 Storfe og kalv - 3 % 3 % - 4300

 Sau og lam - 1 % 2 % - 1400

	 	 Utvikling	i	salgs-	 utvikling	i	 balanse
	 	 produksjon	 engrossalg	 tonn

 Svinekjøtt 3 % 3 % 3700

 Storfe og kalv - 3 % 2 % - 3400

 Sau og lam - 1 % 1 % - 1250

– lys i tunnelen for grisen
– Det er lys i tunnelen. Men vi 
er ennå ikke helt ute av den, og 
det kan fortsatt komme møtende 
tog. Alt i alt ser det likevel  
lysere ut for økonomien til  
produsentene i år.  

Slik kommenterer direktør Trygve Brandrud 
i Nortura Totalmarked markedet for svine-
kjøtt etter at prognoseutvalget for kjøtt la 
fram sine nye tall for 2007. Han mener at 
markedet utvikler seg i riktig retning. det 
økonomiske trykket som produsentene 
har opplevd den siste tida vil lette som 
følge av at prisen vil stige og at regule-
ringsbehovet blir noe mindre.

Men han advarer mot å tro at overpro-
duksjonen er avblåst, og at markedet 
igjen er i balanse. det er fortsatt behov 
for reguleringstiltak fram til påske. 
Ordningen med kompensasjon for 
lavere slaktevekter videreføres, altså at 
bonden og slakteriene kompenseres for 
effektivitetstapet ved nedgang i slakte-
vekt. Nytt i forhold til 2006 er at de som 
allerede har lave slaktevekter vil bli kom-
pensert i noe større grad enn tidligere. 
Omsetningsavgifta vil fortsatt være høy. 
det legges ekstra trykk på markedsfø-
ring, og eksportmulighetene brukes fullt 
ut. Hvis markedet hadde vært i balanse, 
så ville reguleringskostnadene, som  
bonden betaler i form av omsetnings-
avgifter, vært lavere, og prisene kunne 

nærmet seg 
målpris. Slik er ikke situa-
sjonen nå. 

– det er fortsatt overproduksjon av 
svinekjøtt. Men det er en del forhold 
som vi ikke kjenner svaret på, for ek-
sempel hvor stor tilveksten er av nye 
purkeplasser. Per 1. august i fjor var det 
flere purker enn til samme tid året før, 
og vårt inntrykk er at utviklingen i antall 
mordyr synes å gå ganske rett fram. 
Men markedet har gått i riktig retning i 
forhold til i høst, sier Brandrud.
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– En betydelig reduksjon av 
målprisen på svin, og økt dyre
tilskudd til de første 35 avlspur
kene og økt distriktstilskudd. 

Det er blant de tiltakene Norges Bonde-
lag vurderer for å bringe svinekjøttmarke-
det i balanse. 

Styret i Norges Bondelag slo på sitt 
styremøte den 14. desember fast at 
prisen på svinekjøtt må settes betydelig 
ned, og at reduksjonen ut fra situasjo-
nen i markedet i dag bør være rundt to 
kroner per kg. Videre vil styret at satsen 
for dyretilskuddet for avlspurker opp 
til 35 purker heves vesentlig, og at dis-
triktstillegget for svinekjøttproduksjonen 
styrkes. Hensikten er å sikre økonomien 

for de minste og midlere besetningene, 
og svinekjøttproduksjonen i distriktene. 
Bondelagsstyret mener videre at det ikke 
skal gis produksjonstillegg for nyeta-
bleringer etter 1. januar 2007, og at det 
innføres begrensninger i mulighetene til 
å utvide svineproduksjon med offentlig 
finansiering.

dette er tiltak styret i Norges Bon-
delag mener må opp i forbindelse med 
jordbruksforhandlingene 2007. Forslage-
ne skal komme i tillegg til de forslag som 
både er iverksatt og foreslått iverksatt på 
kort sikt. I sum skal disse tiltakene brin-
ge situasjonen i svinekjøttproduksjonen 
bedre i samsvar med avsetningsmulig-
hetene både på kort og lang sikt.

I styrevedtaket blir det understreket 
at svineproduksjonen er en viktig del 
av norsk landbruk og landbrukspoli-

tikk. den differensierte produksjons-
strukturen i svineholdet, innebærer at 
grisen både utgjør hovedproduksjonen, 
men også på mange bruk, en viktig til-
leggsproduksjon. Geografisk spredning 
bidrar både til å sikre inntektsgrunnlaget 
på mange bruk i distriktene, og til å 
opprettholde en nødvendig slakteri- og 
foredlingsstruktur, heter det i styreved-
taket der Bondelagsstyret understreker 
at tiltak for å bringe markedet i balanse 
må utformes slik at svineproduksjonens 
plass i norsk landbruk ikke svekkes i 
framtida.

Samtidig vil styret i Bondelaget at det 
foretas en gjennomgang med sikte på 
innstramming av konsesjonsloven for 
ervervsmessig husdyrhold for å bringe 
praktiseringen mer i samsvar med inten-
sjonene.

Bondelaget vil kutte prisen to kroner

Mange danske svineprodusenter 
taper nå penger. 

Etter noen år på stigende kurs, går øko-
nomien nå raskt utforbakke for stadig 
flere. Mange får røde tall i regnskapene. 

det var det danske Fødevareøko-
nomisk Institut som la fram den dystre 
virkeligheten i januar i år. Mens danske 

svinebedrifter hadde et økonomisk over-
skudd på 373 000 dKK i 2006, regner 
instituttet med at tallet blir negativt med 
85 000 dKK i inneværende år. det dra-
matiske inntektsfallet skyldes først og 
fremst disse tre tingene; fallende slakte-
priser, stigende fôrutgifter samt stigende 
renteutgifter i 2007. Gjelden i dansk 
svineproduksjon er svært høy. det har 
vært tre år med jevnt stigende inntekter 

for danske heltidsbønder. Husstands-
inntekten for alle danske heltidsbønder 
sett under ett ble for fjoråret beregnet 
å være hele 485 000 danske kroner per 
gårdsbedrift. I år ventes dette å falle til 
275 000. Samlet sett beregner instituttet 
at bare renteutgiftene for danske bønder 
vil øke med 1,3 milliarder kroner i 2007, 
og det er en økning på vel ett prosentpo-
eng fra i fjor. 

Negativ økonomi for danske kolleger

Da Swedish Meats satte ned 
slaktegrisprisen med 60 øre, to 
dager etter at ledelsen hadde 
skapt forventninger om prisopp
gang som følge av HKfusjonen, 
kokte det over for en del grise
bønder.

Nok en gang var det svineprodusenter i 
Halland som dro i gang griseopprøret. de 
oppfordret til leveranser bare annenhver 
uke til slakterier som satte ned prisen 
mer enn 40 øre. En slik aksjon ville 
skape problemer og økte kostnader for 
slakteriene.

Også Sveriges Grisproducenter stil-
ler seg langt på vei bak opprørerne. de 
svenske svineprodusentene mener at 
det svenske kjøttsamvirket (Swedish  

Meats) snarere burde øke oppgjørspri-
sene på slakt enn å sette dem ned. Bak-
grunnen for det sterke engasjementet i  
Sverige er denne;

da Swedish Meats skulle behandle 
forslaget om å la finske HK Ruokatalo 
kjøpe det svenske kjøttsamvirket på sitt 
ekstraordinære årsmøte den 13. desem-
ber, skapte ledelsen forventninger om 
prisoppgang. Både Marcus Borgström  
og Kaj Seikku fra HK og Sören Kvantenå 
og Magnus lagergren fra Swedish Meats 
sa tydelig fra at de forventet høyere  
priser som følge av fusjonen.

To dager etter disse uttalelsene, den 
15. desember, meddelte Swedish Meats 
at avregningsprisen til svenske leveran-
dører skulle senkes med hele 60 øre 
kiloet. 

Nytt svensk griseopprør på gang



En australsk undersøkelse er gjort for å 
finne effekten av å gi ekstra mjølk til gris-
ungene i dietida. 

I forsøket ble 40 ungpurker og 40 
purker delt i to grupper, hvor halvparten 
av kullene fikk fri tilgang på mjølke-
erstatning fra dag 3 i dieperioden og den 
andre halvparten fikk ikke tildelt mjølk. 
det ble kullutjevnet slik at det var 9 – 11 
grisunger i hvert kull. 

Ved fødsel veide grisungene til ung-
purkene i gjennomsnitt 200 g mindre 
per gris enn grisungene til eldre purker, 
og ungene til ungpurkene tok opp minst 

mjølkeerstatning i dieperioden (hhv. 53 
og 137 ml/grisunge/dag). Ungpurkenes 
unger hadde lavere tilvekst helt fram til 
10 ukers alder sammenlignet med unger 
med eldre mødre. Ved fødsel var rånene 
tyngre enn purkene (hhv. 1,56 og 1,48 
kg), men purkene hadde høyere tilvekst 
i perioden fra 4 til 10 uker etter fødsel 
(total tilvekst var 15,7 kg for råner og 16,3 
kg for purker). 

Ekstra mjølkeerstatning hadde ingen 
effekt på tilveksten i de første 3 ukene  
av dieperioden, men i uke 4 ga det en  
positiv effekt på tilveksten hos grisung-

ene til eldre purker. det var også en 
positiv effekt på tilveksten hos grisunger 
født både av ungpurker og eldre purker i 
perioden fra fødsel til 10 ukers alder.  
Avkom etter ungpurker med og uten til-
gang på mjølkeerstatning la på seg hhv. 
21,01 kg og 19,82 kg fram til 70 dagers 
alder. Tilsvarende tall for eldre purker var 
24,44 kg og 23,16 kg. 

I denne undersøkelsen var det altså 
begrensa effekter på avvenningsvektene 
av å gi ekstra mjølkeerstatning, men det 
hadde en positiv innvirkning på tilvek-
sten etter avvenning.
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Utafor skigar’n
Norsvins fagavdeling

På IPVS ble det lagt fram resultater fra 
en dansk undersøkelse av tennene på  
52 slakta purker. Undersøkelsen viste 
at ca. 30% av purkene hadde ødelagte 
jeksler, og hos disse purkene var rygg-
pekktykkelsen mindre enn hos purker 
med intakte tenner, antakelig på grunn 

av at det er vondt å spise, og etehastig-
heten går ned. Eldre purker hadde også 
mer ødelagte tenner enn yngre purker. 

det antas at årsaken til tannpro-
blemene kan være genetiske, skyldes 
fremmedlegemer i fôret, at filing eller 
klipping av tenner på nyfødte grisunger 

kan skade både melketennene og anlegg 
til de permanente tennene og at tenner 
kan bli ødelagt i slåsskamper. Videre kan 
våtfôr med svært lav pH svekke emaljen, 
og gjøre tennene mer utsatt. Purker som 
biter på innredningen kan også lett få 
ødelagt tennene.

På kongressen ble det lagt frem resul-
tater fra en dansk undersøkelse av 
reproduksjonsresultater etter omløp. 
Undersøkelsen var gjort i 11 besetninger, 
og ca 50.000 førstegangsbedekninger 
var utgangspunktet. 

Etter første bedekning var gjennom-
snittlig grisingsprosent 85 % i de 11 

besetningene, med en variasjon mellom 
besetningene fra 80 til 90 %. Grisings-
prosenten på første omløp var i gjen-
nomsnitt 75 %, og på andre omløp 63 %. 
Tilsvarende utvikling er vist på norske 
tall også. Purker opp til 4. kull hadde en 
rimelig grisingsprosent etter omløp, men 
på høyere kullnummer ble grisingspro-
senten redusert betydelig. 

I de besetningene som i utgangpunk-
tet hadde en høy grisingsprosent, var 
grisingsprosenten på andre omløpet ve-
sentlig redusert sammenlignet med den 
første bedekningen og første omløpet.  
I besetninger med dårligere grisingspro-
sent var det mindre forskjell på resulta-
tene på førstegangsbedekning og 1./2. 
omløp. 

Ut fra disse resultatene anbefales det 
å bedekke purker som løper om igjen 

en gang.  Å bedekke på andre omløpet 
anbefales kun i besetninger med lavere 
grisingsprosent, fordi sjansen for å få 
purka drektig her ikke er like mye re-
dusert som i besetninger med høyere 
grisingsprosent. 

det antas at i besetninger med høy 
grisingsprosent er det et godt manage-
ment, som gjør at omtrent alle purkene 
som er i orden blir drektige på ett eller to 
forsøk. de purkene som løper om andre 
gangen er sannsynligvis individer med 
lav fruktbarhet, og disse purkene er det 
dårlig sjanse for å få drektige. 

I besetninger med lavere grisings-
prosent er det antakeligvis i større grad 
managementrelaterte faktorer som er 
årsaken til at purkene ikke blir drektige, 
og da har det større hensikt å forsøke å 
bedekke flere ganger.

Reproduksjonsresultater etter omløp

Hyppighet av dårlige tenner hos danske purker

Effekt av ekstra mjølkeerstatning i dieperioden

international Pig Veterinary Society Congress er en internasjonal veterinærkongress  
som har deltakere fra hele verden. i sommer ble den arrangert i København, og her refereres 
noen av de nesten 1000 bidragene som ble presentert på kongressen.

Munn- og klauvsjuke i Tyrkia
Fredag 12. januar ble det rapportert om utbrudd av  
munn- og klauvsjuke i den europeiske delen av Tyrkia,  
på grensen mot Hellas. Stedet er ikke blant de mest  
populære feriestedene. det har også vært flere tilfeller i 
Israel den siste tiden.



Takk til alle som har stått på for å mulig-
gjøre tidenes kjøttsalg, det er bra og det 
er vi veldig fornøyd med. likevel så har vi 
gjennom året 2006 fått meldingar om for 
lite kjøtt i butikken. dette er først og  
fremst beklagelig for den enkelte forbru-
ker som ikkje får tak i planlagt varekjøp. 
det skaper også store frustrasjoner blant 
produsentene, og da særlig i ein over-
produksjonssituasjon når vi veit det henger 
tusenvis av tonn med svinekjøtt på krok.

dette er problem som gjentar seg, og 
sjølv om det blir gitt tilbakemeldinger 
kvart år,dukker problemet opp på nytt. 
Vi har forståelse for at det er utfordrande 
å forutsjå markedet. I sær eit marked 
som er vêravhengig. det må likevel være 
mulig å tilby produkt som er klargjort 
for grillen som eks. marinerte produkt 
og forhandsgrilla produkt med lengre 
holdbarhet.

Med marinering er det også mulig å 
bruke det meste av griseskrotten til gril-
ling. det meste av  godvêret vi har i som-
merhalvåret i Trøndelag kommer over-
raskende. Ved å tilby varer med lengre 
holdbarhet så er det mulig å være meire 
forberedt på forbrukerens behov.

den verste situasjon ein svinepro-
dusent opplever er å møte misfornøyde 
kunder ved ein tom kjøttdisk.

Problemet er årvisst, men skaper 
sjølvsagt meire styr ved  ein overproduk-
sjonssituasjon.

Klok av skade så er det på tide å 
forandre strategi. Ein tom kjøttdisk er 
eigentlig ikkje noko problem, det er tvert 
om ein stor muligheit. det er faktisk 
forbrukaren som ønskjer seg varer som 
vi produserer og har mengder av, dei 
ikkje kan få tak i. Varekjeda makter ikkje 
oppgaven med å få fram varene til ønska 
tidspunkt.

dette er faktisk ein muligheit og ikkje 
eit problem. det er ein stor muligheit at 
forbrukaren etterspør våre produkt rask-
are enn varekjeda greier å få varen fram 
til disken. dette må definerast som ein 
stor muligheit både for svineprodusen-
ten, for kjøttforedlaren, for kjøttselgeren, 
og vi får fornøyde forbrukere som er vårt 
absolutt viktigaste mål.

Vi må få slutt på skyttergravssituasjo-
nen. diskusjon om manglende levering 
og manglende bestilling må vi få slutt 
på. det gavner lite å skylde på andre. 
Alle i kjeda må holde fokus på mulighe-
ter, og arbeide bevisst for å nå felles mål 
om auka salg av norskprodusert kjøtt.

Mitt forslag er at vi straks på nyåret 
2007 får på plass ei gruppe som er sam-
mensatt med ein frå butikknæringa, 

ein frå kjøttforedling og salg, og ein frå 
primærproduksjon. Først for å klarlegge 
mulighetene, vidare komme med tiltak.

Sakshaug, 8. januar 2007

Karl Fredrik Okkenhaug
Norsvin Trøndelag

Godt Nytt År med nye muligheter !

Den skal tidlig krøkes…
YNGSTE: En av Norsvinskolens yngste elever,  
en måned gamle Live (bildet), presenteres av stolte  
driftskursdeltakere Ingve Skretting og Kristin  
Søyland, begge Varhaug.

Nye	svineprodusenter	på	kurs

Blide ungdommer på Norsvinskolens kurs for nye svineprodusenter. Foran fra venstre 
KariAnne S. Aanerud, Blaker, Akershus, Lars Magne Rustad, Brandbu, Oppland, 
Unni Sveum Hvidsten, Skjeberg, Østfold, Martha Aspehaug Sæther, Hegra, NordTr.lag, 
Andreas Gran, Ramnes, Vestfold, AnneKari Sletten, Slattum, Akershus. Bak fra venstre 
Nina Jensen, Ramnes, Vestfold, Trygve Friberg, Flisa, Hedmark, Aksel Strimp, Meistervik, 
Troms og Hilde Amblie Skoglund, Porsgrunn, Telemark.  [Foto: TM]
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Det er viktig å ha godt miljø 
i løsdriften. Undersøkelser av 
kjønnsorganer fra purker som er 
utrangert i problembesetninger 
viser at infeksjonsbildet er for 
dominerende.

Knut Karlberg

Institutt for produksjonsdyrmedisin,

Norges veterinærhøgskole

Ved overgang til løsgående purker var 
det mange som ikke fikk like bra frukt-
barhetsresultater som tidligere, selv om 
de i mange år hadde vært gode til å ta ut 
brunst og registrere omløp. Etter hvert 
har de fleste klart å mestre forholdene 
med løsgående purker, men i vårt land 
har vi fremdeles en for lav grisingspro-
sent i forhold til i land det er naturlig å 
sammenlikne Norge med. det vil nå bli 
prioritert å finne årsakene til den lave 
grisingsprosenten i vårt land. Av inter-
esse kan det være å se på resultatene 
av undersøkelsene av kjønnsorgan fra 
purker som har blitt utrangert i problem-

besetninger. det er også av interesse å 
sammenlikne dagens tall med tall fra 
tidligere undersøkelser, før vi fikk løs-
gående purker.

I perioden 2002 til 2006 ble det inn-
sendt kjønnsorgan fra 190 purker. Alle 
purkene ble utrangert fra besetning med 
ett av følgende besetningsproblem:  
Omløp (145 purker), tomme ved ventet 
grising (36 purker) og kasting seinere 
enn 9 uker etter paring (9 purker). 

Purkene det ble innsendt organ i fra, 
ble sett på som typiske representanter 
for problemet i besetningen.

det ble foretatt makroskopisk  
undersøkelse av så vel bør og eggstokker 
som urinblære. det ble tatt ut prøver av 
børveggen for histologisk undersøkelse, 
og det ble foretatt dyrking med hensyn til 
vekst av bakterier og sopp.

Resultatene vil bli omtalt for hver av 
de tre gruppene separat.

omløp    
Hos hele 83 purker (57,2 %) ble det ikke 
gjort unormale funn. Hos 32 purker 
(22,1 %) ble det påvist enten børbeten-
nelse alene eller både bør- og urinblære-

betennelse. I tillegg hadde fjorten purker 
(9,7 %) urinblærebetennelse. Eggstokk-
cyster ble påvist hos 6 purker (4,1 %), og 
like mange var drektige. de resterende 
fire purkene hadde sammenvoksninger 
mellom eggstokk og eggleder (2), mis-
dannelser (1) og rester av foster fra siste 
drektighet (1).

Tallene er ikke helt ulike dem som er 
beskrevet fra tiden før løsdrift ble inn-
ført. Som ventet har i alle fall ikke antall 
betennelsestilstander gått ned, men hel-
ler økt noe. Talle og rå flis kan gi god gro-
bunn for bakterier. dette understøttes av 
at Klebsiellabakteriene er en god num-
mer to, etter E. coli, når det gjelder posi-
tive bakteriefunn. Klebsiella-bakteriene 
liker seg spesielt i rå flis. Eggstokkcyster 
som årsak til omløp har blitt redusert i 
de senere år, men yngre dyr er her trolig 
en hovedårsak. At så mange som 6 av de 
innsendte organene var fra drektige pur-
ker, kan virke underlig. En må her huske 
muligheten for at purka kan ha spist fôr 
med sopparter som produserer toksiner 
med østrogen effekt (Fusarium-arter / 
Zearalenon), fått vulvarødme og således 
lurt eier til å tro hun løp om. Noen purker 

 Fagkunnskap for framtida
Handlingskompetanse
Landbruksøkonomi og leiing
Husdyrproduksjon
Pelsdyr
Matkultur
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har en viss vulvarødme som drektige 
på grunn av oppvoksende eggblærer i 
drektigheten, så det er grunn til å være 
forsiktig når en utrangerer.   

tommE purkEr 
Hos 27 purker (75,0 %) ble det ikke 
gjort unormale funn. det høye tallet på 
normale funn er ikke overraskende. Ved 
fosterdød senere enn dag 23–24, vil pur-
kas gule legemer fortsette å produsere 
drektighetshormonet progesteron selv 
om fostrene blir oppsugd. Hun vil derfor 
ikke vise ny brust. det er denne tilstand 
vi omtaler som falsk drektighet hos 
purke, og som trolig forklarer at det ikke 
påvises noe unormalt ved undersøkelse 
av organene. En kan ikke finne ut om 
purkene har vært drektige, men slåssing 
kan forårsake fosterdød. det var 6 purker 
(16,7 %) som hadde børbetennelse eller 
både bør – og urinblærebetennelse som 

kan forklare eventuell fosterdød. Ei purke 
hadde mumifiserte fostre (svartgriser) 
som forklarer hvorfor hun ikke griset. de 
to siste purkene i gruppa, hadde hen-
holdsvis eggstokkcyster og misdannelser 
i kjønnsorganet, begge gode forklaringer 
på sterilitet. 

kasting
det ble bare undersøkt 9 organ fra purker 
utrangert på grunn av kasting, og en kan 
naturlig nok ikke legge for mye i funnene. 
det er imidlertid bemerkelsesverdig at 
hos hele 6 av purkene ble det påvist 
børbetennelse og vekst av bakterier som 
E. coli, Klebsiella sp. og Arcanobacter 
pyogenes.  

konklusjon
En må være forsiktig med for bastante 
konklusjoner på bakgrunn av det inn-
sendte materialet, men en kan nok si at 

infeksjonsbildet er for dominerende. de 
omtalte funn, så vel histologiske som mi-
krobiologiske, understreker betydningen 
av å ha et godt miljø i løsdriften.

VIKTIG: Talle og rå flis kan gi god grobunn for bakterier.  
Noen purker har en viss vulvarødme som drektige på  
grunn av oppvoksende eggblærer i drektigheten,  
så det er grunn til å være forsiktig når en utrangerer,  
skriver artikkelforfatteren.  [Foto: TM]
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Frivillig  
opprinnelsesmerking
Det er ikke noe krav til opprinnelsesmerking av matvarer i 
dag. Men studier viser at opprinnelsesmerking er viktig for 
forbrukerne. En undersøkelse som SynnovateMMI har gjort 
viser at 77 prosent av forbrukerne sier at de leser merkingen 
på matvarer før de kjøper dem. 46 prosent svarer at de leser 
merkingen ofte, mens 31 prosent leser den av og til. To av ti 
sier at de sjelden eller aldri leser informasjonen på paknin-
gen. Flere kvinner enn menn synes å være opptatt av den 
informasjonen som står på merkingen av matvarer.



Norsk kornproduksjon stanger 
snart i produksjonstaket.  
Et eget kraftfôrprosjekt har sett 
på hvordan husdyrproduksjon 
kan svelge unna større  
mengder korn. 

Erling Mysen

UMB på Ås har nettopp avsluttet et stort 
kraftfôrprosjekt. Bakgrunn for prosjek-
tet er at norsk kornproduksjon er i ferd 
med å stange i taket når det gjelder hva 
norske husdyr kan ta unna. Avlingsåret 
2005 var et rekordår i norsk kornproduk-
sjon. Vi var svært nær produksjonstaket. 
Forskningsprosjektet har sett på flere 
tiltak for å øke bruken av norsk korn i 
kraftfôr. det peker på fire forhold som 
kan få særlig betydning.

avskalling av havrE
Havre inneholder fra 20–28 prosent skall, 
mens bygg inneholder 8–12 prosent. 

Reduksjon av skallprosent betyr at 
mer av kornet kan brukes i ulike blandin-
ger. Mindre skall kan vi få enten ved å 
dyrke nakne sorter, eller ved avskalling. 

det er det siste som interessant med 
dagens havresorter. Resultatene viser at 
avskallet havre egner seg godt til både 
smågris, purker og høner. Økonomisk er 
dette så interessant at metoden allerede 
er tatt i bruk i energirike blandinger.  
Felleskjøpet selger nå både smågrisfôr 
og diefôr med avskalla havre . 

Kraftfôrprosjektet har regnet ut at 
bruk av avskallet havre betyr at vi kan 
bruke 43 000 tonn mer norsk korn i kraft-
fôret. Avskalla havre kan i tillegg ha et 
potensiale i fiskefôr. Skallet har også en 
verdi, enten i andre blandinger eller som 
bioenergi. I Moss erstatter havreskall al-
lerede strøm og olje til oppvarming av et 
helt kvartal.  

Bruk av nakent eller avskallet bygg er 
derimot ikke lønnsomt. det skyldes at 
metoden for avskalling her blir for dyr. 
det finnes heller ikke nakne sorter som 
per i dag er lønnsomme å dyrke. På sikt 
kan imidlertid dette utgjøre et potensial. 

mEr mathvEtE
Høy andel hvete eller mathvetedyrking er 
bekreftet som en veldig god metode for å 
bruke mye korn. Hvor stor andel av hve-
ten som kan brukes til mat varierer fra år 
til år. Men uansett er hvete et utmerket 
kornslag til å dytte inn i kraftfôr, gjerne 
i store mengder. Å opprettholde et stort 
hveteareal er derfor en av de viktige kon-
klusjonene i kraftfôrprosjektet. 

ErtEr og oljEvEkstEr
Interessen for ertedyrking i Norge er 
økende. En viktig årsak er nye yterike 
sorter som ikke klapper så fort sammen 
om høsten. Bra avlinger og god pris har 
gjort dette interessant for kornbonden. 

Kraftfôrprosjektet

– Mer erter, mathvete pluss avskalling av havre

Mer fokus på kraftfôr
– Kraftfôret har mye fokus i dag, men vil få enda mer fokus framover, spådde  
Norsvinleder Kristin Ianssen under avslutning av kraftfôrprosjektet på UMB, Ås. det 
er konsekvensen av at marginene i næringen nå er veldig lave, og at svinebøndene 
stadig blir mer profesjonelle. dagens gris har et annet krav til innholdet i fôret enn 
gårsdagens gris.

Hun presenterte 25 års endringer i bransjen, der kilo produsert slakt per purke har 
økt fra 1170 til 2090 kg.  Kraftfôrbruket per kilo kjøtt er i samme periode redusert med 
over kiloen, og gjennomsnittsbesetningen økt fra 8 til 32 purker. Få andre næringer 
kan vise til samme effektivitetsøkningen.  

Ianssen presenterte avslutningsvis superpurka år 2010, der målet er at den beste 
tredjedelen av besetningene har 30 avvente per år. 

– Kvaliteten på kraftfôret  kan bli en begrensende faktor, og den vil komme my 
mer i søkelyset jo dyktigere vi blir, sa Ianssen. Hun understreket betydningen av at 
det er god dialog mellom svinenæringen, kraftfôrindustrien og kornprodusenten.

F ô R I N G  O G  S T E L L
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Inntil et visst nivå er det heller ikke van-
skelig å bruke mer erter i kraftfôr. I 2006 
ble det sådd ca 20 000 daa erter i Norge, 
en økning fra omtrent null for få år siden. 
Kraftfôrprosjektet anslår potensialet for 
ertedyrking til å være 150 000 dekar. det 
burde ikke være noe problem å avsette 
en slik mengde i kraftfôret. 

Også oljevekstarealet har et poten-
siale. I dag er arealet ca 70 000 dekar. Et 
problem er at erter og oljevekster har en 
del felles sykdommer, og det bør gå cirka 
fire år fra du har oljevekster til du dyrker 
erter, og fire nye år til neste gang du dyr-
ker oljevekster. 

Et annet problem er å finne gode sorter 
med stabile avlinger. Men økning av erte- og  
oljevekstarealet er viktig både for å unngå 
mulig overproduksjon, og for å kunne bruke 
mer norskprodusert vare i kraftfôret. 

mEr fokus på kornkvalitEt
Bruk av kornsorter med høy kvalitet og 
energiandel vil kunne gi større andel 

norsk korn i kraftfôret. Forsøk med bygg 
viser en variasjon mellom dagens sorter 
på opptil 6 prosent i energiinnhold. Skal 
en imidlertid ta i bruk betaling etter 
kvalitet eller/og energiinnhold må en ha 
tilgang til rimelige metoder med stor ka-
pasitet. det er dette som er utfordringen, 
men det er en mulighet på sikt. 

Fôrhvete med lavt eller høyt falltall 
har trolig liten innvirking på kraftfôrkva-
litet. I et forsøk til kylling kom hvete med 
lavt eller høyt falltall litt bedre ut enn 
hveten med middels falltall. 

En har også sett på effekt av dyr-
kingstemperatur for stivelseskvalitet i 
bygg. det finnes en sammenheng her, 
men for å finne ut om dette har noe å si  
i praksis trenger en gjøre flere forsøk.

lavere kornpriser  
– usikkerhet rundt WTO-avtale
Ekspedisjonssjef Leif Forsell i landbruks- og matdepartemen-
tet innledet presentasjonen av kraftfôrprosjektet. Forsell  
åpnet med å påpeke at befolkningen i Norge ville øke med 
fem prosent de neste sju årene. Kjøttforbruket ville øke enda 
mer. Norsk kornproduksjon blir derfor viktig, sa Forsell.

Forsell var også inne på mulige endringer som følge av ny 
WTO-avtale. 

– Import vil øke som følge av en ny WTO-avtale. Færre 
landbruksvarer enn før vil ha høy tollbeskyttelse, sa Forsell, 
og antydet at korn blir en av varene med klart mindre beskyt-
telse. det betyr lavere kornpriser. dette kan en derfor forvente 
framover. USA og EU prøver nå å få WTO forhandlingene på 
sporet igjen etter at det har vært stille siden i sommer. 

– Men uansett hva som skjer i WTO er det viktig for land-
brukspolitikk, arealbruk og geografisk fordeling å ha en stor 
norsk husdyrproduksjon. dette er også viktig for denne næ-
ringens konkurransekraft, sa Forsell. 

Grisen – viktig for norske 
kornbønder 
Storfe og gris er de to husdyrslaga som har mest norsk korn 
på menyen. 

Storfe og sau spiser rundt 900 000 tonn kraftfôr. Grisen 
tar unna ca halvparten, men andelen norskprodusert vare i 
kraftfôret er noe høyere enn for ku. Til begge husdyrslag kan 
norsk korn utgjøre rundt 80 prosent av blandingen. For gris 
stemmer dette også nesten med praksis. Men for storfe ut-
fordres norsk korn av rimelige importerte alternativer. Særlig 
gjelder dette forblandinger til høytytende kyr. 

Når det gjelder fjørfe forbruker de omtrent to tredjedeler 
av kraftfôret i forhold til hva grisen gjør. Men  blandingene 
inneholder kun en tredjedel (kylling), eller femti prosent  
(høner) norsk korn. Grisen er derfor viktigere for norske korn-
bønder enn kraftfôrstatistikker tilsier, og den svelger unna 
om lag 30 prosent av kornet vårt. det er omtrent tre ganger så 
mye som fjørfe gjør. 

Kraftfôrprosjektet

– Mer erter, mathvete pluss avskalling av havre

MER ERTER: Vi kan bruke mye mer 
erter i kraftfôret.  [Foto: EM]

AVSKALLET HAVRE: Små
grisfôr inneholder allerede 

avskallet havre.
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Nå er InGris web programmet 
klart til bruk for smågrisprodu
senter. Med InGris web skal 
svineprodusentene jobbe online 
via internett med registrering 
direkte på den sentrale data
basen. 

Solveig Kongsrud 

In-Gris administrasjonen Norsvin

Norge er først ute i verden med å tilby et 
internettbasert program for svineproduk-
sjon. de første brukerne er allerede godt 
i gang med In-Gris web.

vErDEnsnyhEt
Endelig er In-Gris web programmet klar 
til bruk for smågrisprodusenter. Så vidt 
vi kjenner til er det ingen andre land 
som kan tilby et  web-program for svine-
produksjon, ikke en gang danmark og 
Nederland som normalt er ledende innen 
svineproduksjon. 

In-Gris web er et online internettba-
sert registrerings og styringsverktøy for 
svineproduksjon. Brukerne trenger ikke 
lenger ha noe program liggende på data-
maskinen sin. det eneste som trengs for 
å ta i bruk In-Gris web er internett tilgang 
og PC med nettleser (f.eks Internett Ex-
plorer). Hele programmet ligger på ser-
vere hos Norsvin, og dataene registreres 
direkte på den sentrale databasen. dette 
gjør at web-brukerne både slipper å opp-
datere programversjoner på egne data-
maskiner, ta sikkerhetskopier, laste ned 
seminråneregistrer og sende data til sen-
tralt lager. I web programmet legges nye 
ting ut etter hvert som de blir ferdig slik 
at alle alltid vil ha den nyeste versjon. 
dataetterslepet blir også borte hos web-
brukere som registrerer kontinuerlig.

purkEDElEn
Nå i første omgang er det purkedelen 
kan tas i bruk. Alle de mest brukte regis-
treringsbildene (innmelding, bedekning, 
grising, avvenning, utmelding, egne rå-
ner, kullutjevning, spedgristap, kasting, 
drektighetstest og helse) er på plass. 
Registreringsbildene er forhåndsoppsatt 
etter hva slags besetningstype brukeren 
har, men registreringsfelter kan legges 
til og velges fra slik at bildene passer 
til den enkeltes behov.  det samme er 
produksjonsrapport for purker med alle 
de vanlige nøkkeltallene for produk-
sjonen. Grisings- og avvenningsliste 
med mulighet for utplukk av purker i ei 
bestemt pulje, eller som har forventet 
grisingstidspunkt innenfor et angitt 
datointervall. lista er egnet som note-
ringsmateriell og felter kan redigeres til 
og fra etter eget ønske. Aktive avlsdyr er 
ei oversiktsliste over alle aktive purker 
og råner i besetningen på en gitt dato. 
Purkene er listet opp etter om de er 
rekrutteringspurker, bedekte ungpurker 
eller avlspurker med opplysninger om 
siste hendelse og puljenummer. Nederst 
på rapporten med aktive dyr er antallet 
dyr oppsummert av hver purkekategori, 
råner og diende unger slik at denne er 
til god hjelp ved statusregistrering. Pur-
ketavle med opplysninger om dyret selv 
og kullene er også ferdig, og kan skrives 
ut for enkeltpurker eller hele puljer. Etter 
det vi forstår  er nå In-Gris web klar til å 
utføre de funksjonene som smågrispro-
dusentene flest bruker. 

forEløpigE manglEr
Videretviklingen av web-versjonen 
fortsetter umiddelbart. I løpet av våren 
kommer en del forbedringer på det regis-
treringstekniske, slik at registreringene 
vil oppleves enda lettere. Vi vil blant 
annet få med automatisk overføring ved 
kjøp/salg av livdyr. Vaksineplanlegging 

og vaksinelister kommer også. P-rapport 
for smågrisperioden planlegges ferdig til 
sommeren. det samme gjør ny overføring 
av slaktedata og kjøp av smågris-data fra 
slakteriene. 

Programmet for slaktegris-delen er 
ferdig, men fordi det mangler slakte-
data-overføringer, anbefaler vi å vente 
med å ta i bruk «tilvekst»-delen. Regis-
treringsbilde for fôrforbruk er klart, men 
et system for registrering av fôrinnkjøp 
mangler foreløpig. det er per i dag ingen 
rapporter for mer detaljerte analyser om 
produksjonsresultatene, men flere slike 
er bestilt og kommer utover våren.

oppstart hos DEn EnkEltE
de første besetningene er allerede godt 
i gang med In-Gris web og tilbakemel-
dingene er gode. Vil du ta i bruk In-Gris 
web så ta kontakt rådgiveren din på 
slakteriet eller In-Gris administrasjonen. 
Har du ikke brukt In-Gris eller Info Gris, 
så opprettes du som bruker på web-ver-
sjonen umiddelbart. Bruker du In-Gris 
eller Info Gris i dag bør du gjøre ferdig 
registreringene for 2006 på det gamle 
programmet, rette opp eventuelle dupli-
kater av individnummer, og sende inn 
ajourførte data til sentralt lager. Når du 
er klar, konverterer vi de gamle dataene 
over til web-programmet og du er klar til 
å begynne. Programmet er lettforståelig 
og enkelt å bruke. Vi har laget ei enkel 
brukerhåndbok og det arrangeres korte 
innføringskurs etter behov. Rådgiverne 
på slakteriet har fått opplæring og er 
klare til å bistå dere ved overgangen 
til In-Gris web. det er ingen avgift ved 
overgangen til In-Gris web, men abonne-
mentsavgiften er på kroner 1000 per år 
for bruk av programmet.

In-Gris web er klar

Data for fjerde kvartal i 2006 må være sendt inn til sentralt  
datalager innen den 28.02.2007
Dette gjelder også for de som bare har slaktegris.
InGrisadministrasjonen håper på god respons.
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Christensen Farms benytter 
inGris Web

Mausetvn. 30   •   2380 Brumunddal  •  Tlf.: 62 35 53 00  •  Fax: 62 35 09 98  •  E-mail: post@naturmineraler.no

Spar tid ved lettere rengjøring

Bjarne Holm 

Norsvin International AS

Christensen Farms (CF) bygger 
nå opp en kjerne med Norsvin 
landsvin i toppen av sin avls-
pyramide, en pyramide som 
for øvrig inneholder 140.000 
purker i kommersiell produk-
sjon. CF har i et par måneder 
nå benyttet InGris Web.

Foredlingskjernen med landsvin 
vil bli på cirka 250 dyr. I tillegg vil  
det bli cirka 2500 Norsvin land-
svinpurker i CFs første oppforme-
ringsledd. Foredlingskjernen vil 
operere på lik linje med foredlings-

besetningene i Norge, det vil si at  
den vil registrere bedekninger, 
grisninger, smågrisvekter med mer 
via InGris til Norsvin. I tillegg ung-
grismåler CF alle landsvinpurker i  
henhold til Norsvins standard. CF  
har benyttet seg av semin produsert 
av Norsvin USA i to år, og er så langt 
veldig fornøyd med kvaliteten, både 
når det gjelder  produktet og opp-
følgingen fra Norsvin. de erfarin-
gene Norsvin høster i samarbeidet 
med CF bidrar til økt kunnskap om 
hvordan man skal håndtere store 
kunder og ekstrem konkurranse, 
noe som på sikt også kommer den 
norske næringen til gode.

PÅ NETT: InGris web kurs for Christensen Farms. Fra venstre Dyre Johan 
Haug, Norsvin, Darwin Tilstra (Norsvin USA), Kevin Reed (CF) og Norm 
Malecek (CF).  [Foto: Bjarne Holm]
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Neste nummer av Svin, nummer 2, kommer ut den 14. mars.   
Manusfrist: 26. februar    
Frist for bestilling av annonser: 22. februar 
Frist for levering av annonsemateriell: 28. februar

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

Rica Hellmøtet4
arrangeres i år 9. februar i Stjørdal av Norsvin Trøndelag. Tema i år er blant 
annet husdyrkonsesjon, markedsregulering, rekrutteringskostnader og 
ungpurkekvalitet.

Norsvinskolen4
har slaktegriskurs i Hamar 12.– 14. februar.

Husdyrforsøksmøtet4
arrangeres den 14. og 15. februar på Hotell Arena, lillestrøm. Tema i år er 
husdyrforskning, internasjonalisering og mattrygghet. Arrangører er UMB, 
Akvaforsk, NVH og Veterinærinstituttet.

50 år4
Norsvin Hedmark markerer sitt 50 års-jubileum på Bjørke i Hamar  
den 16. februar.

Norsvinskolen4
har slaktegriskurs i Hamar fra 13.03 – 15.03.

Norsvinskolen4
har kurs for cand pig’ere i Hamar 27.– 28. februar og 13.– 14. mars.

Sima4
arrangeres i Paris 4.– 8. mars.  www.simaonline.com

Norsvins årsmøte4
er i år ved Hurdalssjøen, Akershus, den 23. og 24. mars.

Horva 20074
er en nord-norsk landbruksutstilling som arrangeres annethvert år. I 2007 er  
det tid for Horva i Sandnessjøen 31.08 – 02.09  www.helgelandskysten.com

Utgivelsesplan Svin 2007:
	Nr.	 Matr.frist	 Manusfrist	 Utgivelse
 2 28. feb. 26. feb. 14. mar.
 3 04. apr. 02. apr. 25. apr.
 4 09. mai 07. mai 23. mai
 5 06. jun. 04. jun. 20. jun.
 6 15. aug. 13. aug. 29. aug.
 7 12. sep. 10. sep. 26. sep.
 8 10. okt. 08. okt. 24. okt.
 9 07. nov. 05. nov. 21. nov.
 10 05. des. 03. des. 19. des.
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– Grisen er et politisk dyr



Jordbruksfor-
handlingene
I forbindelse med et tillitsmannskurs for 
Norsvins fylkeslagsledere og styre den 
10.–11. januar, ble det enighet om ho-
vedpunktene i Norsvins innspill til jord-
brukets forhandlingsutvalg. diskusjonen 
skjedde med utgangspunkt i uttalelsen 
fra Norges Bondelag, der deres styre 
gikk ut og mente at markedssituasjo-
nen på gris burde føre til en nedgang i 
målpris på ca 2 kroner per kg. Norsvins 
topptillitsvalgte var enige om at Norsvin 
burde gå inn for at dyretallsstøtten bør 
øke med kr 2000 per stk for de første 35 
avlspurkene. Under forutsetning av at vi 
får gjennom dette kravet, kan vi godta 
en nedgang på opptil 1 kr/kg i målpris. 
disse to punktene sees i sammenheng, 
og er nødvendige grep for å sikre et mer 
stabilt prisbilde/marked, samt at struk-
turutviklingen ikke forsterkes ytterligere. 

Alle Norsvins lokal- og fylkeslag har 
fått tilsendt et skriv med de viktigste 
punktene som bør vektlegges ved årets 
innspill. Viktigheten av at svineprodu-
sentene gjør seg bemerket når egne 
faglag diskuterer kommende jordbruks-
forhandlinger understrekes. For å under-
bygge viktigheten av svinenæringa i ditt 
fylke, vil du under på Norsvins hjemme-
sider, – under organisasjon/fylkeslag/ 
og ditt fylke, finne en oversikt over svine-
næringas betydning.

Norsvins styre vil behandle Norsvins 
endelige innspill per 7. mars, og før 

forhandlingene starter vil Norsvin ha 
oppklarende møter med Nortura, Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbru-
karlag.  

Økte avgifter
Fra 01.01.07 økte kjøttkontrollavgiften  
og mattilsynsavgiften med henholdsvis 
6 og 3 øre per kilo kjøtt. Kjøttkontroll-
avgifta er nå på 36 øre per kilo, mens 
Mattilsynsavgifta er på 51 øre per kilo. 
Forskningsavgifta er fortsatt på 11 øre  
per kilo. I en situasjon der målprisen  
tas ut på svinekjøtt kan disse avgiftene 
ikke tas inn igjen på engrosprisen, slik  
at de til slutt belastes forbruker.  
Når markedssituasjonen tvinger mål-
prisen ned, vil denne økningen i avgifter 
redusere utbetalingsprisen tilsvarende. 
Ni øre per kilo tilsvarer 16 000 kroner i 
året for en slaktegrisbesetning på konse-
sjonsgrensa.

Forslag til ved-
tektsendringer
På Norsvins årsmøte forventes det stort 
engasjement rundt et forslag fra Norsvin 
Buskerud om endringer i Norsvins ved-
tekter, som skal sikre at minst en av de 
som sitter i styret skal være leverandør til 
et uavhengig slakteri. de argumenterer 
sitt forslag i at konkurransesituasjonen 
i svinemarkedet har hardnet betydelig 
til i det siste. Ved å få de uavhengige 

representert i styret håper de på et større 
engasjement, forståelse, ansvarsfølelse 
og med bestemmelse fra alle deler av 
Norsvin sin medlemsmasse, samt et 
«bedre» klima mellom de ulike organisa-
sjonene i næringa. 

Årsmøte- 
utsendinger
Årsmøtet finner sted 23.–24. mars 
2007 på Hurdalssjøen Hotell, Akershus. 
Fordelingen av utsendingene, som tar 
utgangspunkt i antall medlemmer per 
31/12-06, står i tabellen nedenfor.

 Medl. pr Antall
 31/12-06 utsend.
Akershus 100 3
Aust-Agder 15 1
Buskerud 37 2
Finnmark 8 1
Hedmark  223 4
Hordaland 65 2
Møre & Romsdal 61 2
Nordland 88 3
Oppland 180 4
Rogaland 489 7
Sogn & Fjordane 65 2
Telemark 41 2
Troms 27 1
Sør-Trøndelag 71 3
Nord-Trøndelag 336 5
Vest-Agder 18 1
Vestfold 144 3
Østfold 159 4
Sum 2127 50

Norge med i EU-prosjekt om kastrering
EU vil kartlegge hvordan EU
landene kastrerer grisene sine. 
EU ønsker også å vurdere  

mulige alternativer til  
kastrering. Norge deltar 

i et EUprosjekt om 
grisekastrering som 
startet i januar. 

Tore Mælumsæter

Prosjektet er toårig, og det er prosjekt- 
leder Bente Fredriksen ved Animalia  
som skal følge opp den norske delen av 
forskningsprosjektet i EU. Hun leder  
som kjent det store norske hanngris- 
forskningsprosjektet som er i gang.  
Norges og Animalias rolle blir, som én  
av til sammen 11 deltakende organi-
sasjoner, å kartlegge dagens praksis i 
Europa. det skal samles inn data fra alle 
europeiske land.

 I dag kastreres hanngriser uten bedø-
velse i de fleste europeiske land. Norge 
er unntaket som bekrefter regelen. I en 
EFSA-rapport kommer det fram at enkelte 
europeiske land også kastrerer purker i 
et ukjent omfang. dette skal det norske 
prosjektet bidra til å kaste lys over. 

– Vi skal også samle inn informasjon 
om hvordan inngrepene blir utført, og 
om de blir gjort samtidig med eventuell 
halekupering og tannklipping, sier Bente 
Fredriksen til Svin.

Hun synes det er veldig viktig at disse 
problemstillingene nå for alvor løftes 
opp på internasjonalt nivå. det vil bety 
mye om en kan komme fram til en felles 
europeiske politikk på området. dyrevel-
ferd seiler opp som stadig hetere tema 
i flere europeiske land, men viljen til å 
handle har det vært så som så med hit-
til. Norge har definitivt bekreftet sin rolle 
som annerledesland på dette området 
ved allerede å ha innført en praksis med 
forbud mot kastrering uten veterinær 
bedøvelse. Ingen andre land har heller 
vedtatt å forby kastrering, slik Norge har 
gjort fra 2009. I Sveits diskuteres det å 
starte med krav om bedøvelse ved kas-
trering fra 2009.

VIKTIG: – Det vil være viktig  
for norsk svineproduksjon og 

kjøttbransje om en får til felles  
europeisk politikk på dette området,  
sier Bente Fredriksen.  [Foto: TM]

M E d l E M S i N F O
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www.a-k.no
www.reime-landteknikk.no
Tlf. 51 79 85 00

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

l A N d B R U K S L E V E R A N D ø R E N
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side 44

www.bopil.dk
bopil@bopil.dk
Tlf. +45 74 40 70 25

BoPil a/s leverer totalløsninger til profesjo 
nelle svineprodusenter. Fôrsystemer, inred 
ninger, rådgivning, service og support.

www.brobas.no
post@brobas.no
Tlf. 92 02 40 62

Brobas tilbyr produkter som gir mer fornøyde 
griser og bønder. Stikkordene er fôrkvalitet, ved 
likehold, prosessovervåkning og forebygging.

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

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

side 37

--ser du framover?
-nybygg? -ominnredninger?   -se www.fjossystemer.no
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www.husdyrsystemer.no
info@husdyrsystemer.no
Tlf. 38 11 81 00

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

side 6

www.hlb.no
post@hlb.no
Tlf. 51 79 94 00

Høgskulen for landbruk og bygdenæringar 
tilbyr fleksible og varierte studium retta mot 
landbruk og bygdenæringar.

side 36

www.if.no
Tlf. 02400

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

side 5

www.landkredittbank.no
Tlf. 23 00 08 00

Vi har hjulpet bønder med finansiering i over 
90 år, så vi tror vi skjønner hva du trenger ... 
Landets beste driftskreditt (NILF), god spare
rente, gebyrfri bruk, innskuddspensjon –  
er noen av mulighetene hos oss. Ta kontakt!

www.maere.no
mlspost@ntfk.no
Tlf. 74 17 04 30

VG1 Naturbruk, VG2 Anleggsgartner, VG2 Heste 
og hovslagerfaget, VG2 Landbruk og gartneri, 
VG2 Skogbruk, VKII Allsidig landbruk, VKII Natur
forvaltning, VG1/VG2 Studiespesialisering med 
vekt på Entreprenørskap og bedriftsutvikling

side 29

www.naturmineraler.no
post@naturmineraler.no
Tlf. 62 35 53 00

Problemer med fluer, amoniakk og lukt ?
–> Prøv GjødselMax !!

side 41

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

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

side 23
BONDENS TRYGGE VALG

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

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

side 11

www. tomb.no
post@tomb.no
Tlf. 69 28 30 00

1årig landbrukskurs – agronom, Naturbruk, 
Bygg og anleggstekn., Teknikk og industr. 
produksjon. Internat – elever fra hele landet.

side 30

www.umb.no/iha
marit.ensby@umb.no/megumi.fog@umb.no
Tlf. 64 96 51 26/51 54

IHA har Norges beste ekspertise innen husdyr
bruk. Via studiene vil du kunne være med  
å prege husdyrnæringa framover.

side 29

www.oya.vgs.no
oya@oya.vgs.no
Tlf. 72 87 51 00

Smådyr, villmark, hest, anleggsgartner
Internat, godt miljø og aktiv utdanning.
Elever fra hele landet.

side 30

www.fk.no
FK Øst Vest Tlf. 815 00 333
FK Trondheim Tlf. 07390
FK Rogaland Agder Tlf. 51 88 70 00
FK Nordmøre/Romsdal Tlf. 71 24 56 00

Felleskjøpet er hovedleverandør av drifts 
midler til Norsk landbruk. 
Våre viktigste produktområder er korn,  
såvarer, gjødsel, kraftfôr, FK butikken,  
maskiner og faglig kompetanse.



Reime GP innredning
•Ny innredningsløsning for store dyr 
•Svært kraftig dimensjonert 
•Ferdig tilpasset fra fabrikk= rask montering 

Reime Forum Gris fødebinger
•Tre hovedvarianter F, FS og FT8S 
•Over 2500 tatt i bruk siden 2003 
•Romslig smågrishjørne tilgjengelig fra gang. 
•Stengeluke på skillegrind betjenes fra gang. 
•Todelt smågrishjørne den første kritiske tiden. 
•Enkel og rask omstilling fra smågris til slaktegris. 
•Høye tette skiller gir trygghet for purkene og ro i bingene. 
•Utforming av bingene gir ekstra god snuplass for purka. 
•Plassering av kontaktgitter og drikkeutstyr gir reine binger 
•Vernebøyler på sider og port gir redusert fare for tap 

Reime Forum gris insemineringsbås
•Optimale arbeidsforhold for inseminør og røkter 
•Sikker og skånsom for purker, høy trivsel 
•Enkel stimulering og individuell behandling 
•Betjeningsvennlig 

www.a-k.no  www.reime-landteknikk.no

Be om referanser. 
For nærmere informasjon ta kontakt 
med nærmeste A-K forhandler.
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(norsk og rasjonell)

Returadresse:
Norsvinsenteret

Postboks 504
N-2304 Hamar
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