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Sprayfo 
smågris-
melk+

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

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

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

Automix
Hjelp etternølerne frem
med Mambo Automix.
Fukter smågrisfôret til en
passe grøt. Henges på
innredningen. Sensor-
kontroll i krybben sikrer
friskt fôr. Enkel justering.
Ideelt som tilskudd i
fødebingen. Hjelp
etternølerne frem med
Automix.

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

Flere som overlever!
Sprayfo fremmer

en aktiv immunitet.
Bedrer fôropptaket

og øker fravennings-
vekten.
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Ny modell 
kadavervogn. 
Bredde: 45 cm

Nyhe
t

Schurr børste til gris
Sikker, ren og hygienisk
Tekniske spesifikasjoner: • 60 rotasjoner pr. minutt.
• Vekt: 110 kg. • Motor: 230 V • Strømforbruk: 0,30 kW

Klauvsaks
Klauvsaks for purker. 
Trimming av spisser og biklauver.
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Forside: Bildet er hentet fra norturas nyeste og mest moderne 
skjæreavdeling, anlegget i Steinkjer. dette blir det største 
svineslakteriet til selskapet i norge til høsten, med et slaktevolum 
på nærmere 270 000 slaktegriser årlig.   
[Foto: Tore Mælumsæter]



det er påvist en antibiotikaresistent 
salmonellatype som aldri tidligere er 
registrert her i landet hos en smågris i 
Sandnes. det er Stavanger Aftenblad 
som siterer forsker Bjarne Bergsjø ved 
Veterinærinstituttet på dette. En til-
svarende salmonellavariant som var 
motstandsdyktig mot flere typer anti-
biotika ble imidlertid påvist på storfe 
på dovre i 2007.

Mattilsynet avventer i skrivende 
stund analyser av avføringsprøver fra 
flere griser i Sandnes-besetningen. 
det også tatt stikkprøver fra tre kon-
taktbesetninger som har kjøpt små-
griser fra denne. Folkehelseinstituttet 
gjør dnA-analyser for å finne ut mer 
om bakteriestammen.  

Hos norske husdyr er det salmonella 
diarizonae hos sau som oftest på-
vises, 13 besetninger i 2008, men den 
betyr lite for sykdom hos mennesker. 
Salmonella ble ikke påvist i noen av 
prøvene fra storfe eller gris i 2008, 
men litt hus hund, katt og importert 
kjøtt. Problemet er derfor ikke stort i 
norge. Men nå har vi fått en variant 
som kan bære bud om et mer alvorlig 
og sammensatt problem.

l E d E R
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Antibiotikaresistent
salmonellafunn i Sandnes

«Spørsmålet nå er om vi 

er i ferd med å passere 

krysningspunktet for 

det som kan kalles kost-

nadsrelaterte leverings-

tillegg og volumbaserte 

kjøpsrabatter. Konkur-

ransen om de store er 

kraftig skjerpet»

Både slakterier og kraftfôrleverandører strekker seg stadig lengre for 
å beholde eller kapre nye kunder med store salgs- og innkjøpsvolumer. 
Dette er kanskje ikke overraskende, men det er helt tydelig at denne 
kampen har hardnet kraftig til den siste tida. Med små marginer på 
alle sider av bordet, blir store volumer enda viktigere for bunnlinja. 
Slik er den økonomiske tyngdekraften, og den gjelder like mye for 
den enkelte produsent som for slakteriet eller kraftfôrmølla.

I dette nummer av Svin presenterer vi regnestykker som viser at 
tilleggene for å levere mange griser i slengen kan bli veldig store.  
Det samme gjelder rabattordningene for å kjøpe store kvanta kraft-
fôr. Forskjellene mellom liten og stor kan fort utgjøre mer enn 2000 
kroner per årspurke i smågrisproduksjon, 4000 kroner per årspurke i 
kombinert produksjon, og 125 kroner per gris i slaktegrisproduksjon. 
Dette blir det store penger av. Andre forhold kan forsterke stordrifts-
fordelene ytterligere. 

Noen vil si at dette både er riktig og naturlig. Det koster naturlig-
vis mer å hente få griser på mange gardsbruk, enn mange griser på 
få. Og det koster mer å kjøre ut kraftfôr i 
små mengder til mange, enn omvendt. 

Spørsmålet nå er om enkelte aktører er i 
ferd med å passere krysningspunktet for 
det som kan kalles kostnadsrelaterte leve-
ringstillegg og volumbaserte kjøpsrabatter. 
Hvis det er slik, så er det et veldig klart ut-
trykk for at kampen om de store produ-
sentene er kraftig skjerpet.

I utgangspunktet er det naturligvis mye 
bedre med konkurranse om bondens leve-
ranser og innkjøp enn det motsatte. Det be-
tyr at bondens aktivitet verdsettes høyere. 
Problemet er at dette ikke gjelder alle produsenter like sterkt. Derfor 
stiller denne utviklingen store krav til de som fortsatt kjemper for 
spredt produksjon og bosetting på mindre enheter. Markedsaktørene 
tar seg ikke råd til slike vurderinger.

Lykkelig som liten eller stor ?
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styremedlemmets  sak

Vidar Julien
styremedlem norsvin

Nasjonal matsikkerhet
Mye forundrer meg med norsk matproduksjon, for eksempel at vi ikke har noe nasjonalt mål for norges  
selvforsyningsgrad, noe som gjør oss svært sårbare som nasjon. Er ikke dette et spørsmål om nasjonal sik-
kerhet ? Matsikkerhet.

Over år er det utviklet et sinnrikt og innfløkt opplegg der det meste av det som skjer i norsk landbruk, er  
regulert på et eller annet vis. At det likevel fortsatt ikke er satt et mål for hvor mye mat norge skal produsere, 
er en politisk unnlatelsessynd. Selvsagt kan vi si at indirekte sørger ulike reguleringsordninger for at produk-
sjonen tilpasses etterspørselen. Riktig nok kan kanskje kvoteordningen for melk sies å være et produksjons-
mål, men i det store og hele er det ikke definert et mål for selvforsyningsgraden. dette er uansvarlig og en  
politisk unnlatelsessynd . 

dersom statsministeren hadde evnet å si noe om dette, for eksempel at norge skal produsere 50 prosent av 
maten vi trenger, og at vi skal øke dette de neste 10 årene med det som trengs for å dekke den økte etterspørse-
len fordi innbyggertallet øker.  det ville gitt oss et konkret mål om å øke norsk matproduksjon med minst 20 %  
de neste ti årene fra 2010 til 2020.

dersom statsministeren kunne foreslått dette for Stortinget, og Stortinget hadde vedtatt det, da ville vi fått en 
annen debatt om virkemidlene i norsk matproduksjon. da ville vi få synliggjort at en årsinntekt på halvparten av 
det andre yrkesgrupper i norge har, er utilstrekkelig for å motivere oss svineprodusenter og andre til å bidra til å 
oppnå målet om en slik selvforsyningsgrad.

Slik det er i dag, skal vi som bønder produsere ’det vi har naturgitte forutsetninger for å produsere’. dermed er 
målet for norsk matproduksjon overlatt til oss matprodusenter. det er vi som velger og prioriterer innenfor et virke-
middelapparat som ikke gir grunnlag  for en anstendig inntekt. dette er ikke levedyktig.

På grunnlag av det regjeringen år om annet ser ut til å være villig til å bruke av budsjettmidler i jordbruksopp-
gjøret, er det antakelig ikke grunnlag for å produsere mer enn halvparten av det vi i dag gjør i norge, kanskje ikke 
det en gang. det er ikke politisk vilje til å ha matproduksjon og landbruk over hele norge. den politiske frasen at  
’vi skal ha et levedyktig landbruk over hele landet’ er ikke troverdig.

Ny lov krever kompetente dyreholdere
Sammenliknet med dyrevernlo-
ven som regulerte dyreholdet 
fram til nyttår, krever den nye 
dyrevelferdsloven at dyreholder 
har kompetanse til å holde dyr.

Dyreholdere har plikt til å være kompe-
tente. – norge skal ha et høykompetent 
landbruk. da er det naturlig å ha et krav 
til kompetanse også hos dyreholder, sier 
landbruks- og matminister lars Peder 
Brekk. Kompetansekravet står i lovens 
§ 6. Samme paragraf fastslår at det ikke 

er anledning til å la barn under 16 år ha 
et selvstendig ansvar for dyr. 

– Kompetanse er en viktig forutset-
ning for å kunne gi dyr best mulige leve-
kår. Alle som driver innenfor husdyrhold 
har ansvar for å holde seg oppdatert om 
ny kunnskap på området. Høy kompetan-
se er også viktig for landbrukets legitimi-
tet, sier landbruks- og matminister lars 
Peder Brekk som ikke utelukker at egne 
kurs eller kompetansehevingstiltak kan 
bli aktuelt. den nye loven om dyrevelferd 
som trådte i kraft fra nyttår erstatter  
dyrevernloven som har vært gjeldende 
fra 1977. 

Siden Stortinget behandlet stortings-
meldingen om dyrevelferd i 2003, har 
myndighetene forberedt regelverket på 
at en lov skulle komme. Forskriftene skal 
følge lovens prinsipper. Siden dyrevel-
ferdsmeldingen kom for fem år siden, er 
mye av forskriftsverket allerede opp-
datert og forbedret. I samarbeid med 
Mattilsynet arbeider departementet  
kontinuerlig for å ha forskrifter som gir 
god dyrevelferd.

KOMPETANSE: – Vi 
skal ha et høykompe-

tent landbruk. Da er 
det naturlig å stille 

krav til kompetanse 
også hos husdyrholde-

re, mener landbruks- 
og matdepartementet. 

Her et glimt fra en  
Norsvinskoletime.
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Våre fagkonsulenter skreddersyr løsninger tilpasset ditt behov! -ta kontakt for prosjektering og tilbud;

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

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

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

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

BYGG
2634 Fåvang
Tlf: 61 28 35 30
bygg@fjossystemer.no

F O R M E R I N F O , S E V Å R W E B : f j o s s y s t e m e r . n o

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

•FTS, FTSlight, FT30

-plater uten hulrom
-solid glatt overflate
-effekt iv rengjør ing
-hygenisk mater ia le
-tåler gnaging/slitasje

1,2 m2 smågrishjørne

-med 10 års garanti

-glassfiber:
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tamgris med villsvin var at han nettopp 
ville finne ut hvorfor det er slik. Han ville 
finne de genetiske endringene mellom 
de to slektningene på molekylnivå. Fem-
ten år etter krysningsforsøket oppdaget 
de svenske forskerne en mutasjon i et 
gen som regulerer en spesifikk tilvekst-
faktor i muskel, IGF2, og som så litt an-
nerledes ut hos grisene som menneske-
ne har domestisert. Hos tamgrisen åpner 
genet «krana» for et protein som øker 
muskelmasse og minsker fettmengden 
med noen prosent. det gjør ikke genet 
hos villsvinet. Men hvorfor ?

Nytt proteiN
Sammen med forskere fra det amerikan-
ske forskningsinstituttet Broad Institute i 
Boston gikk de i gang med å finne ut om 
muskelproteinet hadde en medspiller et 
eller annet sted i genom-kulissene som 
påvirket dets virksomhet i dyra. det var 
slik de fant det hittil ukjente proteinet 
ZBEd6. dette proteinet virket å binde vill-
svinvarianten av genet, slik at vekstpro-
teinet ikke fikk flomme, ifølge forskerne. 
det viste seg også at det nye proteinet 
var en skikkelig joker i genomet, som 
øvet innflytelse også på helt andre egen-
skaper enn grisemuskler. 

– Forskerne identifiserte et nytt prote-
in som ikke bare kontrollerer muskel-
vekst og fettmengde hos griser, men som 
også later til å spille en mye større rolle i 
genomet enn man har trodd, heter det i 
en pressemelding fra Broad Institute. det 

viser seg at jokerproteinet knytter seg til 
omkring 2500 forskjellige steder i geno-
met, i følge pressemeldingen. Proteinet 
ser ut til å være en viktig faktor for å kon-
trollere hvordan mange viktige gener i 
kroppen vår kommer til uttrykk, som 
bl.a. er tilknyttet hjerte- og karsykdom-
mer, betennelsessykdommer, nevrolo-
giske sykdommer og kreft, sier Kerstin 
lindblad-Toh fra uppsala universitet,  
leder av samarbeidsstudiet.

– Norske griser har Nok 
geNvariaNteN
– dette er et svært viktig funn rent bio-
logisk, sier Eli Grindflek, som er forsker 
ved norsvin og Institutt for husdyr og 
akvakultur ved universitet for miljø- og 
biovitenskap på Ås. 

– det er ofte vanskelig å finne de ge-
netiske forandringene som direkte forår-
saker variasjon i egenskapen, så det er 
morsomt når de påviser årsaken slik som 
i dette tilfellet, sier hun. Hun legger til at 
det nok er mekanismen som er funnet 
her, sammen med seleksjon for mange 
andre genvarianter, som har gjort at  
grisene over tid har blitt magrere. 

Grindflek tror imidlertid den nye kunn-
skapen vil være av begrenset anvendelse 
innenfor praktisk avl i norge, mye fordi 
forskjellen mutasjonen utgjør på muskler 
og fettmengde ikke er så stor. I svenske 
tamgriser har dessuten nesten alle dyre-
ne den muskelbyggende genvarianten, 
og hun regner med at dette også er til-
felle for norske griser, selv om man ikke 
har undersøkt akkurat dette. 

Til forskning.no sier Eli Grindflek blant 
annet; – denne fordelaktige mutasjonen 
er mer eller mindre fiksert i moderne popu-
lasjoner, gjennom avl for best mulig kjøtt-
prosent gjennom mange genera sjoner.

Mutasjon gjør ribba magrere
Svenske forskere har funnet en 
genmutasjon som gjør grisen 
mer muskuløs enn villsvinet. 
Bak står et hittil ukjent joker-
protein med hemmeligheter i  
ermet, mener de.

Tore Mælumsæter

– Dette er forklaringen på at juleskinka i 
2009 er vesentlig magrere enn for ek-
sempel det 1949-skinka var, sier leif  
Anderson ved uppsala universitet i en 
pressemelding. Han har ledet studiet 
som antyder at det er et spesielt gen 
som gjennom generasjoner har bidratt til 
å avle tamgriser som er stadig magrere 
og mer muskuløse. det er nettstedet 
forskning.no som skriver dette. I et sam-
arbeid med amerikanske forskere har 
uppsala-forskerne funnet et hittil ukjent 
protein som kan stå bak denne genmuta-
sjonen. Studiet ble publisert i tidsskriftet 
PloS Biology ved juletider.

Mer fett på villsviNet
Sammenliknet med villsvinet har dagens 
tamgriser betydelig mer muskler og min-
dre fett på kroppen. Bakgrunnen for at 
Anderson allerede for 20 år siden krysset 

VIKTIG FUNN: – Et viktig biologisk  
funn. Dette, sammen med seleksjon  
for mange andre genvarianter, har  
gjort grisene magrere over tid, sier  
Norsvinforsker Eli Grindflek.

MAGRERE: Genmutasjon er en av forklaringene på at ribba  
har blitt magrere de siste åra, viser en ny studie.
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Combi E30 - nytt elektronisk øremerke for gris

Unik HDX-teknologi med optimalisert signaloverføring og 
leseavstand – særlig godt egnet for avlesing av store dyr 
i bevegelse.

Se også vårt elektroniske merke Combi E23 FDX for gris.

Elektronisk merking – mer effektivt, større sikkerhet.

    
OS ID as
2550 Os i Østerdalen

Kundeservice: 62 49 77 00       
www.osid.no

kraftfôrpriser des-09  [Alle priser per fôrenhet inkl frakt]

Felleskjøpet 
Agri

Norgesfôr
Strand/Unikorn

FK Rog/Agder Fiskå Mølle Norgesfôr
Dalebakken

Sone 1*, Stange Stange Klepp * Klepp * Bjugn

Diefôr/Opti lakta 114 FE n per kg 112 FE n per kg 119 FE n per kg 115 FE n per kg 110 FE n per kg

gram råprot/kg?

Pris des 09 2,99 2,94 3,01 3,05 2,97

Pris nov 09 3,00 2,93 3,00 3,03 2,95

Pris Juni 09 3,13 3,04 3,05 3,03 2,96

Pris jan 09 3,04 2,96 2,90 2,88 2,85

Pris nov 08 2,98 2,90 2,77 2,76

Pris nov 07 2,54 2,42 2,38

Format Vekst 120/ 
Svin 50/Opti Norm

108 FE n  
per kg

105 FE n  
per kg

111 FE n  
per kg

106 FE n  
per kg

105 FE n  
per kg

Pris des 09 3,07 3,02 2,96 2,91 3,12

Pris nov 09 3,09 3,01 2,95 2,89 3,12

Pris Juni 09 3,17 3,09 3,00 2,91 3,13

Pris jan 09 3,12 3,04 2,93 2,85 3,01

Pris nov 08 3,03 2,96 2,79 2,73

Pris nov 07 2,57 2,46 2,44

Bonus (300 tonn/1 mill) 1,5% 5 øre 2% 2% 4,5%

Kontantrabatt 1% 1% (forhandl. 1%) 1% 1,5%

Pris diefôr m. bonus/kont. 2,91 2,89 2,92 2,96 2,79

Pris Vekst m. Bonus/kont 2,99 2,94 2,87 2,82 2,94

Prisene gjelder 12 tonnslass levert den sone 
(kommune) som er spesifisert og bestilling 2 
dager før levering 

* Felleskjøpet Agri har nå fire prissoner,  
   tillegg sone 2 = 1,7 øre, sone 3 = 3,5 øre og  
   sone 4 = 12 øre

* Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland/ 
   Agder og Fiskå Mølle har nye priser den  
   15. hver måned. Vi har brukt pris per 15. nov.

– Feil kraftfôrpris
Fiskå Mølle og Dalebakken hadde lavest pris
Vi presenterte feil kraftfôrpris 
for FK Rogaland/Agder i Svin 
nr 9-09. Dette er rettet, og vi  
har også tatt med nye desember-
priser.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Det har dessverre sneket seg inn en feil i 
kraftfôrprisene vi presenterte i Svin nr 
9/09. det er kraftfôrprisene i Felleskjøpet 
Rogaland og Agder som har blitt for lave. 
Riktige priser ligger 8 – 9 øre per kg høy-
ere enn i vår tabell i nummer 9. 

det er vi i Svin som har regnet feil og 
det vil vi sterkt beklage. Vi presenterer 
derfor tabellen igjen (den skulle stått i 
nummer 10, men falt dessverre ut). 

Vi har også oppdatert med priser som 
gjelder per 1. desember. Prisene har gått 
både opp og ned fra november til de-
sember. Fiskå har satt opp prisen 2 øre. 
det er det samme som forventet prisut-
vikling fra måned til måned fram til som-
meren. Felleskjøpet Agri har derimot satt 
ned prisen med 2 øre. diefôr er nå fak-
tisk litt rimeligere på Østlandet/Trønde-
lag enn på Jæren. Slaktegrisfôr er imid-
lertid fortsatt klart rimeligst på Jæren, 
eller 12 – 17 øre rimeligere hos Fiskå  
Mølle enn på Østlandet.

Fiskå haddel likevel  
lavest kraftfôrpris.
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Man er seg alltid sin egen 
bunnlinje nærmest!
det stunder mot årsmøtetid i disse samvirkeorganisa-
sjonene våre. det betyr at valgkomiteer er i sving for fullt 
rundt om i det ganske land. Organisasjonenes viktigste  
arbeid, hevdes det jo med fynd og klem at valgkomitéenes 
arbeid er. likevel har vi de siste årene sett stadige eksem-
pler på at valgkomiteene har havnet i hardt vær når sitten-
de styremedlemmer og styreledere skal evalueres, og av 
og til etterfølges av nye representanter. Alt for mange av 
valgene i samvirkeorganisasjonene våre har endt i situa-
sjoner hvor dyktige tillitsvalgte sitter igjen med Svarteper, 
og åker ut av styre og stell under nederlagets fane, just 
presis mens de trodde de var på vei opp og fram i nye 
fremskutte verv! det kan liksom noen ganger virke slik 
med valgkomiteene våre, at ting liksom ikke skjer over 
lang tid. Men når først ting skal skje, når de har fått ferten 
av et lederskifte, er de ikke til å stoppe ! da går begivenhe-
tene sin gang uten at en tilsynelatende ser verken til høyre 
eller til venstre. Og så ender årsmøtevalget i et gedigent 
brak, med minst En gedigen taper som resultat.  
Vær varsom-plakaten for valgkomiteer bør leses og stude-
res gang på gang for å unngå stadig nye overgrep.

I norsvin har vi hatt en vedtektskomité i sving.  
den har forberedt forslag til nye vedtekter for styret, som 
igjen fremmer forslag overfor årsmøtet nå. Hovedendrin-
gen i forslaget er at norsvin går fra å være en forening til å 
bli et SA, det vil si et samvirkeforetak etter den nye sam-
virkeloven. norsvin må tilpasse seg framtida og ta konse-
kvensene av at vi er i sterk vekst i den forretningsmessige 
dimensjonen !

I lys av denne forretningsmessige bevisstgjøringen må det 
velges kandidater til styret deretter! Styret i norsvin utgjør 
jo brorparten av styret i norsvin International, med en be-
tydelig forretningsmessig og markedsmessig agenda.  
dette gjør at valgkomiteen får et en enda tydeligere opp-
gave i å lete etter det ultimate styremedlem. det vil si en 
aktiv og engasjert svineprodusent, gjerne et landbruks-
politisk engasjement, krydret med erfaring fra nærings-
livet, gjerne høstet før han eller hun slapp til på heimgår-
den. Settes dette på toppen av kravspekken til nye 
styremedlemmer, betyr det nok at krav om representanter 
fra de riktige landsdeler og med de riktige kjønnsdeler må 
bli mer underordnet enn før i valgkomiteens vurderinger.

Et styre skal jo lede strategisk, utvikle og kontrollere be-
driften det er satt til å styre. Så kan vi jo drodle litt om for-
skjellen på hvordan man setter sammen et styre i et AS 
kontra et SA. I et AS leter eieren gjerne fram til personer 
som innehar erfaring og kompetanse fra tilsvarende virk-
somhet som den bedriften de skal styre. Styremedlemme-
ne har gjerne både lengre og tyngre erfaring fra AS-virk-
somhet ved at de selv har vært ansatt innen tilsvarende 
industri og salgsvirksomhet. dette betyr at de kjenner spil-
lets regler, og er sterke bidragsytere og rådgivere overfor 
administrasjonen direkte inn i strategiske og taktiske valg 
når det gjelder produksjon og salg.

I et SA, et samvirkeforetak, stort eller lite, velges styret 
blant andelseierne. Med all respekt for sundt bondevett 
og den unike vurderingsevne det å være en aktiv bonde og 
tillitsvalgt ofte fremmer; svært ofte kan man som eiervalgt 
styremedlem i et SA føle stor avmaktsfølelse og ubehage-
lig avhengighet av å måtte ha tillit til hva administrasjonen 
legger fram for styret av industristrategier, markedsstrate-
gier, osv. Men man har ofte ikke nok kunnskap og erfaring 
til å stille de rette spørsmåla til de rette tider.

Jeg tror mange kjenner seg igjen i styresituasjoner hvor det 
er påtakelig stille når industristrategier og markedsstrate-
gier drøftes, mens engasjementet når de store høyder når 
befriende saker direkte knytta til primærproduksjonen er 
på agendaen.

Målet må være å ha styrer som er komplette langs hele 
verdikjeden ! dette er svært viktig, for husk; en konsernsjef 
eller en administrerende direktør er seg alltid sin egen 
bunnlinje nærmest ! Og den bunnlinja fremmer ikke alltid 
bondens egen bunnlinje !

direktøren  d i rekte

Rolf Ole Tomter
adm. direktør norsvin
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For svineprodusentene har dette blitt en sannhet 
med store modifikasjoner. Økonomisk sett har  
det blitt mye verre å være liten svineprodu- 
sent i forhold til en stor. Det viser beregn- 
inger som Svin presenterer på de neste  
sidene. Store svineprodusenter har langt  
høyere lønnsomhet per enhet enn små.  
Slakteriene og kraftfôrleverandørene  
strekker seg langt for å få tak i de store.

VISS FORSTÅELSE: – Jeg har en viss 
forståelse for at det er nødvendig å 

prise etter kostnadsforbruket.  
Men jeg frykter at det blir langt  

mellom naboene mine etter hvert. 
Mange driver i mindre skala, sier 

Gunvor Kurland i Øyer.   
[Foto: Tore Mælumsæter]

Lykkelig 
som liten ?

[tema4kjøttindustri]
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for å sikre seg volumer. Tilleggene for å 
levere mange griser, eller rabattene for å 
kjøpe store mengder kraftfôr, overstiger 
langt de besparelsene aktørene har ved 
å handtere store kvanta. norsvin kan  
dokumentere en ekstrem utvikling i for-
skjellen mellom store og små bruk. de 
landbrukspolitiske målene om en variert 
bruksstruktur vil derfor kreve store over-
føringer til de mindre brukene om denne 
målsetningen skal videreføres.

Bak BeregNiNgeNe
Beregningene tar utgangspunkt i en rek-
ke forutsetninger. Ytelse, fôrforbruk og 
tilvekst er hentet fra norsvins dB-kalky-
ler. det er tatt utgangspunkt i norturas 
tilleggsytelser (puljetillegg og årsbonus) 
gjeldende fra 2010, og FK Agris nåværen-
de rabatter (volumrabatter per lass og 
årskvantumsrabatt). Ved leveranser av 
dyr er det gått ut fra sju ukers puljedrift 
for besetninger under 100 årspurker, og 
at smågrisprodusentene har to leveran-
ser per pulje, at kombinertprodusentene 
har tre leveranser per pulje, og slakte-
grisprodusentene fire leveranser per  
innsett. det er beregnet at et kraftfôrlass 
har en holdbarhet på maks. fire måne-
der. Vi har kun beregnet effekten av leve-
ransen av dyr og innkjøp av kraftfôr.

SMÅGRiSPRODuKSJON 
Figur 1 viser beregningene for smågris-
produksjon. lønnsomheten per årspurke 
er sammenlignet med en besetning på 
10 årspurker. Forskjellen i lønnsomhets-
nivå mot en konsesjonsbesetning (105 
avlspurker ≈ 137 årspurker) er på hele 
2300 kroner per årspurke. det aller mes-
te av dette (kr 1861) kommer fra puljetil-
legg og årsbonus fra slakteri. Forskjellen 
mellom 30 og 140 årspurker er på 1430 
kroner per årspurke.

KOMBiNeRT PRODuKSJON 
Figur 2 viser forskjellene opp mot en be-
setning på 10 årspurker. Sett opp mot en 
besetning på konsesjonsgrensa utgjør 
forskjellen 4000 kroner per årspurke.  
En kombinert besetning med gjennom-
snittlig ytelse og normal rekruttering vil 
nå konsesjonsgrensa på ca 57 årspurker. 
det meste av denne forskjellen stammer 

fra tillegg på levert slakt (kr 3000).  
Forskjellen i lønnsomhet mellom 20 år-
spurker og en besetning på konsesjons-
grensa er på ca 2500 kroner per årspurke. 
Tilvarende beregning for to år siden viste 
en forskjell på ca 1300 kroner.

SLAKTeGRiSPRODuKSJON
Figur 3 viser forskjellene opp mot en be-
setning som årlig leverer 200 slaktegris. 
En besetning opp mot konsesjonsgrensa 
på 2100 slaktegris vil tjene 127 kroner mer 
per gris. Av figuren ser vi at forskjellen 
flater ut fra 1000 slaktegris og oppover. 
det meste av forskjellen skyldes puljetil-
legg (ca 90 kroner), selv om de store slak-
tegrisprodusentene også betaler noe mer 
når de får store puljer inn med smågris. 

aNdre strukturuleMper
Beregningene over tar kun med prisfor-
skjellene på leveransene og innkjøp av 
kraftfôr. det er også mange andre forde-
ler med å være stor. Vi har f.eks beregnet 
kastreringskostnadene til å være 220 
kroner høyere per årspurke for en beset-
ning på 30 kontra 100 årspurker. det er 
heller ikke tvil om at arbeidsforbruket 
per enhet er langt høyere for de små en-
hetene, og det samme gjelder evt. inves-
teringskostnader. I regnemodellene har 
vi regnet med sju ukers puljedrift for de 
fleste besetningene. de aller minste  
besetningene vil selvsagt forbedre situa-
sjonen med lengre puljeavstand. Mange 
besetninger vil imidlertid uansett ikke 
klare å ta ut særlige puljegevinster. dette 
gjelder dersom du både leverer smågris 
og slaktegris, eller er livdyrselger.

 
dageNs virkeMidler
I Sør-norge gis det i dag en dyretallstøtte 
på 915 kroner per avlspurke for hver av 
de 35 første (tilsvarer ca 704 kroner per 
årspurke), og 28 kroner per slaktegris for 
de første 1400 slaktegrisene. Effekten av 
dette gjør at en smågrisprodusent på 30 
årspurker får utbetalt 480 kroner mer per 
årspurke i produksjonstillegg enn en på 
konsesjonsgrensa. Beregningene over  
viser at dette beløpet skulle vært 1000 
kroner høyere dersom det skulle kom-
pensere for tapt lønnsomhet ved små-
grissalg og fôrkjøp.

Mye verre å være liten
Kampen om de store svinepro-
dusentene blant slakterier og 
kraftfôrleverandører har ført til 
at de store svineprodusentene 
har langt høyere lønnsomhet 
per enhet enn hva de små har. 
Uten politiske grep vil struktur-
endringen galoppere.

Asbjørn Schjerve

Organisasjonssjef i Norsvin

Intens kamp om de største svineprodu-
sentene har ført til at slakteriene og 
kraftfôrleverandørene overbyr hverandre 

 
 
Produksjon

Forskjell i kr per enhet

Leveranse + fôr Dagens  
strukturstøtte

Smågrisproduksjon: 30 kontra 140 årspurker - 1430 + 480

Kombinert: 20 kontra 60 årspurker - 2500 + 70

Slaktegrisproduksjon: 200 kontra 2100 stk - 127 + 9
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Figur 14 Forskjell i DB per årspurke i smågrisproduksjon.

Figur 24 Forskjell i DB per årspurke i kombinertproduksjon.

Figur 34 Forskjell i DB per slaktegris.
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En kombinertprodusent på 20 års-
purker vil kun få 170 kroner mer i dyre-
tallstøtte per årspurke enn en konse-
sjonsbesetning. Her mangler altså 
fortsatt 2300 kroner for å komme opp på 
samme lønnsomhet. dagens dyretalls-
støtte er derfor svært langt unna å kom-
pensere for ulempene med å være liten.

dageNs struktur
ut fra søknad om dyretallstøtte pr 
01.01.09 var gjennomsnittsbesetningen 
på 36,9 avlspurker og slaktet 417 slakte-
gris (snitt 1156 slaktegrisenheter – kon-
sesjonsgrensa = 2100). Halvparten av 
svineprodusentene med purker hadde 
mindre enn 30 avlspurker, og disse står 
for snaut 20 prosent av produksjonen. 
det er verdt å merke seg at hele 9 av  
landets fylker har under 30 avlspurker i 
snitt, der Sogn- og Fjordane er lavest 
med kun 17,1 avlspurker. det er ikke tvil 
om at dagens puljetillegg gir sterke ut-
slag her.

 de rene slaktegrisprodusentene har 
nå 600 slaktegris i snitt (figur 5). Her er 
det imidlertid svært mange små, som  
levere svært få griser. 46 prosent av de 
rene slaktegrisprodusentene levere un-
der 300 slaktegriser, og står for 7 prosent 
av produksjonen og leverer 90 slakte-

griser i snitt. Spesialiseringa har slått 
sterkt til blant slaktegrisprodusentene, 
og 30 prosent av produsentene står nå 
for 75 prosent av leveransene.

 
dileMMa
Situasjonen viser svine-norges store  
dilemma. Aktørene på slakteri -og fôr-
siden ønsker ikke å drive landbruks-
politikk og styres av markedet. Kostnad-
ene ved å være liten dekkes ikke opp i 
jordbruksoppgjøret, selv om uttalt land-
brukspolitikk sier noe annet. Resultatet 
vil fortsatt bli en galopperende struktur-
endring og en påfølgende noe mindre 
landbrukspolitisk betydning for svine-
næringa. dersom næringen skal tilføres 
økt budsjettstøtte, skal midlene priorite-
res de minste besetningene (eks. dyre-
tallstøtte), eller gå til generell kostnads-
nedskriving (eks prisnedskrivning 
fôrkorn)? de største besetningene har  
oftest nyinvesteringer rett bak seg og  
består av unge og satsende svineprodu-
senter, som, tross strukturfordelene, har 
svært små marginer. Figur 4 viser struk-
turen blant alle som hadde purker per 
01.01.2009.

[tema4kjøttindustri]
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Figur 44 Svineprodusenter med purker per 01.01.09

Figur 54 Rene slaktegrisprodusenter per 01.01.2009

Automatisk veiing og sortering
av gris. Sorterer ut gris med
optimal slaktevekt.

• Sorterer etter vekt eller prosent
•  Sorterer merkede griser til

avlastingsbinger 
•  Arbeidsbesparende

Automatisk veiing og sortering
av gris. Sorterer ut gris med
optimal slaktevekt.

Domino PIG-SORT

Ta kontakt med en av våre spesialister på svin
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I-mek

- Kompetanse

- Løsninger

- Produkter

- Montering

- Service

- Optimalisering

www.fk-landbruk.no

www.domino.dk
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været som førte til at slakteriet måtte av-
lyse innkjøring av dyr en periode. 

– forstår puljetillegget
– det har vært mye diskusjon om puljetil-
legga i nortura. Men vi har forståelse for 
at det er nødvendig å prise dette slik at 
kostnadene dekkes. det koster fort 
6 – 700 kroner å holde en mann og en bil 
i felten, og det sier seg sjøl at det er  
dyrere å hente få dyr hos mange enn om-
vendt. noen steder må en nesten også 
jage unna andre dyr før en kommer fram 
til de grisene som skal leveres. Tillegg  
etter antall leverte er derfor greit. Men nå 
begynner forskjellene å bli så store at 
det er stor fare for at små produsenter vil 
falle fra i større antall. Her i Øyer er det 
ikke mange små svineprodusenter igjen. 
Men det har nok også spilt inn at vi har 
hatt bra tilgang på alternativt arbeid de 
siste åra, sier Gunvor og Rolf.

den siste oversikten de har fått fra 
nortura om tillegg etter antall leverte per 
pulje ser slik ut;
55 kroner (30 – 39)
70 kroner (40 – 49)
90 kroner (50 – 59)
105 kroner (60 – 69)
130 kroner (70 og oppover)

ujevN gris
Et annet problem med å drive slaktegris-
produksjon i mindre skala er at det ofte 
kan være vanskeligere å få avtaler om  

levering av smågris fra faste leverandø-
rer. Kurlands får i dag smågrisene gjen-
nom slakteriets livdyravdeling, og grise-
ne varierte i vekt mellom 20 og 55 kilo  
en av de siste gangene de fikk smågriser. 
det gjør det ikke enkelt å følge opp med 
fôr- og vektregistreringer. det gjør det 
heller ikke enkelt ved utslakting. Ofte må 
slaktegrisene leveres for tidlig i forhold 
til vektgrensa, fordi en må ta hensyn til 
vask og tørketider for å få syklusen til å 
få opp.

ujevN fôrkvalitet
det har også vært ujevn kvalitet på fôret i 
perioder. Etter å ha hatt problemer med 
dårlig fôr fra Felleskjøpet en periode, 
gikk de over til fôr fra Strand Brænderi.

– det ga raskere tilvekst og bedring i 
resultatene. nå har vi hørt at fôret fra  
Felleskjøpet har blitt bedre, så nå er vi 
tilbake på det igjen for å prøve, sier Rolf.

trapper Ned
Gunvor har såvidt bikket de 60, og Rolf 
er i AFP. Han har nemlig jobbet fullt i et 
asfaltfirma ved siden av gården i mange 
år, men har sluttet med det nå. noe av 
det første han gjorde som pensjonist var 
å kappe av seg halve fingeren, men det 
tar Rolf med et smil. de kommer til å hol-
de på som de gjør nå i noen år til, men 

– Vi skjønner at det er dyrere å 
hente få griser hos mange enn 
omvendt.Men forskjellene i  
puljetillegg er nå så store at det 
er stor fare for frafall av små 
produsenter, frykter Gunvor og 
Rolf Kurland.

Tore Mælumsæter

Øyer, Oppland

Sjøl driver de en mellomstor slaktegris-
produksjon med årlig levering av 7 – 800 
slaktegriser. det er også saueproduksjon 
på garden Vedum, som ligger vakkert til 
midt oppe i solskinnslia like nord for  
alpinbakkene i Hafjell, omlag 400 meter 
over havet. det er ikke langt opp til  
sætrer og snaufjell, hvor gaupe og bjørn 
med jevne mellomrom tar seg en runde 
for å se om det er noe godt  å få.

da Svin var på besøk hadde de 60  
leveringsklare slaktegriser på overtid i 
grisehuset.de var meldt inn den 21. de-
sember, men sto der fortsatt da Svin var 
på besøk 11. januar.  det var det kalde 

Godtar forskjellige puljetillegg, men;

Frykter at de små forsvinner

LIGGER FINT: Garden Vedum ligger fint 
til i 400 meters høyde på solsida i Øyer. 

Mellom husa skimter vi dalen  
nedover mot mot alpin- 

anlegget Hafjell. 
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så blir det spennende å se hva som skjer 
på garden.

– Men sønnen vår, Geir Halvor Vedum, 
og familien hans har gått løs på å restau-
rere den store gamle hovedbygningen på 
garden, så det er jo et godt tegn. Hvor-
dan de kommer til å legge opp gards-
drifta må de få bestemme sjøl, så det vet 
vi ikke. Men både sønnen og svigerdat-
tera er Ås-utdannet og har interesse for 
det grønne. To barn har de sammen 
også. Så framtida på garden er nok sik-
ret, men hvordan det går med grisen og 
sauen vet de ikke ennå.

FETES OPP: – Disse 
slaktegrisene skulle 
ha vært levert for  
lenge siden, men den 
strenge kulda har 
gjort at slaktebilene 
ikke kunne kjøre i en 
periode, sier Gunvor.

FRYKTER FÆRRE:  
– Vi forstår at det er 
dyrere å hente få griser 
hos mange enn om-
vendt. Men vi frykter at 
store forskjeller i til-
legg gjør at vi får enda 
færre grisenaboer enn 
vi har, sier Gunvor og 
Rolf Kurland.

nortura-tomta i 
Trondheim solgt
nortura solgte rett før jul fabrikk-
tomten på Tunga i Trondheim til  
Ikano Eiendom Trondheim AS.

den 73 mål store fabrikktomten 
på Tunga er i dag solgt for 200 milli-
oner kroner med en tilbakeleieavtale 
på tre til fem år. – Vi bygger en ny 
slakte- og skjærefabrikk i Malvik som 
skal erstatte fabrikkene i namsos, 
Fosen, Oppdal og Trondheim, og 
holdningen vår er å selge de eien-
dommene vi selv ikke har bruk for. 
nortura er fornøyd både med prisen, 
og at vi i noen år framover kan leie 
tilbake de delene av bygningsmas-
sen vi har behov for, kommenterer 
nina Sundqvist kommunikasjons-
direktør i nortura SA.

[tema4kjøttindustri]
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Med over 1,43 millioner slakte-
griser ble det satt ny slaktere-
kord i 2009. Slaktevekten ble 
78,86 kilo, noe som er litt lavere 
enn i rekordåret 2008. Som for-
ventet ble det ny kjøttprosentre-
kord med 59,48 prosent i gjen-
nomsnitt.

Morten Røe

fagsjef klassifisering, Animalia

Det har altså aldri vært slaktet flere slak-
tegriser i norge enn i fjor. Rekorden på 
1,43 millioner griser er 20 tusen flere enn 
i det forrige rekordåret 2008. Alle lands-
deler unntatt Østlandet har økning i slak-
tingen. Klart størst økning har Vestlandet 
med over 14 tusen slakt. Ikke uventet er 
det Rogaland som har den store øknin-
gen, med over 16 tusen slakt. Forøvrig er 
det nord Trøndelag og nordland som har 
den største økningen, med henholdsvis 
4253 og 3798 slakt. Størst nedgang har 
Østfold (-2595) og Akershus med 2559 
slakt.

høyest slaktevekt i rogalaNd
Middel slaktevekt i 2009 var 78,96 kg. 
Men dette er ingen ny rekord, for det er 
0,36 kg lavere enn i rekordåret 2008. 
Høyest slaktvekt har Vestlandet med 
80,1kg, og lavest slaktevekt har nord 
norge med 76,1kg. det er nedgang i mid-
del slaktevekt i alle regionene i landet. 
Midt-norge har størst nedgang med 0,49 
kg til 77,2kg. Høyest slaktevekt av fylke-
ne er det Rogaland som har med 80,5kg, 

fulgt av Oppland og Buskerud, begge 
med 80,2kg. lavest middel slaktevekt 
har Finnmark med 73,7kg. nærmest her 
kommer nordland med 76,0kg.

sterk kjøttproseNtrekord
Middel kjøttprosent i 2009 ble 59,48 
prosent. dette er i særklasse det høyeste 
årsmiddeltallet vi har registrert i landet. 
Siden vi har hatt 2 endringer i kjøttpro-
sentnivået i 2009, vil vi uansett få ny  
rekord i 2010. den første endringen ble 
gjennomført i slutten av januar 2009. 
Med denne endringen økte vi middel 
kjøttprosent med nær 1 prosentenhet, 
opp til ca 58 i kjøttprosent. den andre 
endringen ble gjennomført fra 29. juni. 
Etter denne endringen har måneds mid-
deltallene vært høyere enn 60,8 prosent. 
Beste måneds middeltall var i desember 
med 61,28 prosent.

Best kjøttproseNt østpå
Østlandet er regionen med høyest mid-
del kjøttprosent i 2009, med 59,54 pro-
sent, og nord norge har hatt det laveste 
nivået med 59,39. nord norge har også 
hatt den største økningen med 2,73 pro-
sentenheter. lavest har Vestlandet med 
2,38 prosentenheter.Sogn og Fjordane 
har det høyeste gjennomsnittsnivået for 
kjøttprosent i fylkene i 2009 med 60,22. 
Vest Agder har 60,17. nordland ligger la-
vest med 59,28. Aust-Agder har størst 
fremgang i middel kjøttprosent, med 
3,19 enheter, mens Buskerud noterer seg 
for minst framgang med 2,09 prosenten-
heter.Vanligste kjøttprosent i 2009 var 
60 %. 11,6 % av alle griseslakt fikk denne 
kjøttprosenten.

 I SÆRKLASSE:  
Middels kjøttprosent 
ble 59,8 i fjor. Det er  
i særklasse det høy-
este årsmiddeltallet 

som er registrert i 
Norge.

Ny rekordslakting av gris

HK Scans aksjeemisjon 
overtegnet
det ble tegnet A-aksjer for vel 16 millioner kroner i HK 
Scans aksjeutvidelse som ble avsluttet rett før jul.

dette tilsvarer nesten 110 prosent av de 14, 7 millioner 
A-aksjer til ble tilbudt i emisjonen. På grunn av overteg-
ningen blir det ikke aktuelt å bruke garantien som danske 
Markets hadde gitt for tegningen. HK Scan har også for-
nyet den juridiske strukturen for virksomheten i Finland 
ved å etablere et nytt holdingselskap. Hensikten er å gi 
større klarhet i den økonomiske rapporteringen i de ulike 
markedsområdene, fordi disse nå kan skilles tydeligere 
fra morselskapet. Administrerende direktør Jari leija i HK  
Ruokatalo OY blir også toppsjef for HK Scan Finland OY.

[tema4kjøttindustri]
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Heidi Dige

Heidi Dige arbeider som 
 spesialisert reproduksjons-
rådgiver i Hatting -KS, som er 
seminselskapet eid av Dansk 
Svineproduktion. Hun arbeider 
både med å forbedre resultatene 
hos kundene, og sikre at gode 
 resultater opprettholdes. 
 Arbeidet omfatter problem-
løsning, opplæring av personale, 
drektighetsskanning og kurs/
undervisning. Ved et typisk 
besetningsbesøk med 
reproduksjons problemer 
 vurderer Heidi alle ledd i kjeden, 
fra sæden ankommer til purka er 
scannet drektig. I arbeidet 
benyttes registreringer og 
produksjonstall fra besetningen, 
men det er også viktig å lytte til 
bonden og medarbeiderne og 
ikke minst observere hvordan 
arbeidet utføres og tilrettelegges. 
Gjennom sitt arbeid har Heidi 
skaffet seg bred erfaring med 
viktige forhold for å sikre en høy 
og stabil grisingsprosent.

Hvordan øke grisingsprosenten?
– Delta på kurs!

PROGRAM

Kl. 09.30 Kaffe

Kl. 10.00 Hatting KS rådgiver, Heidi Dige
Hvordan sikre høy grisingsprosent gjennom
• God og rasjonell brunstkontroll
• Hygiene, rutiner og teknikk ved inseminering
• Behandling av ungpurker
• Riktig fôring
Forbedringsmuligheter avhengig av nivå.
Purka til rånen eller omvendt?
Fordeler og ulemper med inseminasjonsbåser.

Kl 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 Ivar Aanekre, Norsvin og Anne Jørgensen, 
Animalia HT-Svin
Fordeler og ulemper med ulike løsninger i bedekningsavdelingen. 

Kl. 14.00 Hatting KS rådgiver, Heidi Dige
Hvordan opprettholde en høy grisingsprosent?

Kl. 15.00 Solveig Kongsrud, Norsvin, Mari-Janne Rasmussen, 
Animalia og Anne Jørgensen, Animalia, HT-Svin
Analyser i Ingris web, mulige årsaker til fruktbarhetsproblemer.

Kl. 15.50 Oppsummering, avslutning

KURSINFORMASJON
• Gardermoen 16. mars 

(påmeldingsfrist 22. februar)
• Stavanger 25. mars 

(påmeldingsfrist 3. mars)
• Mære Landbruksskole 13. april 

(påmeldingsfrist 22. mars)

Pris: Kr 1.500,- inkl. lunsj.
Påmelding og nærmere info: inger.strickert@norsvin.no
– tlf. 95 27 16 25.
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Med nærmere 270 000 grise-
slakt i året blir Norturas Stein-
kjeranlegg det største grise-
slakteriet i Norge fra høsten 
av.Det er det nye samarbeidet  
mellom Spis og Nortura som 
sender Steinkjer opp i tetplass. 

– Vi forbereder nå en fase med tilpasnin-
ger og ombygginger i februar for å takle 
økt slakting fra september, sier daglig  
leder ved norturas Steinkjeranlegg Jan 
Tore Flak til Svin.

I dag blir det slaktet omlag 210 000 
griser i året ved anlegget, pluss pur-
keslaktingen. Men fra høsten tilflyter det 
anlegget ytterligere 50 – 55 000 griser fra 
leverandører til Spis og tidligere Midt-
norge Slakteri. Flak forbereder seg der- 
for på å takle et slaktevolum på inntil 
270 000 griser på årsbasis fra høsten av.

reNt griseslakteri
norturas Steinkjeranlegg har lange vært 
et av landets få rene griseslakterier. ned-
slagsfeltet er fra nordlandsgrensa i nord, 
til grensene mot Hedmark og Oppland i 
sør. noen kommuner i Møre og Romsdal 
leverer også grisene sine til slakting ved 
Steinkjeranlegget. Men det aller meste 
av råstoffet, cirka 80 prosent, produse-
res innenfor en radius av halvannen ti-
mes kjøring fra slakteriet i Steinkjer. 
Kommunene Verdal, levanger og Skogn 
er tunge på gris.

Omlag åtte millioner kroner skal nå 
brukes for å tilpasse anlegget til økt slak-
ting. nortura skal kun utføre leieslakting 
for Spis. Skjæringa av egne merkevarer 
fortsetter som før. det er en moderne og 
imponerende skjæreavdeling på Stein-
kjer. Hele skjærelinja ved anlegget ble 
fornyet i 2006.

Blir landets største griseslakteri 

Samarbeid sender Steinkjer i tet

GAMMELT OG NYTT: Et utsnitt av Steinkjeranlegget.  
Det er gammelt, men en stor utbygging i 1978 la rammene 
for dagens drift. Hele skjæreavdelingen ble fornyet  
så sent som i 2006. 

RENT GRISESLAKTERI:  
De aller fleste slakteriene 
i Norge slakter mer enn 
bare ett dyreslag.  
Steinkjeranlegget har 
lange tradisjoner som  
et rent griseslakteri.

Tore Mælumsæter

Steinkjer, Nord-Trøndelag
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Ny koNkurreNt i skorpa?
det siste spenningsmomentet som disku-
teres i trønderbygdene nå er om Fatland 
gjør noe mer enn bare å orientere seg om 
mulighetene i Trøndelag. Mens Stein-
kjeranlegget oppgraderes til å takle  
større slakting i februar, vil Midt-norges  
gamle anlegg i Verdal bli brukt så lenge 
Steinkjeranlegget er stengt. Purkene skal 
slaktes ved Midt-norges gamle anlegg i 
levanger. Flak understreker at Spis har 
vært flinke til å bidra til gode løsninger i 
denne mellomfasen for å få klartgjort 
nødvendige tilpasninger til økt slakte-
volum. 

Planen er å klare det innenfor den  
eksisterende bygningsmassen i Steinkjer. 
det er også meningen å fortsette med 
samme ett-skiftsløsning som før når 
slaktinga utvides til høsten.

STABILT: – Det har vært 
stabilitet i råvaretilgan-
gen i Trøndelag, men vi le-
ver i konkurranse med andre 
og er forberedt på det også fram-
over, sier daglig leder Jan Tore Flak.

MER Å GJØRE: Det blir 
enda mer å gjøre for 
disse flittige hendene i 
skjæreavdelingen når 
slaktevolumet økes til 
høsten.

ØKTE TILFØRSLER: Økte tilførsler gir mer å gjøre, men skaper optimisme med tanke på 
framtida for Jan Ivan Sjømæling (t.v.) og Nils Edvartsen ved Steinkjeranlegget.

[tema4kjøttindustri]

Griseslakting i Norge 2009
Antall griser og middeltall per slakteri

Antall Antall Middel

Slakteri Slakt % Vekt

n Steinkjer 217609 14.3 79.17

n Forus 210702 13.9 80.99

n Rudshøgda 205531 13.5 81.38

n Sarpsborg 139783 9.2 79.84

n Tønsberg 132764 8.7 81.38

Furuseth 97162 6.4 85.11

Fatland Jæren 91972 6.1 84.07

Fatland Oslo 82084 5.4 84.80

Prima 62258 4.1 89.43

n Bjerka 53443 3.5 79.55

M-n Verdal 53006 3.5 82.50

Fatland Ølen 48975 3.2 83.23

n Sandeid 40939 2.7 80.91

n Ålesund 25509 1.7 79.17

n Målselv 18632 1.2 78.97

n Førde 16674 1.1 80.15

Horns Slakteri 7304 0.5 79.80

nordfjord 7291 0.5 81.00

Jens Eide 1830 0.1 80.86

n Sortland 1658 0.1 80.76

n Karasjok 1265 0.1 76.99

Helgeland 547 0.0 77.89

n Egersund 248 0.0 99.39

Ole Ringdal 211 0.0 83.31

Helle Slakteri 112 0.0 102.76

n Otta 86 0.0 112.70

n namsos 48 0.0 47.97

n Trondheim 40 0.0 104.71

n Fosen 3 0.0 150.57

Slakthuset 3 0.0 112.03

n Brønnøysund 2 0.0 132.80

staBil koNkurraNsesituasjoN
– Tror du det som nå skjer vil påvirke  
råvaretilgangen mellom de to konkur-
rerende slakteriene?

– Vi har som kjent mottaksplikt. leie-
slaktinga er en samarbeidsløsning som vi 
har kommet fram til. ut over dette konkur-
rerer vi fortsatt både i førstehåndsleddet 
og i sluttleddet når det gjelder ferdigvarer. 
Våre merkevarer vil møte like hard konkur-
ranse i sluttmarkedet som før, sier Flak.

Han påpeker at konkurransesituasjo-
nen mellom slakteriene i Trøndelag har 
vært ganske stabil sammenliknet med 
andre steder i landet.

– Mitt inntrykk er at samvirketanken 
står sterkt hos mange produsenter, og 
stabilitet har preget vår virksomhet så 
langt. Men det er klart at vi har konkurran-
se, og vi skal tåle konkurranse, sier han.
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Det nye superkjøleanlegget ved 
Norturas Steinkjeranlegg vil 
forlenge holdbarheten på ferskt 
svinekjøtt med hele 21 dager. 
Det gjør salgsarbeidet smidigere 
og mer konkurransedyktig i hele 
landet.

Tore Mælumsæter

Steinkjer, Nord-Trøndelag

Det ble en tøff start for den nye skjære-
linja som ble etablert i 2006 og det nye 
superkjøleanlegget. Investeringene var 
store, og det var de tekniske utfordringe-
ne også. Men nå har de fleste probleme-
ne løst seg, og anlegget går teknisk bra

det er stilt store forventninger til det 
nye superkjøleanlegget.

– Ta koteletter som et eksempel. når 
de kuttes og pakkes i skåler legges de på 
superkjøleanlegget. der kan de ligge i 
21 dager. deretter kan kotelettene mer-
kes med ytterligere fjorten dagers hold-
barhetstid i butikkene. Holdbarheten er 
med andre ord forlenget med hele tre 
uker. Jeg tror de fleste kan forestille seg 
hvilke muligheter det kan gi i salgs- og 
kampanjearbeidet. nå kan vi ha buffer-
lager av spesielle stykningsdeler på en 
helt annen måte enn før. Vi kan kjøre 
 store aktiviteter over hele landet. Planen 
er at dette anlegget skal fungere som en 
buffer for hele kjøttsamvirket. det finnes 
bare ett slikt anlegg i nortura, og det kan 
brukes på alle kjøttvarer som kan gå i en 
Gilde-bakk. Kjøleavdelingen er et resul-
tat av et flott samarbeid mellom nortura 
og SInTEF i Trondheim, sier daglig leder 
Jan Tore Flak ved Steinkjeranlegget.

nortura stoppet all inntransport av slaktedyr i Hedmark og Oppland på grunn 
av den strenge kulda i starten av januar.

Med kuldegrader ned mot 30 – 40 minusgrader over innlandet, stanset 
nortura all inntransport til slakteriene på Otta og Rudshøgda den 6. januar.

Inntransporten av dyr til slakteriene på Fosen og namsos ble halvert. 
 Totalt ble 370 storfe og 1850 gris i stedet prioritert for slakting senere når 
temperaturen tillot det.

For å unngå å transportere kylling gjennom Østerdalen, ble det iverksatt 
en gjensidig beredskapsavtale med norsk Kylling. Avtalen innebærer at 
 nortura og norsk Kylling slakter kylling for hverandre i slike situasjoner.

– når kulda blir ekstrem, klarer vi ikke å ivareta tilfredsstillende dyrevel-
ferd selv om inntransportbilene har gode oppvarmingssystemer. Forbrukerne 
merket neppe noe ute i butikkene, sier kommunikasjonsdirektør nina 
 Sundqvist i nortura, morselskapet til Gilde og Prior.

Superkjøling forlenger holdbarheten

STØRST: Nils Edvartsen leder fra høsten av landets største skjærelinje for svinekjøtt.

SUPERKJØLING: I denne superkjøleavdelingen kan alle kjøtt-
produkter som kan pakkes i en Gilde-bakk forlenge holdbar-
heten som ferskvare med hele tre 21 dager.

Kulda stoppet slakting
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Norgesfôr har tetta tønna!

Ideal svinefôr

LINK-FOG AS

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

Løsemiddelfri spesial-
epoxybelegg for fjøs

– Ingen tørketid – ingen produksjonsstopp

– Raskere renhold og lavere kostnader

– Vedlikeholdsfritt

– Unngå «Nyhus-sjuke»

– Reduserer risiko for bogsår 
og leddbetennelse

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

30 års erfaring
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Rudshøgda har landets mest 
moderne slakting, men Steinkjer 
er mer moderne på skjæring. 
Prima AS på Jæren spiller  
musikk for grisen før slakting.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Nortura Rudshøgda har trolig landets 
mest moderne slakteri, eller det eneste 
som i noen grad bruker roboter i slakte-
prosessen.

– Vi har en robot som åpner buk og 
bryst (to arbeidsoperasjoner spart), en 
robot som merker slaktet når det er god-
kjent og en robot som stykker opp slak-
tet i fire deler før skjæring, forteller fa-
brikkdirektør Kjell Åge Kjølstad på 
Rudshøgda. Enda mer robotisering vil 
ikke være lønnsomt. da måtte en i så fall 
slakte et betydelig høyere antall gris.  
Anlegget slakter i dag 200 000 griser år-
lig, eller en tjuendedel av slakteriet i  
Horsens danmark.

– Vi kjører da et skift og i snitt fireda-
gers uke når det gjelder gris. det vil si vi 
kan enkelt øke slakting til 300 000 gris, 
opplyser Kjølstad. Rudshøgda kan derfor 
svelge unna mer enn halve volumet fra 
Østfold hvis slakting der skulle bli lagt 

ned. I løpet av februar er ventet enn inn-
stilling om videre slakting i Sarpsborg el-
ler ikke. nortura Rudshøgda er ikke 
størst på svineslakting i norge. det er det 
nortura Steinkjer som er med 270 000 
svineslakt i året. da er 50 000 av slakte-
ne fra SPIS-gruppen tatt med.

– Vi utnytter kapasiteten brukbart, 
men kjører kun et skift. Maks kapasitet 
per i dag er rundt 300 000 griser, eller 
som nortura Rudshøgda, forteller fa-
brikkdirektør Jan Tore Flak. Totalt sett er 
imidlertid Rudshøgda størst da de også 
slakter storfe og sau.

ModerNe skjæriNg og kjøliNg 
i steiNkjer
Selv om slakting ikke er mest moderne i 
Steinkjer er skjæreavdelingen etter aller 
siste mote med superkjøling. det er en 
metode som øker holdbarheten på fersk-
vare. Superkjøling betyr at nedskjært 
vare raskt overflatefryses til 1,1 minus-
grader. deretter går det rett til et kjølela-
ger med samme temperatur. der kan det 
være som ferskvare inntil 20 dager uten 
at holdbarhetstida påvirkes. det vil si 
produktet er holdbart i 14 dager etter at 
det forlater kjølelager.

– Vi kan dermed serve markedet på 
en bedre måte ved å bygge opp et lite  
lager av ferskvare. det en fordel når alle 
skal ha ribbe til jul, eller når det er  
kampanjer på koteletter eller fileter, for-
teller Flak.

Musikk på priMa
Prima AS på Jæren har landets nyeste 
slakteri. Her slaktes 65 000 griser i året. 
det er ingen slakteroboter eller super-
kjøleteknologi. Men der grisen kommer 
inn møter den et moderne grisehus der 
det er full automatisert framdrift av  
grisen.

– Her står grisen for avstressing og 
her spiller vi musikk, forklarer daglig  
leder Harald Reime. det er ikke Grieg 
som spilles, men musikk komponert  
spesielt til grisen. Prima har også auto-
matisert kjølelager der gris blir hengende 
på lager i ulik tid avhengig av hvor mye 
de veier.

Roboter på Rudshøgda

I snitt har vi firedagers uke på slakting, 
sier fabrikkdirektør Kjell Åge Kjølstad på 
Rudshøgda.

ROBOTISERT: Rudshøgda er eneste  
svineslakteriet i Norge der roboter gjør 
noe av slaktejobben.
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– Planene er ikke lagt på is.  
Jeg vil ikke gå ut med en kon-
kret tidsplan, men tida arbeider 
for oss. Det er behov for mer 
enn ett griseslakteri i Trøndelag, 
sier Rune Dullum til Svin.

Tore Mælumsæter

Det er altså ikke bare Fatland som har 
luktet på mulighetene for å slakte gris i 
Trøndelag. Slakthuset Eidsmo dullum AS 
har, etter henvendelse fra flere produ-
senter i regionen, bestemt seg for å eta-
blere egen slaktelinje for gris i Stjørdal. 
Mange produsenter har vært redd for den 
kommende monopolsituasjonen på gri-
seslakting i Trøndelag. det var i mai at 
Slakthuset Eidsmo dullum AS offentlig-
gjorde at de ville etablere seg i Trønde-
lag. Men etter den tid har det vært stille 
om planene. nå bekrefter imidlertid  
daglig leder nils dullum overfor Svin at 
planene ikke er lagt på is.

– Vi har ikke kommet så langt som vi 
hadde håpet, men vi ser fortsatt at be-
hovet for et slikt anlegg er tilstede, sier 
han.

– Er anlegget i Stjørdal autorisert ?
– Ja, det kan brukes, men det er ikke 

så framtidsrettet som vi kunne ønske. 
det er ei tradisjonell skoldekarlinje der 
som vi kunne tenke oss å bygge om til 
hengende skolding. Vi tror også at det er 
mer framtidsrettet å legge mer enn ren 
slakting til et slikt anlegg. Men konkrete 
framdriftsplaner for dette vil jeg ikke si 

noe om nå. Vi føler at tida jobber med 
oss i forhold til nødvendige medspillere, 
sier nils dullum.

I dag er det bare storfe og småfe  
som slaktes på Eidsmo dullums anlegg i  
Melhus i Sør-Trøndelag. Oppstart av  
griseslakting i Stjørdal vil derfor bli et 
nytt tilskudd til selskapets aktivitet hvis 
det blir realisert.

[tema4kjøttindustri]

Eidsmo Dullum vil satse i Stjørdal

Økologiske forbrukere spiser mindre kjøtt
Jo mer du kjøper av økologiske produkter, jo mindre kjøtt spiser du.
dette viser en dansk undersøkelse fra FdB Analyse, gjengitt i landbrugsavisen. 
undersøkelsen viser at forbrukere som ikke kjøper økologisk spiser dobbelt så 
mye kjøtt som den fjerdedel av forbrukerne som spiser mest økologisk mat. Avde-
lingssjef Thomas Roland i FdB sier at forbrukere som vil spise mer klimavennlig, 
bør spise mindre kjøtt. 

ukraina gjenåpnet for norsk svinekjøtt
Grensene for import av norsk kjøtt er gjenåpnet i Ukraina.
det var i slutten av november at ukraina innførte forbudet, fordi landet var redd 
for smitte av svineifluensa. Men det er som kjent ikke dokumentert at svineinflu-
ensa kan smitte til mennesker ved at det blir spist svinekjøtt. ukraina refererer til 
informasjon fra verdens dyrehelseorganisasjon når det igjen er gjenåpnet for  
import av svinekjøtt fra norge.

Finanskrise, fall i eksport, og en 
av fire danske griser slaktes i 
Tyskland. Danish Crown har 
havnet i enda større vanskelig-
heter enn Nortura. En plan på 
ni punkterskal løfte selskapet.

Erling Mysen

Frilansjournalist 

 
Gris i alle varianter møter oss på konto-
ret til Anne Villemoes i danish Crown. 
Her finnes dørstoppergris, to rosa «grise»-
høyttalere, et fat utformet som en gris, 
kunstgris på veggene, et legosett med 
griser og en «grisehatt» på hylla.

– Venner kjøper «grisegaver» til meg 
fra reiser de er på rundt omkring i 
 verden. Gaver som ofte havner her på 
kontoret, smiler Anne. Hun er kommuni-

Optimist i krisetid
danmark

kasjonsdirektør i selskapet som er 
 verdens største svinekjøttekspor-
tør. I hele 130 av verdens land sel-
ges dansk svinekjøtt, som for ek-
sempel i muslimske Irak  
eller dubai. Hovedkontoret er i 
 Randers på Jylland. Anna har vært 
selskapets kommunikasjonsdi-
rektør i fire år. Tidligere var hun 
journalist i Jyllandsposten, og hun 
har jobbet i det danske forbrukerrå-
det, samt Coop danmark. 

– det er litt annerledes å jobbe  
i danish Crown. Både fordi vi er veldig 
store internasjonalt med avdelinger i 100 
land, og at 92 prosent av det vi produ serer 
går til eksport. Men også fordi jeg befinner 
meg i en verden midt imellom bonden og 
forbruker. Å jobbe i et andelslag eid av 
 bønder er spesielt. Vårt mål er å kjøpe 
råvarer dyrest mulig og ved å lage en 
merverdi også selge de dyrest mulig, for-
klarer Villemoes. det er annerledes enn 

ALLE VARIANTER:  
Gris i alle varianter møter oss på Anne  
Villemoes kontor. Kolleger i Danish Crown 
kjøper grisegaver på reisene sine rundt i 
verden.  [Foto: Erling Mysen]
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konkurrentene, som har fokus på å kjøpe 
råvarene billigst mulig for å tjene mest 
mulig kroner. Villemoes synes det er riktig 
spennende å sitte nettopp midt mellom 
bondens verden og forbrukernes verden.

– det er dessuten spesielt utfordrende 
når en jobber med informasjon og kom-
munikasjon, sier Villemoes.

krisetid, BaNker og 
aNdelskapital
Men siste året har vært krisetid også i 
danish Crown. Finanskrise betyr mindre 
eksport, stengte slakterier, oppsagte 
medarbeidere, lav kjøttpris til bonden, 
og stadig flere smågriser som sendes til 
Tyskland for slakt. 

– det er tøft og mange har mistet  
jobben. Men det å være andelslag med 
leveringsplikt er en klar fordel når det en 
gang er krise. Andelseiere må levere 
minst 80 prosent av grisene til oss. Vi får 
forutsigbare leveranser, og tid til å gjøre 
omstillinger. Sikkerheten i andelslags-
modellen gjør at bankene  krever mindre 
egenkapital (ca 20 %), og gir oss gunsti-
gere lånebetingelser enn om vi skulle 
vært et privat selskap, forklarer Villemo-
es. Sammenlignet med nortura må imid-
lertid alle medlemmer i danich Crown 
stille opp med 15 danske øre per kilo slakt 
de årlig leverer i andels kapital. I praksis 
ville det betydd ca 28 000 kroner i andels-
kapital for en norsk konsesjonsbesetning 
på slaktegris. Ordningen løfter tillitten 
hos bankene, og er svært viktig for et sel-
skap i ekspansjon.

iNterNasjoNal satsiNg
Og danish Crown har også vært i en 
 rivende internasjonal utvikling siden 
 selskapet fant den formen det nå har for 
snart 20 år siden. Selskapet ble til etter 
flere fusjoner av mindre andelsslakterier. 
I dag har danish Crown rundt 90 prosent 
markedsandel i danmark. Største kon-
kurrent er Tican, som også er et andels-
slakteri. – Vi har satset i for eksempel 
Sverige, Tyskland, Polen og England. det 
har dels skjedd gjennom oppkjøp av 
virksomhet. Og denne satsingen er trolig 
en utvikling som vil fortsette, forteller 
 Villemoes. Satsingen i utlandet gjelder 
først og fremst innen videreforedling, 
men i Sverige og Polen har danish Crown 
også gått inn i slakting. Men det er nett-

opp i landene vi har nevnt at danish 
Crown også merker krisen best. Valuta-
kurs betyr svært mye for en eksportvirk-
somhet. danske kroner står sterkt, mens 
England, Polen og Sverige i øyeblikket 
har veldig svak valuta. det presser 
 danske svinepriser. Og sammenlignet 
med Tyskland, har dansk lønnsutvikling 
vært alt for høy de seinere årene. Som et 
paradoks til diskusjonen i norge er ikke 
fokuset fra matvareindustrien da å presse 
ned råvarekostnadene for å utjevne dette. 
I stedet kan en lese i presseoppslag: 

– «Med tysk lønnsnivå kunne danish 
Crown betalt over en krone mer for kiloen 
til sine andelseiere». Men nå sendes 
hver fjerde danske smågris til Tyskland, 
og det er en utfordring.

– Vi kan ikke ha så stor svineproduk-
sjon i danmark hvis det ikke genererer 
arbeidsplasser. Transporten av alle grise-
ne til Tyskland er i seg selv problematisk, 
sier Villemoes. For å møte krisen har 
 danish Crown de to siste åra lagt ned 
 flere slakterier, og sagt farvel til omkring 
3000 ansatte. nå er riktignok et av 
 slakteriene foreløpig bare midlertidig 
lagt ned slik at beslutningen kan rever-
seres hvis trenden snur.

Ni puNkts plaN og Mer folkelig
danish Crown har lansert en ni-punkts 
plan for å snu utviklingen. denne skal 
gjennomføres fram til oktober 2010. det 
er sterkt fokus på kostnader og effektivi-
sering, blant annet er det et mål at lønns-
kostnader skal kuttes med hele 20 %.  
I planen er også et nytt avregningssys-
tem der fulle billass med gris og storfe 
premieres noe mer. Samtidig skal det 
satses mer på videreforedling. det er 
innen videreforedling de store merverdi-
ene skapes. I sum skal tiltakene løfte av-
regningsprisen med 45 øre per kg slakt 
til danske bønder. Akkurat som nortura 
og Tine i norge har danish Crown en 
sterkt stilling i danske omdømme-
målinger. I siste rangering er de faktisk 
helt oppe på 6. plass.

– Og vi har fått en forandring i måten 
forbruker og omverdenen ser på oss, for-
teller Villemoes.

– Virksomheten vår  er ikke lenger så 
lukket. Slakterinæringen har blitt mye 
mer åpen. dette har skjedd de aller siste 
årene, sier Villemoes. Her har hun selv 
bidratt med årsmeldinger og informasjons -
materiell der for eksempel selskapets  
direktører står på kjøkkenet og lager 
middagsmat og framstår som «vanlige» 
og folkelige. det nye slakteriet i Horsens 
(se egen artikkel) tar dessuten årlig imot 
ca 25000 besøkende fra fjern og nær.  
de vil se hvordan moderne  slakting fore-
går i praksis. At et slakteri skulle bli en 
så stor besøkssuksess er i seg selv en 
prestasjon.

STØRRE ÅPENHET:  
– Slakterinæringen 

har blitt en mye mer 
åpen virksomhet, sier 

Anne Villemoes,  
Danish Crowns kom-

munikasjonsdirektør, 
en av 20 direktører i 

selskapet som er  
verdens største svine-

kjøtteksportør.

[tema4kjøttindustri]

Alle danske besetninger får salmonellastatus
Den 14. januar i år trådte en ny salmonellahandlingsplan i kraft for andelsdeierne i 
Danish Crown. Blant annet skal alle griser nå få en salmonellastatus.

Av viktige endringer i forhold til forrige handlingsplan mot salmonella kan vi nevne;
• Alle svinebesetninger får nå en salmonellastatus, og den skal oppgis ved salg av livdyr.  

Statusen skal også være tilgjengelig på hjemmesiden www.spf-sus.dk.
• nye regler for kartlegging av gjødselprøver i purkebesetningene.
• Skjerpete grenser for nivå 3 av salmonella, og justering av salmonellafradrag i slaktegrisbesetninger.

det blir altså slik at alle besetninger nå tildeles en salmonellastatus som skal oppgis ved livdyrsalg. 
Av praktiske grunner vil også besetninger som ikke selger livdyr få en slik status, fordi det ikke er  
mulig å skjelne de forskjellige besetningstypene med tilstrekkelig sikkerhet i CHR-registeret.

Begrunnelsen for denne opplysningsplikten er naturligvis at handel med griser som er infisert av 
salmonellatypene typhimurium, derby eller infantis er hovedårsaken til spredning av salmonella. 
undersøkelser har vist at besetninger som er positive for disse salmonellatypene ofte forblir positive 
over flere år. Fordi det i slike besetninger kan påvises nye bakterier i lange perioder, gir ikke uttak av 
nye gjødselprøver i disse besetningene ny viten om salmonellaforekomsten. derfor skal besetninge-
nes salmonellastatus framover deklareres på bakgrunn av eksisterende data fra de fem siste år,  
altså ut fra resultater av gjødselprøver fra besetningen og kjøttsaftprøver fra eventuelt tilhørende  
slaktegrisbesetning.
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Ved Horsens øst på Jylland 
 finner du verdens mest moderne 
svineslakteri. Anlegget har også 
nettopp fått miljøpris. Her 
 brukes avfall til biodiesel, og fett 
fra grisen varmer opp fabrikken.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Vi er i Horsens en halvtime sør for Århus 
på Jylland. Fire biler fylt med gris i tre 
etasjer losses samtidig. Grisen forsvin-
ner inn i en enorm mottakshall. der får 
de halvannen time til avstressing i binger 
som likner bingene de er vant til. der-
etter sørger CO² bedøvelse for en skån-
som snipp snapp snute.  

Horsens er ikke tilfeldig valgt for 
 bygging av slakteri. Slakteriet ligger rett 
ved motorveien gjennom Jylland. det er 
også kort vei til Fyn. Mer tilfeldig er  
kanskje at Horsens hadde verdens første 
slakteri i 1887. I dag har byen det mest 
moderne, og et av de aller største. Hele 
investeringen kostet kun to milliarder 
danske kroner i 2004. det har vist seg å 
være et lønnsomt løft for danish Crown. 

Anlegget i Horsens slakter over fire 
millioner griser i året, eller en fjerdedel 
av danske svineslakt. dette foregår på to 
skift fem dager i uka. Arbeidet starter 
klokken 06.00 om morgenen og avslut-

tes i rimelig tid innen anlegget stenger 
klokken 2300. I løpet av denne tiden er 
mulig å slakte opp til 20 000 griser. Men 
natten betyr ikke at ingenting skjer. de 
små timer er satt av til vasking, renhold 
og vedlikehold. Teknikere ser over 
 maskiner før neste arbeidsdag. Slakting 
på nattestid er ikke aktuelt. Hvis kapasi-
teten skal økes, er svaret en ekstra 
slakte linje framfor nattarbeid. 

Slakteriet i Horsens har tre avdelinger 
som også utgjør hver sin hygienesone. 

dette er slakting, skjæring/utbeining 
pluss pakking. Avdeling slakting består 
igjen av tre slaktelinjer. linjene er roboti-
sert, og det spares tre hundre ansatte på 
dette. I alt er det 1600 ansatte i Horsens. 
Flere behøves ikke for å slakte omtrent 
den mengden gris som finnes i norge og 
Sverige til sammen.

Etter slakting suges fettet av grisene. 
Fettet brukes til oppvarming av hele an-
legget. Et overskudd av fett blir solgt  
i  flytende form til England. Slakteriet  

danmark

100 000 griser i uka

Danish Crown Slakteriet i Horsnes 
har 80000 m2 bebygd areal. Hele 
tomta er 480 dekar. 
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i  Horsens har fått pris for sine energi-
sparende løsninger. I sum samles det 
her opp energi tilsvarende det 820 hus-
stander bruker på et år. 

det er bare rundt en av ni danske 
slaktegriser som fortæres i danmark. 
 Resten forsvinner ut i den store verden. 
Men ulike markeder vil ha forskjellige 
 deler av grisen. Hoder, ører, mage og tær 
går til Kina. der er glaserte svinetær liv-
rett. Svinetunge går til Tyskland og Eng-
land. Hjerte og lever forsvinner også til 
Tyskland, samt Russland og andre land  
i Øst Europa. Tyskerne vil dessuten ha 
lunger (brukes i pølseproduksjon). det er 
Tyskland sammen med Japan som er 
danskenes største eksportmarkeder. 
 Japan vil typisk ha svinekam, bryst og 
nakke. nakkekoteletter selger både i 
 Japan og Tyskland. Men mens en japansk 
nakkekotelett bare bør veie 27 gram vil 
tyskerne ha den sju ganger større.

Nå er MaNge laNd og 
Markeder viktige. 
Skinker er for eksempel populært i 
 England, Frankrike og Italia. Bacon er 
 engelskmenn ville etter, og her får de 
selskap av Australia. Amerikanere vil ha 
barbequeben, mens franskmenn vil ha 
svinehaler. det siste er også en viktig 
dansk eksportvare i Afrika. Alt blir be-
hørig sortert og fordelt på anleggets 26 
forskjellige pakkelinjer. 

Regnskap Danish Crown Sammenlign.

Danish Crown
2007/08*

Danish Crown
2008/09*

Nortura 
2008

Omsetning (mill.nOK) 53 550 51 030 16 770

Årsresultat (mill. nOK) 1140 1170 15

Totalkapital 2 6240 2 3840 7 260

Egenkapitalandel inkl andelskap. 22 % 23 % 33 %

Slaktemengde (mill kg) 1 559 1 402 275

herav gris i % 96 96 31

Ansatte 25 100 23 500 6 500

Slakt pr ansatt i tonn 62 60 42

Slakt pr. ansatt (bare danmark) 104 100 42

Andelseiere 12150 10 690 28 110

Anslått verdi mill. nOK 20 000 ???

Verdi pr andelseier 1,9 mill. 0,2 mill.???

* danish Crown avslutter regnskapasåret 30.september. 

Danish Crown Roboter gjør mange av 
oppgavene på slakteriet i Horsens. Her 

åpnes magen og innmaten tas ut. 

Fire dyrebiler kan losse gris samtidig.
foto: erling mysen



K J Ø T T i N D u S T R i

27svin – 1/2010

«Døden er en prosess og ikke en 
hendelse», heter det i biologien. 
Med dette mener man at de bio-
kjemiske prosesser ikke stopper 
opp umiddelbart.

Eli Gjerloug-Enger

 doktorgradsprosjekt kjøtt- og fettkvalitet 
norsvin og iha-umb

Etter at sirkulasjons- og oksygentilførse-
len har stanset, avtar de biokjemiske 
prosessene gradvis over tid. Muskler om-
danes til kjøtt når dyret avlives. Kjøttets 
vannbindingsevne, drypptap, vekt og 
kvalitet er avhengig av stressnivået hos 
grisen, varighet fra sist fôring, ned-
kjølingshastighet av slaktet og dyrets 
 gener. For svinenæringa er drypptap en 
veldig viktig egenskap. Slakteriene er 
ikke tjent med at store mengder kjøttsaft 
renner bort, og forbrukerne foretrekker 
kjøtt som holder på vannet, er saftig og 
mørt. norsvin var tidlig ute med å fjerne 
halotangenet, som tidligere var den 
 viktigste årsaken til lyst og væskedrivene 
kjøtt. I mellomtiden har vi hatt pH med  
i avlsmålet for å hindre at seleksjon for 
høyere kjøttprosent skulle gi kjøtt med 
dårligere vannbindingsevne. nå tar vi  
i bruk data fra en helt ny registreings-
metode for drypptap, og dette gjør det 
enklere å selektere for bedre kjøttkvalitet.

hva skjer i MuskleNe Når et 
dyr av lives? 
når døden inntrer omdannes muskel til 
kjøtt. denne prosessen er avgjørende for 
kjøttets tekniske og sensoriske kvalitet, i 
tillegg til holdbarhet. Muskelen er bygget 
opp av muskelfibrer, og de viktigste 
muskelproteinene er aktin og myosin. 
disse er organisert slik at de kan gli mel-
lom hverandre, omtrent som når vi folder 
hendene våre. når en muskel skal trekke 
seg sammen, trenger den en nerve-
impuls og økt konsentrasjon av kalsium-
ioner (Ca2+). Merkelig nok er det slik at 
muskelen bruker energi (ATP) for å slappe 
av. derfor har vi stive muskler når muske-
len har arbeidet så hardt at det ikke er 
nok energi til å løse opp muskelsammen-
trekningene. når muskelen til føres nok 
oksygen er nedbryting aerob, mens når 
kraftanstrengelsen vedvarer over tid, 
trenger muskelen mer oksygen enn det 
kroppen klarer å tilføre og nedbrytingen 
blir anaerob. Muskelen omdanner da 
sukker (glukose) til energi uten bruk av 
oksygen, og resultatet av dette er at det 
dannes melkesyre og pH-nivået faller. 

Forts. neste side

Avl for bedre kjøttkvalitet gir 
også bedre økonomi

HVA ER KJØTT?: «Muskler omdannes  
til kjøtt når dyret avlives,  

skriver blant annet Eli Gjerloug-Enger  
i denne artikkelen.

VIKTIG: Lite drypptap  
er viktig for kjøttindu-
strien, men det er også 
viktig for forbrukernes 
opplevelse av et saftig 
og mørt kjøtt.
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Over tid blir nivået av melke syre så høyt 
at det ikke er energi til å slappe av og 
muskelen blir stiv. det er i prinsippet det 
samme som skjer under dødsstivhet, 
men nå forblir aktin og myosin fastlåst, 
fordi mangelen på energi gjør at aktomy-
osinlåsen ikke kan åpnes.

ph og drypptap
For et dyr som er avlivet opphører melke-
syreproduksjonen når glykogen lagrene i 
muskelen er tømt eller når lav pH hem-
mer enzymaktiviteten som  produserer 
melkesyre. Hos de fleste svine raser, deri-
blant landsvin, yorkshire og duroc, tøm-
mes glykogenlagrene ved melkesyrepro-
duksjon, mens hos hamp shire som er 
kjent for lav pH, er det fortsatt igjen noe 
glykogen når melkesyreproduksjonen 
opphører. det lave pH-nivået i kjøtt fører 
til at proteinene endrer sin tredimensjo-
nale struktur og det blir færre ladninger 
som kan binde vann. dette fører til at 
vannbindingsevnen reduseres, drypp-
tapet øker og fargen blir lysere. I tillegg 
gir lav pH kjøttet en bedre holdbarhet, 
 siden bakterier i mindre grad trives i surt 
miljø. Ved lagring vil enzymene i muske-
len bryte proteinene ned. Kjøttet blir 
mørt, det dannes aromatiske stoffer som 
gir god kjøttsmak, og de nedbrutte 
protein forbindelsene er med på å bufre 
kjøttet. Vi ser at pH stiger noe ved lagring 
og mindre kjøttsaft renner bort dersom 
man lar slaktet henge noen dager før det 
deles opp.

Vann er det billigste næringsmiddelet 
man kan selge. Ønske om å redusere 
drypptapet skyldes at kjøtt med bedre 
vannbindingsevne har bedre teknologisk 
kvalitet, bedre sensorisk kvalitet og i til-
legg blir det flere kilo kjøtt som kan 
 selges. Kjøttet inneholder om lag 74 % 
vann, og det er ikke til å unngå at noe 
går tapt når kjøttet blir delt opp. Store 
verdier kan likevel spares om slaktet kan 
beholde en prosent mer kjøttsaft. drypp-
tap har tradisjonelt vært en veldig tidkre-
vende og kostbar egenskap å registrere. 
Ved Slagteriernes Forskningsinstitut i 
danmark har de utviklet en hurtigmetode 
for drypptapsmålinger som heter EZ-
driploss. En sylinderkniv brukes til å 
kjærer ut 10 gram store kjøttbiter fra en 
to cm tykk kjøttskive fra kammen. 
Spesial konteinere sikrer at alle kjøtt-
bitene får like forhold, og etter 24 timer  
i kjøleskap kan drypptapet registreres. 
denne metoden har norsvin satt i drift 
hos Animalia, som nå utfører disse 
 målingene ukentlig på dyr fra delta 
 (norsvins nye råneteststasjon). nøyaktig-
het er viktig, og de som arbeider med 
prøvene hos Animalia gjør en god jobb 
med de 3000 grisene som testes hvert 

år. For å effektivisere den danske meto-
den ytterligere blir det benyttet en digital 
vekt, strekkode for dyreidentitet, og auto-
matisk innlesning i en datamaskin.

avlsverdier for drypptap
Så snart den siste prøven er veid sendes 
resultatene til norsvin. disse inngår så i 
nattas avlsverdiberegninger og slekt-
ningene til de dyrene som er testet får 
nye avlsverdier for kjøttkvalitet neste 
morgen. Ferske avlsverdier publiseres  
på Avlsweb og foreldre velges ut til neste 
generasjons griser. PH har vært i avlsmå-
let for landsvin og duroc i lang tid som 
en indirekte egenskap for drypptap. 
drypptap målt med EZ-driploss-metoden 
har gitt høyere arvegrader enn pH for 
begge raser (Tabell 1), hvilket kan tyde 
på at sikkerheten er relativt god for 

 denne metoden. det er derfor mer effek-
tivt å selektere direkte for drypptap.  
I dag brukes datatomograf for å velge ut 
de beste dyrene for kjøttprosent, og 
 dette er veldig effektivt. Men økt kjøtt-
prosent gir mer drypptap dersom dette 
ikke vektlegges. det er derfor viktigere 
en noen gang at vi har tar med flere 
egenskaper for kjøttkvalitet i avlsmålet. 
duroc har veldig lavt drypptap og her 
 ønsker vi å holde nivået av drypptap 
uendret. For landsvin er det gunstig å 
avle for mindre drypptap.

 
 

DRYPPTAP: Spesialbegre for EZ-Driploss-metoden sikrer like forhold for alle kjøtt- 
prøvene. Prøvene blir enkle å handtere og lite plasskrevende. Etter 24 timer i kjøle-
skap veies prøvene og drypptapet beregnes. 
Foto: Slagteriernes Forskningsinstitut

Drypptap pH Kjøttprosent

drypptap
landsvin 0,23 -0,63 0,33

duroc 0,33 -0,89 0,22

pH 
landsvin -0,32 0,19 -0,29

duroc -0,59 0,27 -0,21

Kjøttprosent
landsvin 0,20 -0,14 0,45

duroc 0,24 -0,13 0,56

Tabell 14 Arvegrader på diagonalen, genetiske korrelasjoner over og fenotypiske 
 korrelasjoner under diagonalen for drypptap, pH og kjøttprosent. 

Forts. fra forrige side
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Fleksibel innredning

Be om referanser. For nærmere informasjon
ta kontakt med nærmeste A-K forhandler.Vår styrke – din trygghet! www.a-k.no

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

Reime Forum Gris fødebinger
•	 Romslig	smågrishjørne	tilgjengelig	fra	gang
•	 Stengeluke	på	skillegrind	betjenes	fra	gang
•	 Todelt	smågrishjørne	den	første	kritiske	tiden
•	 Enkel	og	rask	omstilling
•	 Høye	tette	skiller	gir	trygghet	for	purkene
•	 Ekstra	god	snuplass	for	purka
•	 Plassering	av	kontaktgitter	og	drikkeutstyr	
	 gir	reine	binger
•	 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

Nyhet! Ekstra stort 

smågrishjørne

Ta vare på alle      grisungene!
Pluss Faktor, melke-
erstatning til smågris
Det hender at ”superpurka” får � ere unger 

enn hun har spener til, slik at den svakeste 

ikke får nok melk. Overtallige grisunger fra 

� ere purker kan samles i egen binge og gis 

melkeerstatning. Dette vil også gi bedre 

fôring til ungene som er igjen sammen 

med mora. Pluss Faktor kan brukes som 

 supplement til alle grisungene 

 eller erstatte all melkefôring etter   

 råmelksperioden.

 Pluss Faktor kan brukes både i   

 Mamina, Mambo og andre   

 automater – og til manuell fôring.
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Pluss Faktor får du i FK butikken.
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– Men det er hard konkurranse om 
svinemarkedet i dag, og lite som skiller. 
norsvin har lenge hatt en rase i verdens-
klasse med sitt landsvin. I dag har dere i 
tillegg duroc på god vei. Vi selger duroc 
som aldri før i Sverige. I framtida regner 
jeg med at både landsvin, duroc og york-
shire er i verdensklasse, sier Agné. Sam-
tidig minnet han om at Yorkshireavtalen 
med Sverige går ut om et år. 

Agné mener norsvin har gått fra å 
være en organisasjon med en sterk 
 visjon men lav forandringsvilje, til å være 
en organisasjon i forandring. norsvin har 
samtidig gått fra å være en organisasjon 
basert på et nordisk lavrisiko marked, til 
langt større risiko i et internasjonalt 
 marked. Også når det gjelder markeds-
føring og markedsorientering har det 
skjedd utvikling. 

– Holdningen til markedsføring har 
forandret seg mye. Oppfatningen var 
 tidligere at alle kjenner norsvin, i hvert 
fall i norge. Men nye markeder krever ny-
tekning og sterk fokus på markedsføring, 
sier Agne. 

gris er forskjellig
– En norsk gris er annerledes enn en 
svensk, og ikke minst en amerikansk.  
I dag er det veldig fokus på Amerika, sier 
Agne. Men ulike markeder har  ulike opp-
fatninger av hvordan en gris skal se ut. 
En norsk gris i uSA bør derfor trolig leve-
res med en bruksanvisning. 

– Men stort amerikafokus er også en 
fare. det er fort gjort å glemme hva for 
eksempel det svenske markedet krever, 
mener Agne. 

Til avlsbesetningene hadde Agne  
følgende budskap: – dere er gull-
beholdningen i norsvin. det er viktig at 
dere lykkes. Hvis dere alle blir litt bedre, 
hjelper det oss med å holde danskene 
borte fra Sverige, sa han. 

 

Norsvin har forandret seg mye 
som organisasjon på 10 år.  
I dag opererer selskapet i et 
marked med hard konkurranse, 
og det er lite som skiller. 

Erling Mysen

Frilansjournalist 

Hans Agné i svenske Avelspoolen 
(50 % norsvineid) avluttet avlbesetnings-
møtet på lillehammer med foredraget 
«Hvordan har norsvin utviklet seg de 
 siste 10 år ?»

– det er ingen lett oppgave å få for et 
foredrag. det er som å evaluere ekte fellen 
etter 10 år, startet Agne. Avls poolen og 
norsvin har for øvrig samarbeidet i 15 år. 
Agné har vært med siden 2002. 

Avlsbesetningene 
er gullbeholdningen

– Vi selger Duroc som aldri 
før i  Sverige, sier Hans Agne 
i Avelspoolen. 

BESTE DUROC: Kari og Tore Eggum 
fra Akershud vant som mange  
ganger før, prisen for beste for-
delingsbesetning på duroc.

BESTE FORMERING: Wenche og Arnt 
Knygh, Nordland, vant prisen for 
beste formeringsbesetning. 

BESTE LANDSVIN: Jan og Tonje 
Botilsrud, her representert 

med datteren Eline, vant  
prisen for  beste foredlings-

besetning på landsvin. 
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BESTE DUROCRÅNE: Thorvald Hillestad (t.h)og røkter Torgeir Davidsen  
fra Vestfold vant prisen for beste durocråne. 

25 ÅRS JUBILANT: Mona H.Grimstad og 
Kjell Kvålshagen fra Sjåk i Oppland fikk 
utmerkelse for 25 år som foredlings-
besetningseiere.

BESTE LANDSVINRÅNE: Inger Berit og Per Hansen, Akershus, fikk prisen for beste landsvinråne. 

Prisvinnere  
     avls besetninger 2009
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H E l S E

Strengere krav til generelt rein-
hold.Egen plan for hver beset-
ning, og krav om utlastnings-
rom med plass til alle griser 
(2015) er viktige endringer i 
nytt helse og hygienereglement 
for avlsbesetninger.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Det er fra i år vedtatt nytt helse og 
hygienereglement for foredlings- og 
formerings besetninger. dette betyr at 
«bør og kan» er byttet ut med «skal og 
må». det innebærer generelt strengere 
krav til hygiene, egne planer over rutiner 
i hver besetning, krav om avstand til 
nærmeste svinenabo ved nyetablering, 
krav om større utlastningsrom, og krav 
om å sende med gyldig helseattest ved 
salg av livdyr. Og kravene er mer detalj-
erte enn før. nå står det spesifikt at det 
skal skrapes og strøs i bingen hver dag, 
og det skal vaskes (med såpe) mellom 
hvert innsett. Hovedrengjøring skal skje 
minst en gang hvert år. Generelt skal det 
også være ryddig. Ganger, kontor og inn-
slusingsrom skal holdes fri for gjenstander 
som ikke er relatert til svineproduksjon. Ved 
nybygg gjelder i tillegg helseksjonering.

låste dører
Fra 1. 7. 2010 skal også alle ytterdører til 
dyrerom være låst (det er nok med en 
krok på innsiden av døra). Avlsbesetnin-
ger skal ha en plan for smittebeskyttelse 
og hygiene. dette er en rutinebeskrivelse 
som berører alle forhold rundt smitte-
beskyttelse og hygiene. det vil si inn-
slusing, utlasting, vask, desinfeksjon, 
kjøp av dyr (formeringsbesetninger). Frist 
for å ha slik plan er juli i 2011. For å bli ny 
avlsbesetning kreves nå at det skal være 
minst 500 meter til nærmeste gård med 
gris. Ved nyetablering skal en også unn-
gå all kryssende trafikk med hensyn til 
mottak av fôr, strø og levering av dyr. For 
alle gjelder at kadaverbil ikke skal inn på 
gårdsplassen. Kadaver skal plasseres på 
egnet sted utenfor gårdsplassen.

40 cM høyt skille
nytt er også at det skal være et minst  
40 cm høyt fysisk skille mellom uren og 
ren sone i innslusingsrom (frist 1. 7. 2010). 
det er krav om egen smittesluse for hvert 
adskilte hus hvor det er gris. Inngangs-
parti skal være rent, ryddig og opp varmet. 
Alle, inkludert gårdens egne medarbei-
dere, skal skifte til fottøy og kjeledress. 
Besøkende skal vaske  hendene før de 
går inn i husdyrrom. Varmt/kaldt vann og 
papirhåndkle skal være tilgjengelig ved 
smitteskillet, og det skal være egen plass 
der praksiskoffert kan settes mellom 

uren og ren sone. det henstilles til minst 
mulig besøk i besetningen og det skal  
føres besøksprotokoll (ikke nytt). dusjing 
og klesskift er påbudt etter utenlands-
besøk. Reglen er her mer liberal enn før 
hvis en ikke har vært i kontakt med hus-
dyrmiljø i utlandet. Men for personer 
som har vært i kontakt med husdyrmiljø 
(gjelder også møter/ kongresser) har vi 
som før en 48 timers regel, hvorav et 
døgn skal være i norge før en går inn i en 
avlsbesetning.

utlastiNgsroM til hele 
leveraNseN
det vanskeligste kravet å imøtekomme 
gjelder trolig utlastingsrom. Her var det 
også flest spørsmål på avlsbesetnings-
møtet, som for eksempel om du kunne 
bruke en bil/vogn som utlastingsrom.  
de nye kravene baserer seg på danske 
 anbefalinger. nå skal avlsdyr også leve-
res via utlastningsrom eller ved bort-
kjøring fra gården. det skal være tettslut-
tende dør mellom utlastningsrommet/
rampa og øvrige dyrerom. det som vil svi 
mest i lommeboka er at utlastingsrom-
met skal ha plass til alle griser i én leve-
ranse. Med puljetilleggene som nå gjel-
der kan det bli kostbart. Men hel sek-
sjo nerte avdelinger kan fungere som ut-
lastingsrom forutsatt at alle dyra leveres 
via ei dør som leder rett fra rommet og ut 
i det fri pluss at en ikke må gjennom av-
delingen for å komme til en annen avde-
ling. Frist for gjennomføring av utlast-
ningskrav, er imidlertid ikke før om fem 
år (1. 7. 2015).

helseattest følger livdyr
– Ved livdyrsalg skal det følge med 
 gyldig helseattest utskrevet fra Helse-
web. Attesten er gyldig i fire måneder  
og 10 dager etter siste besøk fra ansvar-
lig veterinær. I dag er det også krav om  
å ha slik attest, men ikke at den skal 
sendes med livdyrkjøpere. For ytterligere 
informasjon se ny brosjyre: «Smitte-
beskyttelse av grisehus».  

– Avlsbesetninger
Nytt helse og hygienereglement

SKAL OG MÅ: – «Bør og kan» er 
 byttet ut med «skal og må» i nytt 
helse og hygienereglement,  
forklarer Anne Jørgensen i Helse-
tjenesten for Svin og helseansvar-
lig Peer Ola Hofmo i Norsvin.
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Grisingsprosenten i norske  
besetninger har vært stabil på 
ca 80 prosent i mange år.  
Danskene ligger fem prosent 
over.

Målfrid Narum

Fag- og Seminsjef, Norsvin

Mye å heNte
Grisingsprosenten påvirkes i første rekke 
av ulike forhold innen drift og driftsledel-
se, og vi vet at mange besetninger har et 
forbedringspotensiale her som kan ha 
svært stor økonomisk betydning. Helse-
tjenesten for svin og norsvin gjennom-
førte en studietur til danmark i 2007, og 
dette, supplert med tidligere erfaringer, 
viste mange forbedringsområder innen 
rutiner for brunstkontroll og insemine-
ring i de norske svinebesetningene. 
Gjennomsnittlig grisingsprosent i danske 
besetninger ligger ca fem prosentenheter 
over de norske.

Tall fra bruksbesetningene i Ingris 
2008 rangert etter antall beregna avven-
te per årspurke vises i tabellen, nederst.

En høy grisingsprosent er viktig for å 
oppnå gode resultater. Hvis vi med bak-
grunn i Ingris-resultatene regner med at 
du ved å øke grisingsprosenten med fire 
prosent-enheter, også oppnår 0,7 flere 
levendefødte smågris per kull og 5,6 fær-

re tomdager per kull,  vil resultatet per 
årspurke øke med hele 2,2 avvente  
smågris! da har vi ikke regnet med noen 
endring i tapsprosenten fra fødsel til  
avvenning.

Med norsvins dekningsbidragskal-
kyler beregner vi at en slik resultatfor-
bedring betyr ca 2000 kr per årspurke i 
kombinert produksjon og ca 1350 kr i 
smågrisproduksjon. For en konsesjons-
besetning med smågrisproduksjon kan 
dette utgjøre 170 000 kr i økt deknings-
bidrag. det er viktig å merke seg at dette 
viser et økonomisk potensial i gode  
resultater. det er ingen selvfølge at kull-
størrelsen øker ved en økt grisingspro-
sent. det kommer helt an på hva som var 
årsaken til den lave grisingsprosenten i 
besetningen din, og hvilke tiltak du set-
ter inn for å bedre resultatene.

Med forutsetningene ovenfor vil ett 
prosentpoeng endring i grisingsprosen-
ten tilsvare en verdi på 340 kr per års-
purke i smågrisproduksjon og 500 kr per 
årspurke i kombinert produksjon.  
dersom du ikke hever kullstørrelsen og 
reduserer antall tomdager som angitt 
over, vil effekten være langt lavere.

En besetning med lav og varierende 
grisingsprosent vil oppleve at det ofte 
står binger tomme i fødeavdelingen.  
Et tapt dekningsbidrag på grunn av man-
glende produksjon utgjør et tap på ca 
6500 kr per kull i kombinert og ca 3600 
kr per kull i smågrisproduksjon med  
norsvins dekningsbidragskalkyler.

Meld deg på kurs
Helsetjenesten for Svin og norsvin har et 
samarbeid for å gjennomføre tiltak som 
skal øke grisingsprosenten i norge. det 
ble gjennomført et kurs for norske råd-
givere i 2007, og vi har utviklet en dVd til 
bruk i veiledning og kurssammenheng. 
Vi har også oppfordret slakteriene til å 
ha fokus på dette temaet. Vi vil nå i  
norsvinskolens regi og i samarbeid med 
HT-svin gjennomføre et nytt kurs for råd-
givere, samt produsentkurs i ulike deler 

av landet. Produsentkursene blir på føl-
gende steder: Gardermoen 16. mars (på-
meldingsfrist 22. februar), Stavanger 25. 
mars (påmeldingsfrist 3. mars) og Mære 
landbruksskole 13. april (påmeldings-
frist 22. mars).

Se annonse for kursene med mer in-
formasjon og program i dette nummeret 
av Svin.

foredragsholdere
Heidi dige som vi har meget god erfaring 
med fra tidligere rådgiverkurs her i lan-
det, blir hovedforedragsholder på disse 
kursene. Hun er spesialisert reproduk-
sjonsrådgiver i Hatting-KS, det ledende 
seminselskapet i danmark eid av de 
danske svineprodusentene gjennom 
dansk Svineproduktion. Hun arbeider 
både med å forbedre resultatene hos 
kundene, og sikre at gode resultater opp-
rettholdes. Arbeidet som reproduksjons-
rågiver omfatter problemløsning, opp-
læring av personale i besetningene, 
drektighetsskanning og kurs/undervis-
ning. Ved et typisk besetningsbesøk med 
reproduksjonsproblemer vurderer Heidi 
alle ledd i kjeden, fra sæden ankommer 
til purka er scannet drektig. I arbeidet 
benyttes registreringer og produksjons-
tall fra besetningen, men det er også vik-
tig å lytte til bonden og medarbeiderne 
og ikke minst observere hvordan arbei-
det utføres og tilrettelegges. Gjennom 
sitt arbeid har Heidi skaffet seg bred  
erfaring med viktige forhold for å sikre en 
høy og stabil grisingsprosent. dette øn-
sker vi å formidle til norske besetninger 
som vil sikre en høy grisingsprosent !

Ivar Aanekre, norsvin er kursleder,  
og vil sammen med Anne Jørgensen fra 
Animalia HT-svin presentere fordeler og 
ulemper med ulike løsninger i bedek-
ningsavdelingen. det blir også litt om 
analysemuligheter i Ingris web og mulige 
årsaker til fruktbarhetsproblemer. denne 
delen vil Solveig Kongsrud, norsvin,  
Mari-Janne Rasmussen, Animalia og 
Anne Jørgensen ta seg av.

Beste 1/3 Midtre 1/3 Dårligste 1/3

Ber. avvente per årspurke 25,6 23,1 19

Grisingsprosent 84,8 80,9 71,9

levende fødte per kull 13,1 12,4 12,1

dødfødte per kull 1,0 1,1 1,2

Avvente per kull 11,4 10,7 9,9

døde fram til avvenning, % 12,7 14,0 17,7

Prosent første kull 31,8 32,6 34,4

dager fra avvenning til første bedekning 5,8 6,4 9,1

Tomdager per kull 12,2 17,8 33,8

Hvordan øke grisingsprosenten ?
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Hva gjør besetninger som får 
høy grisingsprosent ? Svin har 
spurt noen som får det til.

Erling Mysen

Frilansjournalist

På Fenes ved Bodø finner vi en besetning 
med høy grisingsprosent. dette er brø-
drene Arnt og Otto Åsbakk som i gjennom-
snitt siste 10 år har over 93 i grisings-
prosent. Sammen med konene Sissel og 
Marit og der også neste generasjon er  
involvert driver de gård med ku og gris.

– Siden vi er flere involvert har vi lagd 
oss noen rutiner, men det viktigste for å 
få til dette er å ha friske dyr med godt 
hold og at du selv viser engasjement og 
interesse, forklarer Arnt. det er som regel 
ungpurkene som er hovedutfordringen. 
Åsbakk har formeringsbesetning med 
egenrekruttering. det er tre ukers pulje-
drift og 8 purker i pulja. de har da nor-
malt halvparten ungpurker i pulja og  
grisingsprosent på 93 er egentlig utrolig 
bra. – Vi inseminerer ungpurkene på  
2. eller 3. brunst. Hvis det er 3. brunst 

starter vi med å jage purkene til rånen 7 
uker før inseminering. Vi stresser dem 
skikkelig, men lar de kun være noen mi-
nutter sammen med rånen. dette gjentar 
vi i fire-fem dager, forklarer Åsbakk. Han 
understreker at nøyaktige registreringer 
på hver purke når de viser brunst og før-
ste stårefleks er viktig. Alt som er unor-
malt registreres også. Ved andre brunst 
flyttes også purkene til rånen, men nå i 
roligere former og kanskje bare en gang. 
Så ca. fem dager før inseminering flyttes 
ungpurkene til bedekningsavdelingen. 
de unge purkene går sammen i egen bin-
ge. Åsbakk tror det er viktig at de ikke 
blandes med eldre purker. Inseminering 
foregår i egen binge. det brukes nå mye 
tid til å følge med.

– Vi bruker konsekvent dobbeltinse-
minering. Første gang skjer ca et halvt 
døgn etter første stårefleks. Andre gang 
skjer 24 timer etter første inseminering, 
opplyser Arnt.

ta eN pause
Svin har også spurt et par andre beset-
ninger med grisingsprosent over 90 hvor-
dan de får det til:

– Rånen og rett bruk av den er viktig, 
sier Astri og Knut Stai fra Helgøya i nes. de 
tror ellers ikke de gjør noe som er spesielt.

– Men vi tar av og til en pause eller 
venter et par timer for å få purkene i 
gang igjen, forklarer Stai. litt lenger nord 
i nes har Even Wold også gode resultater 
på grisingsprosent.

– Vi bruker ikke råne, men kjøper inn 
ungpurkene tre uker før inseminering. det 
er en bedre strategi enn å få de omtrent 
samtidig med inseminering, sier Wold.

Jager ungpurkene

FÅR DET TIL: Astri Stai  
på Helgøya får høy grisings-
prosent.

 93 %: Brødrene Arnt  
og Otto Åsbakk har 93 i  

grisingsprosent.

Har du storfe, gris eller sau?
Vi inviterer til eit godt og lønsamt samarbeid!
Vi treng meir slakt. Ta kontakt med oss for informasjon om våre gode
leveringsvilkår, nødslaktordning og raske oppgjør.  

Ring 57 87 70 11/ 57 87 70 09 eller slakt@nordfjord-as.no 
Ønskjer du avtale om gardsbesøk av vår representant ring 911 63 266
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Grisingsprosent i Norge ligger 
på 80 i snitt. I Danmark er den 
på 87. Forskjellen må være ruti-
ner i grisehuset. Andre årsaker 
som dårligere fôr forklarer trolig 
bare en liten del.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Nortura hadde i desember fagmøter med 
grisingsprosent, purkefôring og mykotok-
siner som tema. Samme møte ble holdt i 
både Trøndelag og på Østlandet men 
med ulike foredragsholdere. SVIn var 
deltager på Østlandsmøtet der Maria 
Stenklev, nortura og Anders Øfsti, Felles-
kjøpet stod for viktige innslag. Et utgangs-
punkt for deres foredrag var grisingspro-
sent og en sammenligning med danskene. 
I gjennomsnitt ligger grisingsprosenten 
hos oss hele 7 prosentenheter under 
danskene. Forskjellen er enda større eller 
hele 11 prosentenheter hvis en sammen-
ligner den dårligste fjerdedelen i begge 
land. Forskjellen er minst når en sam-
menligner de beste besetningene mot 
hverandre. det tyder på at rutiner i grise-
huset er viktigste årsak til forskjellene. 
Høyere ungpurkeandel og kanskje også 
mer av «dårlig fôr» i norge kan i tillegg 
forklare noe, men er trolig mindre viktig.

ha tidlig fokus på uNgpurkeNe
– Ha fokus på gris som skal bli ungpur-
ker allerede fra før avvenning. Sørg for å 
få til en god kjemi med smågris som sei-
nere skal bli purker, anbefaler Stenklev. 
det er når grisen er liten en kan legge 
grunnlaget for å unngå redde ungpurker 
seinere. Og redde ungpurker er vanskelig 
å få i brunst. – Purkeemner er ikke slak-
tegris. unngå stress, gi de mer plass, og 

også annen fôring enn slaktegris, råder 
både Stenklev og Øfsti. For høy dyre-
tetthet kan som eksempel gi færre egg-
løsninger og mindre smågriskull. 

råNekoNtakt og 
syNkroNiseriNg
det er i forsøk vist at ungpurker uten råne-
kontakt kommer en måned seinere i 
brunst enn de med rånekontakt. det beste 
er å inseminere på andre eller tredje 
brunst. da får du flest grisunger. Og med 
rånekontakt synkroniseres ungpurkene 
inn fra rundt seks måneders alder. Syn-
kronisering er noe av det vanskeligste 
når det gjelder inseminering. En kan ikke 
starte for tidlig og heller ikke for seint. 
Akkurat passe tidspunkt vil variere fra 
besetning til besetning. – Flytting av pur-
kene medfører positivt stress og bør be-
nyttes for å få dem i brunst samtidig, for-
klarer Stenklev. Både Stenklev og Øfsti 
nevner også tilstrekkelig lys i gjeldpurke-
avdelingen. Gjeldpurker bør ha 16 – 18  
timers dagslys hele året.

vokseN daMe liker ikke  
uNg jypliNg
Av enkeltfaktorer med betydning for  
grisingsprosent er bruk av råne kanskje 
viktigst. – du må en skikkelig kar (minst 
10 mnd gammel). Voksne purker liker 
ikke unge jyplinger, mener Stenklev.  
Purkene står lenger hvis det er råne til-
stede og det er lettere å finne rett tids-
punkt. Stenklev anbefaler også at rånen 
får prøve seg av og til for ikke å miste  
interessen, men rånen skal ikke være 

konstant tilgjengelig i brunstperioden. 
Ekstra fôr eller flushing før bedekning 
kan også gi bedre brunst. – det er flere 
måter å gjøre dette på, men en strategi 
er å gi en ekstra fôrenhet i perioden fra 
10 til 5 dager før bedekning, forklarer  
Øfsti. det er også flere som har god erfa-
ring med å gi ekstra mineraler/vitaminer 
i tida før bedekning. 

stiMuleriNg og ro øker 
grisiNgsproseNt
Selve brunsten varer normalt fra 40 til 72 
timer, mens forbrunsten kan vare fra en 
til fire dager. Eggløsning er som regel to 
tredjedeler ut i brunsten. – Vi bedekker 
ved ståbrunst og igjen etter 20 – 22 timer 
så lenge purka står, sier Stenklev. Og 
purker som kommer seint bør bedekkes 
raskere enn de som kommer tidlig. For 
sein bedekning må unngås da det lett 
kan gi infeksjoner. Stimulering ved be-
dekning er veldig viktig. Stenklev viste til 
et forsøk der grisingsprosenten økte fra 
83 prosent til 89 prosent med hjelp av 
stimulering under bedekning. da ble alle 
purkene stimulert noe, men de med høy-
est grisingsprosent fikk stimulering etter 
5-punktsprøven der siste punkt er ride-
prøve. – litt stimulering er ikke tilstrek-
kelig, sier Stenklev.

Når fôr kaN være årsak
Første fire uker etter bedekning er kritis-
ke. Purke med «normale» omløp kommer 
igjen innen 18 – 24 dager. I så fall er inse-
minasjonsteknikk eller inseminerings-
tidspunkt mest vanlige årsak til omløpet, 

VIKTIGST: Råne og rett bruk av 
denne er kanskje viktigst for å 
oppnå høy grisingsprosent.

– Råne og rutiner viktigst for gris ingsprosent 

STØRRE OPPMERKSOMHET: – Bruk mer  
tid til riktig fôring av gjeldpurker, rådet 
Anders Øfsti i Felleskjøpet.

MÅ BRUKES RIKTIG: – Rett bruk av råne er 
viktig for grisingsprosenten. Men du kan 
ikke trekke fram en ung jypling til ei eldre 
purke, sier Maria Stenklev.
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men det kan være andre omløpsårsaker. 
det er viktig å unngå negativt stress som 
slåssing, for lite fôr, omgrupperinger, høy 
dyretetthet i denne perioden. Hvis man-
ge løper om seinere enn dag 24 er årsak 
mest sannsynlig stress, infeksjoner, feber 
eller mykotoksiner og fôr. Også ved kas-
ting eller innbilte svangerskap kan fôret 
være en årsak. Og du bør sjekke fôret hvis 
purker kommer i brunst mens de dier.

fokus på purkefôriNg
Fôring i drektighetstida for å få rett hold 
på purkene er særlig viktig. I danmark er 
fôring av drektige purker viet veldig mye 
tid i mange besetninger. Anders Øfsti  
viste til en stor besetning i danmark med 
fem ansatte og der den ene jobbet kun 
med dette. danskene har dessuten tid-
ligere avvenning. Purkene blir dermed 
ikke så avmagra og problem med brunst 
blir mindre enn vi kan få i norske beset-
ninger. Mer fokus på purkefôring blir der-
med en generell anbefaling. Øfsti anbe-
falte å dele purkene i tre grupper etter 
bedekning, der gruppene inneholder 
henholdsvis normale, magre og ekstra 

magre purker. de magre purkene får en 
fôrenhet ekstra per dag og ekstra magre 
får to fôrenheter. Vurderingen av hvilke 
dyr som tilhører hvilke gruppe bør så 
gjentas i perioden. Generelt anbefaler 
Øfsti fettrikt diefôr Super til gamle pur-
ker. – de bør få diefôr Super fra tre uker 
før grising til tre uker etter bedekning,  
råder Øfsti, men perioden kan være både 
kortere eller lengre. die Super kan brukes 
som eneste kraftfôr hvis det gis mye grov-
fôr. Til ungpurker og ellers i drektighets-
tida anbefaler Øfsti vanlig diefôr. det inne-
holder mindre fett og mer stivelse og 
protein. die Toppdressing kan brukes 
hvis purkene går matlei eller som gene-
relt som topprasjon for diende purker og 
da særlig til ungpurker, men også eldre 
hvis de har store kull. Toppdressing kan 
dessuten brukes fra avvenning til bedek-
ning. Men å gi ekstra vitaminer/mineraler 
spesifikt er mer økonomisk framfor å velge 
et dyrere kraftfôrslag. Hvor hardt skal så 
ungpurker fôres ? de som fôres hardt får 
normalt større førstekull enn ved mer 
moderat fôring. det siste er likevel å an-
befale da purkene skal holde flere kull.

Mykotoksiner i fôr
det finnes flere ulike typer mykotoksiner. I norge har vi 
satt en grense for innhold av mykotoksiner på 0,5 mg for 
dOn og 0,2 mg for T2 / HT2. Grensen gjelder per kg ferdig 
fôr og er strengere enn i Eu. Innhold av dOn er trolig mest 
vanlig eller i fall mest analysert. Innhold av dOn merkes 
typisk på dårlig smaklighet på fôret, dårligere tilvekst og 
fruktbarhet. det er derfor mulig å se virkning når en har 
skiftet kraftfôrlass. Innhold av T2 / HT2 er imidlertid enda 
skumlere enn dOn. Virkningen er i stor grad den samme, 
men i tillegg svekkes immunforsvar pluss at høye nivåer 
(>4 mg/kg) kan gi forandring i huden. det gjør dette kom-
plisert at det trolig ikke er noe sammenheng mellom inn-
hold av dOn og T2 / HT2. Et parti kan altså ha lite dOn 
men mye T2 / HT2, mens målemetoden kanskje bare fan-
ger opp dOn. Felleskjøpet har per i dag to hovedtiltak for å 
begrense mykotoksininnhold i fôr. det ene er å redusere 
innhold av havre i ulike fôrblandinger. det andre er å blan-
de ut kornpartier slik at nivåene kommer under grense-
verdiene. En utfordring i dag er at optimering i stor grad 
må skje etter innhold av mykotoksiner. det kan gi et annet 
sammensatt fôr enn det som egentlig er optimalt. nå er 
avskalling av havre et tiltak. det er generelt gunstig og re-
duserer innhold av mykotoksiner fra ca 30 til 60 prosent. 
(se også SVIN nr 8/2009)

Midt-Norge Slakteri AS
er Trøndelags største private 
slakteriaktør med en slakte-
mengde på totalt 7.000 tonn. 
Selskapet henter i hovedsak 
sitt slakt i Trøndelagsfylkene, 
men også en del i Møre og 
Romsdal, Nordland, Øster-
dalen og Gudbrandsdalen. 

Selskapet eies av norges 
største kjøtt foredler –  Grilstad, 
som omsetter 24.000 tonn kjøtt 
årlig, hvorav Grilstad hvert år 
forbruker svinekjøtt tilsvarende  
ca. 150.000 gris.

Grilstadkonsernet er 
markeds leder på spekemat 
og produserer 50% av 
speke   maten i Norge, og har 
merkene Grilstad, Stranda, 
SPIS og Bredrup. 

Konsernet forventer å om sette 
kjøttvarer for 2 milliarder 
i 2010. 

Med bakgrunn i at vårt konsern har stort behov for svinekjøtt,  
ønsker Midt-Norge Slakteri AS mer slakt!

Vi har svært konkurransedyktige betingelser til våre produsenter. 
Se www.norsk-slakt.no

ØNSKER MER GRIS! 

Ta kontakt for levering av smågris eller slaktegris, det vil lønne seg!

Kontakt Midt-Norge Slakteri AS 
Telefon: 74 08 37 00

Produsentrådgiver Ragnar 
Hogstad mobil 95 81 28 18

ragnar.hogstad@norsk-slakt.no
www.norsk-slakt.no

- EN BEDRIFT I                      KONSERNET

– Råne og rutiner viktigst for gris ingsprosent 
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Også i Danmark sliter mange 
slaktegrisprodusenter med  
varierende produktivitet.  
Gjennomsnittstallene viser at 
mange har for dårlig resultat 
med tanke på tilvekst og fôr-
forbruk.

Dyre Johan Haug

Norsvins fagavdeling, Norsvin

Målt over en lengre periode har ikke ut-
viklingen gått i riktig retning. «Turbo på 
slaktesvinproduksjon» var derfor tittelen 
på av foredragene på fjorårshøstens svi-
nekongress i Herning. Erik damsted, 
dansk svineproduksjon og lisbeth Jør-
gensen, produktsjef i dansk svinepro-
duksjon snakket om driftledelse og sty-
ring. Å gjøre de rette tingene til rett tid er 
helt avgjørende for å få god fôrutnyttelse 
og god tilvekst.

+25 slaktegris
Prosjektet «+25,-/slaktegris», et samar-
beid mellom en gruppe svineprodusen-
ter, produksjonsrådgivere og veterinæ-
rer, er navnet på et dansk prosjekt som 
er gjennomført med støtte fra Eu. Målet 
har vært å få til kunnskapsoverføring og 
økt lønnsomhet. Punkt én er å få kartlagt 
forbedringspotensialet ute i den enkelte 
besetning. Punkt to er å sikre at tiltak blir 
satt i verk via tett oppfølging med beset-
ningens lokal rådgivere. Klargjøring av 
grisehuset før innsett av smågris er et 
viktig startpunkt:

Vask og desinfeksjon: God bløtlegging 
før vask er viktig for å lette vaskejobben.

Opptørking: Etter vask skal binger og 
rom tørkes og varmes opp for å gi grisene 
best mulig start. Som tommelfingerregel 
skal det brukes 3 Kwh per kvadratmeter 
gulv. når romtemperatur og temperatu-
ren på gulvet er lik, er bingene tørre.

Overrisling: Før grisene settes inn 
skal dyser rengjøres og testes. Med vann 
på gjødselrista får en også markert gjød-
selområdet.

Vann og fôr: Kontroll av at alle drikke-
nipler gir det de skal. la vannet renne 
såpass at det står friskt vann i alle rør. 
Sjekk at fôrautomater er rene, og justér 
innstillingen.

Ventilasjonsanlegget: det er viktig at 
dette fungerer optimalt både på minimum 
og maksimum ventilasjon. Minimums-
ventilasjon er «den minste mengde luft» 
som skal til for å fjerne dyras fuktproduk-
sjon. For lav minimumsventilasjon gir 
dårlig luftkvalitet, spesielt i kalde perio-
der. Med for høy minimumsventilasjon 
vil temperaturen i rommet bli for lav. I et 
seksjonert rom for slaktegris (med jevn-
stor gris) skal minimumsventilasjonen 
være i intervallet 6-15 kubikkmeter/time/
gris, gjennom vekstperioden. Still inn  
anlegget, minimums- og maksimums-
ventilasjonen, ved å endre på ønsket 
temperatur på styringen. Kontroller at 
eventuelle utblåsingsspjeld åpner og 
lukker som de skal. Tas luften inn via 
vegg eller loftsventiler skal det sjekkes at 
de åpner og stenger rett i forhold til vifte-
hastighet. Alt skal være rengjort for 
smuss og lignende som hindrer optimal 
virkning. Er det «pustende himling» skal 

du opp på loftet og sjekke at isolasjonen 
ligger «tett», og at det ikke har lagt seg 
mye støv/forurensinger på den. Er det 
åpninger/glipper i ventilasjonen får du 
«kulderas», som igjen skaper uheldig 
trekk på dyra.

ved/etter iNNsett av dyr:
– Kjønnssorter ved restriktiv 
– Sett inn griser i alle binger for å  

fordele varmeproduksjonen over hele  
avdelingen.

– Alle griser opp og stå. Behandle  
syke griser.

Gode daglige rutiner sikrer at eventuelle 
problemer og avvik oppdages raskt.  
Tiltak må settes i verk.

Bruk øyNeNe
Studer atferden til grisene. Få opp alle 
sammen, og se hvordan de går. Se etter 
at alle er oppe og spiser samtidig hvis 
det fôres i langtro. Hvordan ligger grise-
ne ? ligger de inntil hverandre i sideleie i 
liggearealet er det ok. Klumper de seg i 
sammen er det antageligvis for kaldt. 
ligger de i gjødselarealet er det en indi-
kasjon på at det er for varmt, og det bør 
da settes inn en eller annen form for  
kjøling, eksempelvis overrisling over 
gjødselarealet. Vær observant på avvi-
kende liggeatferd. det kan være tegn på 
uheldig trekk. Årsakene kan være flere; 
kraftig vindpåvirkning av luftinntaket, 
isolasjonen på loftet ved pustende him-
ling har blåst opp, eller styringsplatene i 
veggventilene er ute av stilling.

Bruk heNdeNe
Rengjør og juster tørrfôringsautomatene 
daglig. Er det fôrspill rundt automaten ? 
Med en korrekt klargjøring av grisehuset 
og fokus på de daglige rutiner kommer 
du langt. Men det er også andre ting som 
en ikke skal overlate til tilfeldighetene. 
Rett leveringsvekt er viktig, her er det 
penger å tjene. Vei minst to griser per 
binge som så kan sammenlignes med de 
øvrige i bingen. Alt dette kan virke som 
en selvfølge for mange, men hele poen-
get er å holde rett fokus gjennom hele 
innsettet og gjøre de riktige tingene til 

GODT EKSEMPEL: Lars Børgesen (nr 3 fra 
venstre) er et godt eksempel på en som 
får det til. For andre år på rad ble han  
kåret til Danmarks beste slaktegrisprodu-
sent med daglig tilvekst på 1038 gram 
(30 – 100 kg) og et fôrforbruk på 2,44 Fen 
per kilo tilvekst.  [Foto: TM]

Slaktegrisproduksjon med turbo
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rett tid. da kommer også de gode resul-
tatene.

Eks. på en ukentlig plan (fra en dansk 
besetning som er med i prosjektet)  
Mandag; Kontroll av kvern, ta sikteprøve. 
Rengjøring av blandetank, kontroll av 
vannventiler. Se til at det finnes grovfôr/
rotemateriale. Kontroll av eventuell til-
leggsvarme. Tirsdag; Mottak av smågris.
Onsdag; levering av slaktegris. Sette i 
bløt avdeling/binger som skal vaskes.
Torsdag; Vasking av binger og utlastings-
rampe. desinfeksjon. Fredag; Veie ut gris 
og melde inn slakt til neste uke. Oppryd-
ding og rengjøring av fôrrom.

 Et godt eksempel på en som har 
gode rutiner over tid er lars Børgesen, 
som ble kåret til danmarks beste slakte-
grisprodusent andre år på rad ! Med en 
daglig tilvekst på 1038 g/dag (på gris fra 
30 – 100Kg), et fôrforbruk på 2,44 Fen per 
kg tilvekst med kjøttprosent på 59,8 
(kjøtt % er etter dansk måling), døde og 
kasserte 0,8 % ligger han i toppen i 
dansk slaktegrisproduksjon. 90 % av 
slaktene er i optimal vektklasse.

ENSOM HANE I KURVEN: Fem nye cand pig-damer og en mann i januar. Fra venstre Birgit Kjønaas, UMB/
Senter for husdyrforsøk, Mona Lisa Brøderud, Brandval, Hedmark, Lorents Landrø, Skaun, Sør-Trøndelag, 
Merete Lie, Roverud, Hedmark, Gunvor Storsveen Østlund, Hernes, Hedmark, og Linda Andreassen, UMB/
Senter for husdyrforsøk, Ås.

Seks nye cand.pigs
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-fagkompetanse; svin
Våre fagkonsulenter skreddersyr løsninger tilpasset ditt behov! -ta kontakt for prosjektering og tilbud;

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

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

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

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

BYGG
2634 Fåvang
Tlf: 61 28 35 30
bygg@fjossystemer.no

F O R M E R I N F O , S E V Å R W E B : f j o s s y s t e m e r . n o

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

Hans Trøstheim (Øst)
91 71 24 14

Ola Rognlien (Øst)
90 68 35 19

Kristian Hotvedt (Sør)
90 88 65 34

Harald Borre (Sør)
90 61 84 50

Kjetil Olsen (Vest)
92 43 46 40

Einar Myhr (Midt)
95 07 73 21

•fagkonsulentene:

GRISEgutta1:innredning  18-01-10  22:33  Side 1
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Bruk av puljenummer ved  
registrering gjør at du får god 
oversikt i besetningen, lett til-
gang til drektighetsresultater, og 
kullresultater pulje for pulje i 
rapporten «Puljeresultat».

Solveig Kongsrud

InGris-konsulent, Norsvin

puljeresultat
Konsekvent bruk av puljenummer i for-
bindelse med registreringer gjør at du får 
lettere oversikt i besetningen, det blir  
lettere for deg som bruker å bestille  
styringslister og rapporter for akkurat de 
purkene du ønsker. Avhengig av pulje-
system har mange besetninger delt inn 
for eksempel 3, 4 eller 7 puljer. disse 
puljene kan puljenummer som brukes 
om og om igjen – for eksempel pulje1, 2 
og 3. Hos andre besetninger får puljene 
unike puljenummer i form av et løpe-
nummer. Bruk av løpenummer gir deg 
unik mulighet å få se resultat pulje for 
pulje i rapporten «Puljeresultat». denne 

rapporten tar utgangspunkt i de purkene 
som er bedekt i ei pulje og viser hvor 
mange som har omløp, hvor stor andel 
som faktisk griser, kullstørrelse, tap og 
totalt antall avvente griser pulje for pulje. 
Rapporten kan også brukes der en gjen-
bruker puljenummer, men da må vi være 
mer nøye med datoavgrensningen slik at 
vi ikke får blandet sammen resultatene 
av flere puljer med samme puljenummer. 
Rapporten finner du ved å klikke på den 
hvite knappen «Rapporter» – velge me-
nypunktet «Reproduksjon» og rapporten 
«Puljeresultat». Rapporten bestilles for 
en periode basert på datoer, og i tillegg 
kan rapporten bestilles kun for bestemte 
puljer. Settes ingen pulje vises resultatet 
for alle puljer bedekt i perioden. En del 
av resultatene kan selvfølgelig ikke vises 
før etter at grising og avvenning er regis-
trert.

opprettelse av puljer
Før registrering av hendelser som be-
dekninger, grisinger og avvenninger på  
purker i bestemte puljer må puljene opp-
rettes under menypunktet «Besetnings-
 inndelinger» og underpunktet «Puljer/
Avdelinger». Her opprettes puljer ved å 

klikke på knappen «Lag ny» ved purker 
og puljer. I registreringsbildet for ny pulje 
taster du inn nummeret på pulja i feltet 
«Navn på pulje/avdeling» og velger 
«Purker» i feltet «Dyregruppe». det er 
enklest ved senere registreringer om pul-
jenummeret er et tall og ikke tekst.

registreriNg av puljer
Alle purker og hendelser blir knyttet til ei 
pulje i Ingris. dersom du ikke har oppret-
tet og registrert hendelser i egne pulje 
knyttes alle purker og hendelser til den 
overordnede pulja «Purker». I forbindel-
se med registrering av tilnærmet alle 
hendelser kan det legges inn puljenum-
mer. Ei purke forblir i den pulja hun er re-
gistrert i helt til hun registreres i ei annen 
pulje. Innmelding og bedekning er de 
hendelsene der er vanligst å tildele nytt 
puljenummer. Purker som løper om får 
normalt nytt puljenummer når de bedek-
kes på nytt. Puljenummer kan også regis-
treres i purkekortet.

Eksempel: Registrering av pulje i  
bedekningsbildet.

In-Gris web »tips

Resultat – pulje for pulje

Eksempel på rapporten «Puljeresultat».

Eksempel: Opprettelse av pulje  
nummer 11.

Med virkning fra 1. januar 2011 er 
det innført krav om brannalarm i 
grisehus med mer enn 10 purker, 
eller mer enn 60 slaktegriser.

dette går fram av de nye forskriftene om 
hold av svin som ble endret med virkning 
fra 1. januar 2010. Forskriften er oppda-
tert i forhold til dagens driftssystemer, og 
det er innført flere funksjonelle krav i for-
hold til tidligere konkrete krav. 

Av særlige endringer kan nevnes:
• Krav til en sykebinge per 50 slakte-

griser/purker er tatt bort, men det skal 
alltid være en sykebinge tilgjengelig, 
og sykebingen skal benyttes når det  
er behov. 

• unntaksvis adgang til bruk av kunstig 
amming til smågris, når avliving er det 
eneste alternativet for smågrisen. 

• Brannsikring med mellom annet  
brannalarm i besetninger med mer 
enn 10 purker, råner og/eller ung-
purker, eller med mer enn 60 slakte-

gris over 10 uker. Krav om brannalarm 
gjøres gjeldende fra 1. januar 2011.  
dyreholder skal videre dokumentere 
tilsyn med det elektriske anlegget 
hvert tredje år. 

• det skal fortsatt drives forebyggende 
helsearbeid, og det skal legges særlig 
vekt på å forebygge liggesår, halesår 
og sår på framknær hos spedgris.

Krav om brannalarm i grisehus
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Tida for årsoppgjør gjelder også 
produksjonsdata. Det sentrale 
datalageret Ingris tar i mot in-
formasjon både fra Ingris og 
Info Gris. Men data for 2009 
må være registrert og overført til 
Norsvin innen 28. februar.

Solveig Kongsrud

InGris-konsulent, Norsvin

Mange bekker små gjør en stor å. Mye 
data i den sentrale databasen er viktig 
for hele norsk svineproduksjon.  
Kontroller også at du har registrert riktig 
slakteri, rådgiver og fôrleverandør for  
din besetning.

registrer og seNd data Nå
2009 er historie. Har du data som ikke er 
registrert eller overført til Ingris ? Vi tar i 
mot data både fra Ingris og Info Gris for 
2009 fram til utgangen av februar. Bruke-
re av Ingris web overfører data til den 
sentrale databasen i forbindelse regis-
trering, og trenger derfor ikke å sende 
data spesielt. de som bruker Info Gris  
eller Ingris win må gjøre en manuell data-
overføring via internett. Har du data men 
trenger hjelp til registrering og data-
overføring så ta kontakt med rådgiver på 
slakteriet ditt, eller norsvin. I 2009 har 
det vært krav om månedlig innrapporte-
ring for å oppnå full godtgjørelse for  
datainnsending. Godtgjøring på kr 4 per 
registrerte bedekning utbetales for de 
månedene der det har vært registrert til 
riktig tid. Vi er svært interessert i data for 
hele 2009 nå, selv om en ikke har sendt 
data løpende gjennom året. For beset-
ninger med tilvekstregistreringer for  
smågris og slaktegris utbetales det også 
godtgjøring på kr 400 per dyregruppe 
dersom data for hele fjoråret overføres 
innen 28. februar.

full aNoNyMitet
noen svineprodusenter synes at egne  
registreringer og resultater er en privat 
sak, eller tenker at det har liten interes-
se. Men en stor database er et av norsk 
svineproduksjons store fortrinn. Et lite 
bidrag fra hver enkelt i form av data har 
derfor stor for betydning for fellesskapet. 
I neste omgang høster alle nytte av dette. 
Alle data som sendes til sentral lager 
eies av deg som svineprodusent, og blir 

behandlet konfidensielt. dataene inngår 
i større beregninger, og resultatene pre-
senteres kun som gjennomsnittsresulta-
ter. Resultater fra enkeltbesetninger pre-
senteres ikke uten at det er innhentet 
tillatelse fra eier på forhånd. den enkelte 
besetnings data sendes heller aldri vide-
re til offentlige myndigheter.

data på sentral lager inngår i data-
grunnlaget til prognosene for svinekjøtt 
og er viktig for dokumentasjon av helse 
og nivå i norske besetninger. I tillegg er 
fakta og tallgrunnlag viktig i forbindelse 
med forskning og utviklingsarbeid når 
det gjelder avl, semin, helse, fôring, opp-
stalling og drift.

registrer fôrleveraNdør i 
iNgris weB
det blir økt fokus på betydningen av fôr-
registrering i forbindelse med «Aksjon 
fôrregistrering», som er et samarbeidstil-
tak mellom slakteriene, fôrbransjen og 
norsvin. I 2008 var nesten en fordobling 
av besetninger som registrerte resultater 
for slaktegris, og vi håper det blir enda 
flere for 2009. Fôrfirmaene ønsker tilbake-
meldinger og resultater fra besetninger 
som bruker deres fôr. For at vi skal kunne 
beregne anonyme gjennomsnittsresulta-
ter for de ulike fôrfirmaene er det viktig 
at du som er bruker av Ingris web regis-
trerer riktig «Fôrleverandør» under punk-
tet «Brukervalg» i hovedmenyen. Ønsker 
du at vi skal formidle din besetnings  
resultater direkte til fôrfirmaet du hand-
ler med så setter «Ja» ved «Datatilgang 
fôrfirma». dette er spesielt viktig for de 
besetningene som skal bidra med data 
til Felleskjøpets slaktegriskontroll.

har du registrert riktig 
slakteri og rådgiver ?
det skjer stadig skifte i rådgiverkorpset, 
og noen besetninger har byttet slakteri. 
For at vi skal få knyttet dine opplysninger 
opp mot riktig slakteri og rådgiver er det 
viktig at du sjekker at riktige opplysnin-
ger er registrert i «Brukervalg».

Tid for årsoppgjør 
– bidra med data du også

Grisekandidat 
nordfra
 
CAND PIG: Svein Børre Evensen fra  
Bardu i Målselv kommune, Troms, ble ny  
grisekandidat fra Norsvinskolen før jul. 
[Foto: Wenche Helseth]

VIKTIG: Det skjer mye i et grisehus i løpet av et helt år,  
og det er viktig at dette registreres. Bare slik kan alle i næringa 
skape en kunnskapsbase som bringer alle framover.  
[Foto: TM]
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Norsvin vil i år prioritere kravet 
om reduksjon i kraftfôrpris  
som det aller viktigste ved årets 
jordbruksforhandlinger.  
Den uforutsette kostnadsveksten 
her har ført til en noe uvanlig 
pessimisme i næringen.

Asbjørn Schjerve

Organisasjonssjef i Norsvin

Også i år legges det opp en strategi for 
å få mest mulig påvirkning på årets jord-
bruksavtale. Her er norsvins lagsapparat 
viktig for å påvirke innspillene fra lokale 
Bondelag eller Bonde- og Småbrukerlag. 
norsvins styre og administrasjon vil  
komme med norsvins formelle uttalelse 
til jordbrukets forhandlingsutvalg, og vil 
pleie den nødvendige kontakten med 
sentrale beslutningspåvirkere. Hoved-
punktene i årets innspill ser du nedenfor, 
der de tre første kravene er i prioritert 
rekkefølge.

kraftfôrpris
Kostnadsveksten på kraftfôr har vært 
langt høyere enn forutsatt. Fra 2007 til 
2009 økte prisen for slaktegrisfôr med  
ca 53 øre per Fen, noe som tilsvarer kr 
2,28 per kg kjøtt. Målprisen har i samme 
periode økt med 1,74 per kg svinekjøtt, 
mens den reelle utbetalingsprisen til 
bonde kun har økt med 91 øre per kg. 
nettoeffekten av prisendringen på kraft-
fôr og svinekjøtt tilsvarer kr 1,37 per kg 
kjøtt, eller 32 øre per Fen kraftfôr (ca 30 
øre per kg kraftfôr).

norsvin krever billigere kraftfôr uten 
at dette skal gå på bekostning av korn-
økonomien. dette vil kreve økt budsjett-
støtte enten i form av økt prisnedskriv-
ningstilskudd på fôrkorn, innføring av 

grunntilskudd per kg korn, eller økte are-
altilskudd for korndyrking. I sum må tilta-
kene som her velges ha en effekt tilsva-
rende en prisreduksjon på 30 øre per kg 
kraftfôr, bare for å kompensere kost-
nadsveksten. En viss andel av tiltakene 
bør komme i form av prisnedskriving på 
fôrkorn, for å imøtekomme en stigende 
interesse for hjemmemaling.

Målpris
I den senere tid har det vært vanskelig å 
ta ut målprisen, selv om markedet har 
balansert rimelig bra. Mye tyder imidler-
tid på at markedssituasjonen ut over  
våren vil gi mulighet for uttak av målpris, 
og at det bør legges til rette for å kunne 
ta ut en enda høyere pris i neste avtale-
år. norsvin ønsker derfor en heving av 
målprisen med kr 1,00 per kg svinekjøtt. 
En heving av målprisen er et godt argu-
ment for også å kunne kreve høyere  
priser i kjedeforhandlingene. denne  
hevingen er nødvendig for å dekke den 
generelle kostnadsveksten (ut over kraft-
fôrpris), og vil være et positivt signal for 
å sikre tilstrekkelig rekruttering og opti-
misme i næringa.

strukturtillegg
norsvin kan dokumentere svært store 
kostnadsulemper for små svinebesetnin-
ger (se egen artikkel i dette nr av Svin). 
disse ulempene har fordoblet seg på to 
år. Små besetninger har vi i alle landets 
fylker. For ikke å aksellerere avskallingen 
må tilskuddet øke både for de første 35 
avlspurkene og de første 1400 slaktegri-
sene. Satsene på hhv. 915 og 28 kroner 
per dyr har stått urørt i lengre tid. norsvin 
mener det er nødvendig med en økning 
på 1000 kroner pr. avlspurke for hver av 
de 35 første purkene og 30 kroner per 
slaktegris, slik at de nye satsene blir 
hhv. 1915 og 58 kroner. Vi ser dette som 
et svært viktig grep for å sikre at svine-
næringa fortsatt skal være en del av 
norsk landbrukspolitikk. Også de helt 
store besetningene i norge vil være tjent 
med at svinenæringa har en variert struk-
tur over hele landet.

aNdre puNkter soM tas Med: 
– Kvalitetsbetaling av kornet i forhold til 

verdi i kraftfôret. ny energiklasse 
– Styrking av velferdsordningene. 
– Satellittene gis avløsertilskudd og dyre-

tallstøtte ut fra produksjonsomfang.
– Økte avskrivningssatser drifts-

bygninger.
– Forskningsmidler til mykotoksinpro-

blematikken.
– Styrking av fraktordningene for korn/

kraftfôr og slakt.

100.000 ekstra  
til laga
Årsmøtet besluttet at det for 2010 skulle 
settes av en pott på kr 100.000 til forde-
ling på konkrete aktiviteter i lagsappara-
tet. Alle fylkes- eller lokallag kan søke 
om midler til konkrete prosjekter som 
stimulerer til offensive, faglige og sosiale 
svinemiljøer i 2010. Midlene skal ikke gå 
til vanlig drift. Søknadsfrist for midlene 
er 31/3-2010. det kan bevilges inntil 
50 % av kostnadsramma. Halvparten av 
dette kan utbetales etter at det er innvil-
get, mens det resterende beløp utbetales 
etter at prosjektet er dokumentert gjen-
nomført.

Årsmøte
utsendinger
Tabellen nedenfor viser oversikten over 
antall årsmøteutsendinger fra fylkes-
lagene til norsvins årsmøte i 2010. Års-
møtet finner sted på Rica Hotell, Hamar 
22. – 23. mars 2010. det tas utgangs-
punkt i antall medlemmer per 31/12.  
Alle fylker får automatisk 1 utsending. 
Fylkene med 30 eller flere gis ytterligere  
1 utsending. det skal totalt være 50 ut-
sendinger, og de siste plassene fordeles 
mellom fylkene ut fra antall medlemmer 
over 30.

Krav om billigere kraftfôr

FYlKE Medl. 
31/12-09

utsend- 
inger

Akershus 83 3

Aust-Agder 18 1

Buskerud 35 2

Finnmark 6 1

Hedmark 195 4

Hordaland 55 2

Møre & Romsdal 48 2

nordland 84 3

Oppland 135 3

Rogaland 466 8

Sogn & Fjordane 49 2

Telemark 42 2

Troms 31 2

Sør-Trøndelag 67 2

nord-Trøndelag 294 5

Vest-Agder 19 1

Vestfold 130 3

Østfold 142 4

Sum 1899 50
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Tone Sæter

sekretær, Norsvin Vestfold

Gården, familien og meg selv var tre 
temaer som norsvin Vestfold satte i  
sentrum da de arrangerte familiehelg for 
57 voksne og 47 barn på Morgedal Hotell 
i midten av januar. Til å snakke om tema-
et var Tore Brandtzæg invitert. Han har 
jobbet med mange omstillingsprosjekter 
i større bedrifter, men tok utgangspunkt  
i det som ligger familiemedlemmer nær-
mest når opp- og nedturer skal takles. 
Budskapet «Jeg må gjøre noe med det 
jeg kan gjøre noe med», traff forsamlin-
gen godt. det er vel og bra å være opptatt 
av rammebetingelser, Eu og WTO, men 

det er enda viktigere å gå tett på gården, 
familien og sin egen situasjon. Hva kan 
jeg gjøre for min situasjon, med det ut-
gangspunktet jeg og vi har til rådighet ? 
var et av spørsmålene som ble stilt,  
rapporterer Tone Sæter i norsvin Vest-
fold. de hundre frammøtte hadde en  
trivelig og tankevekkende helg i vinter-
vakre omgivelser i Morgedal, hvor blant 
annet aking og natursti også sto på  
programmet.

TIDLIG KRØKES: – Skal vi danse, du ?  
Ole Guttorm Låhne og Anne Stavnum  

får stå som to fine representanter  
for den oppvoksende griserøkterslekt  

i Vestfold.

Tradisjonen tro feiret norsvin Akershus 
St. Antonius og Grisens dag 17. januar. 
det skjedde på Kroa i lørenfallet. dette 
har blitt en tradisjon for laget, og marke-
ringen trakk til seg 39 personer med stort 
og smått. det ble servert tapas bestående 
av mange retter fra svin, pluss litt storfe, 
kylling og reker. noen av bøndene var 
nok litt bekymret for menyen før de spis-
te, men måltidet viste seg å falle i god 
smak. Ellers ble St. Antonius-prisen 
2009 delt ut, og den gikk til Ole Petter 
Thingelstad for sin innsats for Akerhus-
grisen og norsvin. Han fikk snapsglass 

for grisegutter fra Astrids glass og  
diplom. I den hederlige omtalen av  
Thingelstad ble det blant annet sagt: 
«Ole Petter mottar prisen etter mange år 
som styreleder i norsvin Akershus. Han 
har gjennom dette arbeidet vist stort en-
gasjement og glød for Akershusgrisen».  
Vi gratulerer Ole Petter med vel fortjent 
pris !

 
VISER GLØD: Ole Petter Thingelstad fikk 
St. Antoniusprisen for sitt engasjement 

for Akershusgrisen.  [Foto: Eli Berven]

Ved nyttår var det konstatert  
79 tilfeller av svineinfluensa i  
norske besetninger. Da er alle 
foredlingsbesetninger og de fleste 
formeringsbesetninger testet. 

Det ble påvist antistoffer mot influensa-
virus i hver fjerde av disse besetningene. 
– Vi tror denne prosenten kan gjelde for 
alle landets besetninger. det viser i så 
fall at det er svært vanskelig å stoppe 
smitte som går fra mennesker til gris. 
Men vi har håp om at viruset rakst går til 
grunne i en besetning. de fleste griser 
kvitter seg med viruset i løpet av en til to 
uker, sier Bjørn lium ved Veterinærinsti-

tuttet. – det nye viruset blir inkludert i 
det nasjonale overvåkningsprogrammet 
for spesifikke virussykdommer hos gris. 
Her vil 5000 griser fordelt på ca 500 be-
setninger bli testet i 2010, opplyser 
lium. det er flest besetninger i Trøndelag 
som per i dag er rammet av svineinfluensa. 
Her finnes 36 av besetningene som er 
testet positivt. Men lium tror det har klar 
sammenheng med at det er sendt inn 
prøver fra langt flere besetninger i Trøn-
delag enn i andre regioner

– 500 besetninger vil bli testet  
for svineinfluensa i 2010, sier Bjørn 

Lium ved Veterinærinstituttet.

d I V E R S E

Det nære i sentrum for grisebønder i Vestfold

Feiret St. Antonius

influensa A H1N1

– Hver fjerde gris smittet ?
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www.tomb.no / www.tombfagskole.no
post@tomb.no
Tlf. 69 28 30 00

Fagskole: Fagskole i storfehold og driftsledelse
Vgs: Naturbruk, bygg- og anl.tekn, teknikk og 
ind.pr.  Internat: Elever fra hele landet.

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

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

www.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.

http://medlem.nortura.no
Tlf. 22 09 21 00

side 33

side 33

side 9 www.osid.no
post@osid.no
Tlf. 62 49 77 00

Skandinavias ledende produsent av 
merkesystemer for husdyr.

Neste nummer av Svin, nummer 2, kommer ut den 
12. mars 2010. 

Manusfrist: 26. februar    
Frist for bestilling av annonser: 26. februar 
Frist for levering av annonsemateriell: 22.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

NORSVINSKOLEN4
arrangerer kurs i slaktegrisproduksjon 16. – 18. februar på Mære.

CAND. PIG-KURS
Arrangeres av norsvinskolen i Trøndelag 20. – 21. april.

VIV EUROPE UTRECHT
Arrangeres 20. – 22. april 2010 med blant annet  
matsikkerhet som tema. 

FÔRINGSSEMINAR
arrangeres av norsvin på Rica Olrud, Hamar, 26. – 27. mai.

VIV China 20104
arrangeres i new China International Exhibition Center den 6. – 8. 
September 2010. det vil bli den hittil største handelsmessen  
innenfor mat og næringsmidler i landet. www.viv.net/china

NORSVINSKOLEN
arrangerer kurs i smågrisproduksjon den 28. – 29. september i 
Bodø, 4. – 6. oktober på Mære, og den 19. – 21. oktober på  
norsvinsentret, Hamar.

GRIS I 2010
arrangeres i Hamar den 11. – 12. november.

Utgivelsesplan Svin 2010:
 Nr. Matr.frist Manusfrist Utgivelse Temanummer
 2 22. feb 26. feb 10. mar
 3 12. apr 16. apr 28. apr Økonomi/forsikring
 4 10. mai 14. mai 26. mai
 5 7. jun 11. jun 23. jun Fôr
 6 9. aug 13. aug 25. aug
 7 6. sep 10. sep 22. sep Bygg og inventar
 8 4. okt 8. okt 20. okt
 9 1. nov 5. nov 17. nov Helse
 10 29. nov 3. des 15. des

si
de

[tema: kjøttindustri]
Kamp om råstoffet

1
2010

11

side 17

Annonsepriser:
format 4-farger sort + 1 f sort
1/1 13.900,- 10.900,- 8.900,-
1/2 8.400,- 6.500,- 5.400,-
1/4 4.900,- 3.900,- 3.200,-
1/8 3.400,- 2.500,- 1.900,-
2./3.omslag 14.900,-
Baksiden 15.900,-

landbruksleverandørene: 3 linjer 5 linjer
Enkeltinnrykk  1.900,- 2.500,-
5 innrykk = 20 % rabatt 1.520,- 2.000,-
10 innrykk = 30 % rabatt 1.330,- 1.750,-

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

Våre betongprodukter gir tilnærmet vedlike-
holdsfri fasade, og vil i et langsiktig perspektiv 
gi bedre økonomi og et penere eksteriør.

www.scanpig.no
karl@kjottbransjen.no
Tlf. 23 24 44 70

Hampshire – livskraftige griser med  
høy tilvekst og kjøttprosent !

www.norsvin.no
norsvin@norsvin.no
Tlf. 62 51 01 00

Hvordan øke grisningsprosenten?    
Gardermoen 16.  mars, Stavanger 25.  mars 
Mære Landbruksskole 13. april.
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www.graakjaer.no
graakjaer@graakjaer.no
Tlf. 00 45 98 98 86 86

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

Landbruksfaglig kompetent leverandør av  
nøkkelferdig bygg til fast pris og avtalt tid. 

Vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

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

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

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

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

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

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

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.

7/41

--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 startfôr.
Innredning, utgjødsling og ventilasjon.

side 2

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

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

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

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

3/13

29/48

www.jls.no
jarle@jls.no
Tlf. 51 79 84 50

Jæren Landbrukssenter satser på effektive  
landbruksprodukter og rasjonelle løsninger 
som tilfredstiller dagens krav til kvalitet.

spar penger 
– direkte fra produsent
Jæren Landbrukssenter AS
Opstadveien 653, 4360 Varhaug
Telefon 51 79 84 50
Telefax 51 79 84 51

ring vår selger 909 58 535 www.jls.no

priser fra

38 900,-
Prisene er eks mva.

Jet gJødselpumper
Jet 2000 / 2100

Suveren omrøringskapasitet 
9000 l/min v/540 rpm
Regulerbare støtteføtter
Regulerbar tårnhøyde 
150-230 cm
Regulerbar vinkel mellom 
tårn og pumperør
Gode kutteegenskaper av 
silo- og fôrrester
Walterscheid 
gear og aksel
Galvanisert

l

l

l

l

l

l

l

www.animalia.no
post@animalia.no
Tlf. 22 09 23 00

Bli bruker av In-Gris web ! 
Nytt og spennende web-program for gris. 
Kontakt ditt slakteri for nærmere info. 

side 29

side 7

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

Norges største private leverandør av kraftfôr 
med sterkt fokus på kostnadseffektiv drift og 
bondens lønnsomhet.
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linkfog@telia.com
Bengt lindqvist
Tlf. +46 70 626 39 44

Løsemiddelfri spesial-epoxybelegg for fjøs.
Ved bruk av Link-Fog epoxy kan du senke bygge-
kostnadene med en rimeligere betongkvalitet.

LINK-FOG AS

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

Ønsker mer gris !
Vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

MIDT-NORGE SLAKTERI AS

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

Montering og reparasjon av fôringssystemer, 
ventilasjon, vannopplegg, innredning, brann-
varslingsanl., kjerneborring og sveisearbeider. 

Montør Bjønness

slakt@nordfjord-as.no
Tlf. 57 87 70 00 / 57 87 70 11

Vi treng meir slakt og inviterer derfor  
til eit godt og lønsamt samarbeid ! 

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

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

Postboks 504
n-2304 Hamar

BBLAD

Vi har markedets mest brukervennlige bingeløsninger til gris

Ta kontakt med en av våre
spesial ister på svin

Torstein Lye
Østlandet
Mobil: 479 06 267
torstein.lye@felleskjopet.no

Stian Løvig
Trøndelag og Nord Norge
Mobil: 913 41 770
stian.lovig@felleskjopet.no

Dyre Tangnes Saxrud
Østlandet
Mobil: 908 62 169
dyre.saxrud@felleskjopet.no

Asbjørn Fretland
Vestlandet
Mobil: 971 78 934
asbjorn.fretland@felleskjopet.no

Bjørn Krogstad
Trøndelag og Nord Norge
Mobil: 977 17 785
bjorn.krogstad@felleskjopet.no

Torgeir Bleken
Produktsjef svin
Mobil 900 38 165
torgeir.bleken@felleskjopet.no

Felleskjøpet skal være den ledende leverandøren av I-mek til norske bønder. På vekstområdet svin har vi
fått noen nye og spennende leverandører og produkter på plass. Disse er meget godt mottatt i markedet,
og har allerede bidratt til betydelig vekst.

Lars Berdal Stavrum
Teknisk konsulent
Mobil: 994 21 308
lars.stavrum@felleskjopet.no

Odd Arne Stensby
Teknisk konsulent
Mobil: 911 48 582
odd.stensby@felleskjopet.no

www.egebjerg.com

Noen av fordelene:

* enkel betjening
* rengjøringsvennlig
* heve- og senkbare porter 
* rustfrie fotplater og stolper
* tette tilslutninger mot gulv
* gode arbeidsforhold
* Nyhet: nå med forsterkede bingeskillere!

Se også noen av våre andre produkter:
domino.dk - spiraflex.dk - bopil.dk - bruvik.no - skov.dk

Vakttelefon reservedeler:  815 00 320 Hverdager kl 08.00 - 20.00 Lørdager kl 09.00 - 18.00

Arne Onshus
Østlandet
Mobil: 908 35 551
arne.onshus@felleskjopet.no

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering fk-landbruk.no
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