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Forsidefoto: – Istykkerklipping av en CD med en eldre In-Gris-
versjon markerte åpningen av grisenettbanken In-Gris web. Her 
betraktes begivenheten gjennom øynene til Kjersti Narum, Stange, 
Hedmark. Nå blir det mindre PC-problemer, mindre arbeid med 
filoverføringer og oppdateringer, mindre CD-håndtering av nye 
versjoner og slutt på sikkerhetskopier.  
[Foto: TM]



Snart bor halvparten av verdens befolk-
ning i byer. Fram mot 2050 vil befolknings-
økningen kreve at matvareproduksjonen 
øker med minst 50 prosent, konstaterer 
Worldwatch Institute i årsrapporten sin. 

Kina er allerede nettoimportør av 
mat, og i maisens hjemland Mexico har 
mais nå blitt så dyrt at folk ikke har råd til 
å kjøpe det. 200 prosent har maisprisen 
steget på to år, og noe av grunnen er at 
mais også brukes til produksjon av bio-
etanol. I flere land driver oljeselskaper 
strategiske oppkjøp av jordbruksarealer.  

Biodrivstoff er kanskje bra for miljøet. 
Men hva skjer når verdifull matjord brukes 
til biodrivstoff i stedet for matproduksjon 
til mennesker og dyr ? Her har vi etiske  
dilemmaer av de sjeldne. En slik utvikling 
fører naturligvis til økte jord- og matpri-
ser, og dermed dyrere mat og fôr. Svine-
produsenter i mange land føler dette på 
kroppen allerede. 

Hvis en ser dette isolert fra bondens 
synspunkt, så kan en gjerne si at det er 
på høy tid at bondens arbeid får økt verdi. 
Men følgene på sikt kan bli ugunstige, 
ikke minst for fattigfolk i landene med 
sterkest befolkningsøkning. Når inntekta 
er lav blir evnen til å hevde seg i kampen 
om kostbar dyrka jord svak.

l E D E R
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Arealknapphet  
øker fôrprisene

«Sannheten er at  

svineprodusentene har 

betalt hundrevis av  

millioner for å håndtere 

markedet i fjor»

Det er litt forstemmende å registrere hvordan krisa i svinekjøtt
markedet blir beskrevet og håndtert i en del media, også innenfor 
landbrukets egne rekker. Inntrykket som skapes er at kjøttberget for
svant tilsynelatende like fort som det kom, og egentlig var det ikke 
noe særlig å skrike opp om i det hele tatt.

Det er på sin plass å korrigere inntrykket en smule. Sannheten er at 
svineprodusentene har betalt hundrevis av millioner kroner for å 
håndtere markedet i fjor. Regninga er både stor og stygg, og de  n er 
betalt.

Hvis situasjonen fra før jul hadde vart ved, med prisreduksjoner på 
vel to kroner kiloen i forhold til målpris og en omsetningsavgift per 
kilo på kr 2,70 i trekk, så snakker vi om et økonomisk tap på nærmere 
fem kroner kiloen for svineprodusenten i forhold til et marked i  
balanse. Til sammen kunne det ha blitt et tap i størrelsesorden en halv 
milliard kroner hvis situasjonen hadde vart et år. Så ille har det hel
digvis ikke gått. Men ei faktisk regning på 
vel 300 millioner kroner i 2006 er ikke be
skjeden den heller.

I juni ble maksimalsatsen for omsetnings
avgift på svinekjøtt økt fra 2 til 3 kroner per 
kilo, og i juli økte omsetningsavgiften rent 
faktisk fra kr 1,90 til 2,70 per kilo.  
I desember ble omsetningsavgiften på  
kr 2,70 videreført, og opplysningskontorets 
budsjett knyttet til salg av svinekjøtt ble 
styrket. I januar i år ble tilskudd til videre
føring av slakting ved lave vekter gjennom
ført med noen justeringer – alt sammen  
hovedsakelig finansiert av svinekjøttbonden.

Alle har vært med på å betale regninga, også  
de som har reist seg fra bordet og gått for  
aldri mer å vende tilbake.

Markedskrakket som aldri kom



Svineprodusentene jubilerer. 
Norsvin Hedmark og Norsvin 
Vestfold startet året friskt med  
å arrangere 50 års jubiléer for 
sine respektive fylkeslag. 

Jubileumsfesten startet allerede i fjor,  
da Norsvin Oppland som landets første 
fylkeslag kunne markere sitt 50 års  
jubileum. Nå har altså Hedmark og Vest-
fold fulgt etter, og flere vil det bli.  

Til neste år er som kjent også landsorga-
nisasjonen Norsvin 50 år gammel. 

I Vestfold var det 110 svinebønder med 
leder Nils Henry Haugen i spissen som 
deltok da fylkeslaget nylig feiret sine 50 
år. Menyen var svin indrefilet, karamell-
pudding pluss denne jubileumskaka.  

Norsvin Hedmark hadde også, kanskje 
ikke så overraskende, svin på tallerkenen 
da laget markerte sitt 50 års jubileum. Et 
70-talls gjester var med på festen, inklu-
dert mange av de tidligere fylkeslederne. 
Svin gratulerer, og ønsker lykke til med 
mange friske år i tida som kommer. 

Hedmark og Vestfold markerte 50 års jubileum

Det er lov å være blid
Støtte av sjefen, yrkesstolthet og tilstrekkelige ressurser er de viktigste faktorene for 
at ansatte skal holde seg friske. Av og til handler det om å få mer ressurser. Hvis det 
ikke er mulig må kanskje målene omdefineres eller senkes. Hvem er det egentlig 
som gir oss oppdraget å produsere gris? Er det et problem at noen er svineprodusen-
ter? Er det et problem at noen slutter? Eller er det et problem at noen gjerne kan tenke 
seg å begynne?  lønnsomheten er for god sier noen. Andre slutter fordi den er for dår-
lig. Tilgangen på alternativt arbeid er ekstremt bra.

For noen måneder siden ble det ropt høyt og med store bokstaver. Produsentene var 
frustrert. Ingen gjorde noe. Det var fullstendig mangel på handling. Nå måtte noe gjøres. 
Markedsregulator var udugelig. Butikkene manglet kjøtt. Skjæreindustrien etterspurte mer 
fersk gris. Og prognosene varslet tidenes største nedtur i 2007.

Nå er det tid for en begynnende etterpåklokskap. Mange kan på sin måte si  «hva sa vi?». 
Prognoseutvalget har skremt alle på plass. Kjøttindustrien har igjen øket skjæringen. Produ-
sentene har slakket på gassen.  Skal du leve av gris må du ha mye is i magen. Ikke la deg rive 
med av alle slags krigsoverskrifter. Ting har lett for å gå godt. 

Nå legger vi altså på nytt vår framtidstro og håp til jordbruksoppgjøret. Fjoråret skulle bare 
være en begynnelse. Soria Moria sier mye om opprettholdelse av bruksstruktur og landbruk over 
hele landet. Slik som mangelen på arbeidskraft og høye lønninger preger deler av bygdenorge i 
dag, blir det litt av en utfordring. Terskelen for å gi opp gardsdrifta er også blitt så godt som borte de 
siste årene. 

Vi svineprodusenter har fått høre gjentatte ganger at vi er i ferd med å ødelegge for oss selv med den 
sterke strukturendringen. Nå har Bondelaget muligheten til å vise at de mener alvor med å ville bevare 
brukssstrukturen. Vi forventer 2000 kroner i tillegg på de første 35 avlspurkene.

styremedlemmets  sak

Willy Finnbakk
styremedlem norsvin

D I V E R S E
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FESTKAKE: Nils Henry  
Haugen i Norsvin Vestfold 
gleder seg til å sprette den 
store jubileumskaka.   
[Foto: EM]

TRE LEDERE: Norsvins nåværende og første styreleder, henholdsvis Kristin Ianssen (t.
v.) og Erik Kjøs, gledet seg over Norsvin Hedmarks 50 års jubileum med dagens fylkes-
leder Astrid Stai i spissen.  [Foto: TM]



Svin Junior
Nå med enda bedre smak

• Økt fôropptak

• Økt daglig tilvekst

• Høyere avvenningsvekter

vellykket smågrisproduksjon

Norgesfôr Svin Junior sikrer smågrisen

energi og aminosyrer for god tilvekst

og fôrutnyttelse

God rådgivning får du på kjøpet!
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BONDENS TRYGGE VALG

Av og til mister grisene øre-
nummeret sitt. Dersom det er 
et individnummer, skal  
ørenummeret erstattes med 
samme individnummer. 

Det virker som det er litt ulik prak-
sis for erstatning av tapte øremer-
ker. Noen erstatter mistede individ-
numre med neste ledige individ -
nummer som man har liggende. 

– Dette er ikke riktig i forhold til 
merkeforskriftene. Mattilsynet 
opplyser at mister ei purke øre-
merket med individnummeret sitt, 
skal det erstattes med samme  
individnummer. Spesielt viktig er 
dette selvsagt i avlsbesetninger, 
men også andre besetninger skal 

være sikre på hvilke purker som er 
hvilke. Er det behov for å spore 
opp dyr som er kjøpt fra smittede 
besetninger, må man vite rett indi-
vidnummer, sier Sigrun J. Hauge i 
Animalia Fagsenteret for kjøtt.  

Hvis dyret har mistet øremerket 
sitt bruker du et blankt øremerke 
og skriver med tusjpenn samme 
individnummer som tidligere er 
brukt. 

Dersom det er slåsskamper i 
puljer som gjør at flere purker  
mister øremerkene samtidig, får 
man gjøre så godt man kan i å 
spore opp rett dyr. Er det umulig  
å finne rett purke, så sett inn nytt  
individnummer, med ukjent av-
stamning. Hvis dette skjer i en 
avlsbesetning kan ikke disse dyrene 
brukes videre i avl.

Ø K O N O M I ,  D A T A  O G  D R I F T S L E D E L S E
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Merkeforskriftene:
Erstatt med samme individ-
nummer

ULIK PRAKSIS: Noen erstatter mistede individnumre med neste ledige  
individnummer som en har liggende. Dette er ikke riktig i forhold til  
merkeforskriftene.  [Foto: TM]

Kronefall gir mer lønnsom griseeksport
Svenskene har opplevd et av sine største kronefall på lenge. Forhøyet  
styringsrente og nye renteprognoser fra Riksbanken førte til at den  
svenske kroneverdien falt med mer enn én prosent på vel en dag. Dette  
er det største og raskeste kursfallet for svenskekrona på lenge, skriver 
Gris. Eurokursen fredag 16. februar var drøyt 9,24 (SEK). Den danske  
krona gikk opp til 1,24 og den norske til 1,15 SEK. Kursfallet gjør at det blir 
mer lønnsomt for svenskene å eksportere slaktegriser og stykningsdeler 
til for eksempel Tyskland.
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Grisenettbanken er på lufta

– Ja, dætti har vi venta på så 
lenge, sang Kristin Ianssen og 
gikk løs på en gammel InGris-
CD med saks. Det tok litt tid å 
ødelegge CD’en, men jammen 
har det tatt litt tid å få grise-
databanken på nett også.

Men ingen sturet over det  da åpnings-
tidspunktet omsider var et faktum.  
Dagen var 13. februar, og stedet var går-
den til Kjersti og Kristian Narum i Stange, 
Hedmark. Mange var til stede, ikke minst 
fra Apropos Internett, Head IT, Animalia 
og Norsvin. 

– Jeg er stolt og glad. Dette blir til nytte 
for mange i grise-Norge, faktisk alle. Etter 
hvert vil programmet bygges ut slik at det 
dekker enda flere bruksområder for pro-
dusentene. Dette er veldig viktig for oss 

nasjonalt, men det er en verdensnyhet  
at dataflyten til et lands grisedatabank 
nå skjer på denne måten. Vi skal betjene 
cirka 6 millioner slaktegriser via dette 
systemet, altså om lag 4,5 millioner slak-
tegriser med norske gener i andre land, 
sa Ianssen.

Det er mange mennesker som har  
lagt ned mange timer for å kunne lage 
nettbank av In-Gris. Men nå er det gjort, 
og antallet brukere øker raskt for hver 
dag som går. Animalias Sigrun Hauge  
har vært prosjektleder for In-Gris web, 
som har vært et stort teamarbeid over 
lang tid. 

Og resultatet trenger ingen å  
skamme seg over. 

Norsk svineproduksjon tok i bruk den 
første norske versjonen av det danske  
In-Gris-programmet i 1991. Senere har 
det vært mange endringer, tilpasninger 
og justeringer. Mang en produsent og  
In-Grisveileder har periodevis klødd seg  

Ø K O N O M I ,  D A T A  O G  D R I F T S L E D E L S E
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SEIG CD: Styreleder 
Kristin Ianssen i  

Norsvin fikk æren av å 
klippe over den seige 

CD’en, og dermed 
markere åpningen av 

grisedatabanken på 
nett.  [Foto: TM]

Tore Mælumsæter

 Stange, Hedmark

PROSJEKTLEDER: Sigrun J. Hauge.  
[Foto: TM]



i hodet opp gjennom disse årene. Men 
nå bør snart perioden med oppdatering 
av programmer, CD-håndteringer og  
annet mikk-makk være over.

Det som trengs for at du som svine-
produsent skal kunne ta i bruk In-Gris 
web, er egentlig bare internetttilgang, PC 
med nettleser, pluss lisens med bruker-
navn og passord. Hele programmet ligger 
på servere hos Norsvin, og dataene  
registreres direkte i den sentrale data-
basen. Programmet oppdateres automa-
tisk her, slik at brukerne ikke trenger å 
bekymre seg over hvilke versjoner de har 
på PC’en sin. Opplysninger om slakte-
oppgjør, kjøp av livdyr og seminråner vil 
overføres automatisk. Svinebonden kan 
sjøl hente ut styringslister og rapporter 
for å få oversikt over dyr og arbeidsopp-
gaver. Det blir også mulig å hente analy-
ser som kan si noe om forbedrings-
potensialet.

– Det nye programmet vekker inter-
nasjonal interesse. In-Gris web har alle-
rede funnet veien over til USA. Program-
met er landsdekkende i Norge, og det er 
spesielt at alle produsentene i et land 
samler seg om en slik felles løsning.  
Det utjevner det faktum at Norge i ut-
gangspunktet ikke er noe stort griseland, 
sa direktør Tor Arne Ruud i Animalia i sin 
hilsning.

Norsvins direktør Harald Gjein takket 
alle for et flott resultat, og håpet at enda 
flere data nå vil rulle inn i databanken fra 
produsentene. I dag har In-Gris resultater 
fra om lag 65 prosent av de norske pur-
kene. 

Forts. neste side

Ø K O N O M I ,  D A T A  O G  D R I F T S L E D E L S E
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www.fk.no

Produktsjef svinefôr
Felleskjøpet Agri avd. verdikjede tonnvarer søker

Vi bidrar til å holde Norge levende og grønt fordi vi bryr oss og fordi vi kan.
Felleskjøpet er hovedleverandør av såvarer, fôr og redskaper til norsk landbruk.
52 000 medlemmer og 108 butikker spredt over hele landet gjør oss til en aktiv
støttespiller for landbruket og for levende, norske bygder.

Arbeidsoppgaver:

- Resultatansvar og faglig ansvar for produktområdet
- Markedskommunikajson, markedsaktiviteter, opplæring
- Aktivt følge opp og ta initiativ til forbedringer i verdikjeden
- Personalansvar innen sitt område

Ønskede kvalifikasjoner:

- Evne til å markedsføre Felleskjøpets produkter og
tjenester på en positiv måte gjennom sitt daglige arbeid. 
- Gode kunnskaper om svinefôring og som har nettverk i
svinemiljøet
- Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
- Er god på samspill og gjennomføring
- Er innovativ, engasjert og motiverende

Søknadsfrist 23.03.2007
Spørsmål om stillingen kan rettes til Emilie Gynnild på  tlf.
91715338/73903135. Søknad med CV sendes Felleskjøpet
Agri BA, Personal- og kvalitetsavdelingen, 7005 Trondheim,
evt. på e-post til grethe.egseth.grostad@felleskjopet.no.

Hva kan du bruke nettet til ? 
In-Gris web er lagd for alle produksjonsformer, både smågris-, slaktegris- og kombi-
nert produksjon. Den såkalte purkedelen brukes til smågrisproduksjon fram til av-
venning. Tilvekstdelen brukes for slaktegrisproduksjon eller smågrissalg.
Alle data for alt som skjer i besetningen skal enkelt kunne registreres, så som bedek-
ninger, grisinger, avvenninger, helseregistreringer, fôrforbruk og kostnader.
Slaktedataene kommer direkte fra slakteriet. Hvis smågriskjøpet skjer via slakteriet, 
kan du også få kjøpsdataene direkte uten manuell tasting. 
Du får lettfattelige oversikter over arbeidsoppgavene dine. Du kan ta ut styringslister, 
som forteller hvilke dyr som har forventede hendelser på en gitt dato. Dermed blir det 
enklere å planlegge arbeidsdagene.
Du kan lese egne resultater i grisehuset, gjennomsnittstall og sammenliknings-
grunnlag for sjølvalgte perioder.
Du behøver ikke å ta sikkerhetskopier og overføre filer. Alle data ligger på en sentral server.
På nettet ligger det forslag til skjermoppsett tilpasset den enkelte besetningstype, 
men det kan tilpasses den enkelte bruker hvis du ønsker det på en annen måte. 

MED BRASK OG BRAM: Svineprodusent 
Asbjørn Feiring fra tjukkeste Prøysenland 
i Ringsaker blåste åpningstrudelutten. 
[Foto: TM]
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Web-løsningen er først og fremst et 
resultat av samarbeidet mellom Animalia 
og Norsvin, men Gjein minnet om at også 
Nortura og Kjøttbransjens landsforbund 

har vært med på dette, og ikke minst  
Innovasjon Norge på Hamar, som har vist 
stor tro på prosjektet. In-Gris web er  
 finansiert av norske bønder gjennom 

omsetningsmidler. Men også fôrbransjen 
(Felleskjøpet, Norgesfôr og Fiskå) har 
støttet det.

Ø K O N O M I ,  D A T A  O G  D R I F T S L E D E L S E
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Fra DOS til Windows og web

–Bruker In-Gris til alle registreringer

GRISEBLOGGERE:  
Kjersti og Kristian  

Narum gleder seg over 
nyfødte grisunger som 

snart skal få hver sin 
individuelle «blogg» 

på nettet hvor alle  
viktige data i livene 
deres noteres ned.  

[Foto: TM]

STOR INTERESSE:  
 Mange hadde møtt 

fram på nettlanserin-
gen, også fra media. 

Her er det In-Gris-
konsulent Solveig 

Kongsrud som kjører 
en praktisk demonstra-
sjon av nettløsningen.  

[Foto: TM]

Forts. fra forrige side
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Norsvinstipendet
Norsvin ønsker fokus og bred interesse på svineavl og svinefaget.  
Vi har opprettet et stipend som kan benyttes som hel- eller  
delfinansiering av: 

• Mindre forskningsprosjekter
• Utvikling av prosjekt- og produktidéer
• litteraturstudier/sammenstillinger av interessante problemstillinger
• Studieopphold, fortrinnsvis utenlands.

Statutter:

• Beløpet er i utgangspunktet kr 20.000, men ved spesielt interessante 
prosjekter kan beløpet økes.

• Stipendet kan deles på flere søkere.
• 50 % av beløpet kan utbetales ved start av prosjektet, mens de øvrige 

midlene utbetales etter at prosjektet er avsluttet.
• Sluttproduktet overleveres Norsvin i form av en rapport og en oppsum-

mering på 1 – 1 ½ side, som vurderes brukt i vårt fagtidsskrift Svin.

Alle med kunnskaper og interesser  
for svineproduksjon er velkomne til å 
søke, men stipendet er primært tiltenkt 
høyskolestudenter som spesialiseres 
innen svinefaget eller forskere/stipen-
diater ved NVH, UMB eller andre  
vitenskapelige institusjoner. Søknaden 
må inneholde de viktigste data om  
søkeren og beskrivelse over hva beløpet 
er tenkt brukt til.

Spørsmål om Norsvinstipendet  
rettes til org.sjef Asbjørn Schjerve,  
tlf. 62 51 01 08. Skriftlig søknad sendes 
Norsvin, boks 504, 2304 Hamar,  
innen 30. april 2007.  
E-mail: asbjorn.schjerve@norsvin.no

Kjersti og Kristian Narum har 
store forventninger til  
In-Gris web. De har brukt  
In-Gris helt siden DOS-løsnin-
gen i 1991, via Windows, og  
nå altså på nett.

Tore Mælumsæter

–  Vi bruker In-Gris til alle registreringer  
i besetningen vår. Alle insemineringer, 
grisinger, inntasting av individnummer 
og vekter på hver smågris blir notert.  
Det er viktig å holde oversikt når en  
driver tre ukers puljedrift. InGris har vært 
vårt verktøy for å klare det. Jeg opp-
daterer og legger inn data hver uke. Til-
bake får vi styringslister som gir oversikt 
over grisehuset. Da ser vi når purkene 
skal grise, når vi skal vaksinere, vi får 
omløpskontroll og så videre. I tillegg er 
In-Gris også en effektivitetskontroll som 
forteller oss noe om hvor flinke vi er i  
forhold til oss sjøl og andre. Vi får viktige 
nøkkeltall som gjør det enkelt å se om  
vi gjør de riktige tingene, eller om det er 
områder hvor vi må forbedre oss, sier 
Kjersti Narum.

Hun og Kristian håper nå at hele svi-
nenæringa etter hvert vil ta i bruk dette. 
De driver en avlsbesetning i Stange,  
Hedmark, med rent landsvin. Kombinert-
besetningen har cirka 100 purker. Jorda 
drives økologisk, og da kommer grise-
gjødsla godt med. 

– Databanken In-Gris er i vår egen og 
alle andres interesse. Vi er tjent med å 
registrere utviklingen og holde oversik-
ten, både for oss sjøl og i forhold til det 

store bildet. Men det er mange behov 
som skal tilfredsstilles til de som skal  
videreutvikle In-Grisverktøyet. Vi har 
smågrisprodusenter, slaktegrisprodu-
senter, purkeringer og avlsbesetninger. 
Behova vil variere noe, men jeg gleder 
meg til å se utviklingen i web-program-
met. Svineprodusentene er offensive. 
Kanskje blir dette et verktøy som lar seg 
kommersialisere og selge også til andre?  
undres Kjersti Narum.

Ø K O N O M I ,  D A T A  O G  D R I F T S L E D E L S E
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TO ETASJER: Grisehu-
set er etappevis bygd  
ut i låven ettersom be-
hovene har meldt seg. 
Vi ser at to etasjer er 
tatt i bruk. (Foto: TM)



Nå går det rette veien!
Den store etterspørselen etter svinekjøtt vi har hatt de sis-
te månedene gir en fin prisoppgang ! Det kommer godt 
med etter de dårlige prisene vi har hatt det siste året.

Årsaken til den store etterspørselen er nok sammen-
satt. Vi har hatt mye flott reklame for svinekjøtt det siste 
året fra Opplysningskontoret og fra markedsaktørene. Pri-
sene har vært lave ut til forbruker i butikken. Samtidig er 
det mangel på annet type kjøtt som gjør at svinekjøtt sel-
ger bra! 

I perioden 1, januar til 26. februar er prisene steget med 
80 kroner for smågris og 210 øre per kg for slakt siden 
nyttår. Selv etter denne prisoppgangen forventes det at 
engrosprisen vil ligge ca 1 krone under målpris.

Skjærebedriftenes etterspørsel etter fersk gris er fort-
satt langt høyere enn hva som slaktes, og det tas av regu-
leringslageret for å tilfredsstille etterspørselen. Det er 
imidlertid fortsatt over 1000 tonn på lageret (per 1. mars). 
Hittil i år (uke 7) er engrossalget 6 % høyere enn i fjor, 
mens samme kvanta var slaktet. Det er i tråd med progno-
sene at vi har en underdekning i svinekjøttmarkedet både 
for januar og februar.

På grunn av den gode markedssituasjonen for svine-
kjøtt avsluttes kompensasjonen for slakting av lett gris fra 
påske. Det betyr tyngre slakt og mer svinekjøtt ut til et  
voksende marked. Det er bra. Vi får håpe at ikke så mange 
har sluttet nå at det blir for lite ribbe til jul!

Kastreringsforbudet i 2009 
blir utsatt!
Det er nå klart at landbruks- og matdepartementet vil gå 
til Stortinget for å be om utsettelse av forbudet mot kastre-
ring som skulle ha trådt i kraft 01.01.2009. Bakgrunnen for 
at departementet gjør dette nå, er at det ikke er mulig å 
løse problemet med rånelukt på svinekjøtt fra ukastrert 
gris før 2009. Det er gjort mye banebrytende forskning på 
dette området i Norge de siste årene, konkluderer en inter-
nasjonal komité. Men det er ikke mulig å slutte å kastrere 
gris i 2009 uten at det vil føre til at mye svinekjøtt med 
store smaksfeil vil komme ut på markedet. Norsvin er  
meget fornøyd med at statsråd Terje Riis-Johansen nå går 
til Stortinget med denne saken for å få utsatt forbudet.

Da Stortinget i 2002 vedtok forbudet mot kastrering i 
2009, vedtok de samtidig at Norge som eneste land i ver-
den skulle påby at kastrasjon av gris skulle gjennomføres 
av veterinær, og at dette skulle skje under bedøvelse.  
Dette påbudet trådte i kraft i august 2002.

Norsvin var i mot at veterinærene skulle kastrere gris, 
men vi var for at man skulle ha som mål at vi skulle unngå 
kastrering av gris. Samtidig sa vi allerede i 2002 at 7 år 
sannsynligvis ville være for liten tid til å løse «hanngrisgåten».

Etter vedtaket i Stortinget i 2002 har Norsvin aktivt fulgt 
opp begge deler av vedtaket. Vi har oppfordret våre med-
lemmer til Å følge gjeldende regelverk om veterinær kas-
trering med bedøvelse av grisen. Veterinærhøyskolen har 
gjennomført en evaluering av dagens bedøvelse ved kas-
trering, og konkluderer med at den fungerer bra. Dermed 
er det ikke noe dyrevernmessig argument for å innføre et 
forbud mot kastrering nå. 

Dagens ordning med veterinær kastrering påfører  
næringen 20 – 30 millioner kroner i ekstra utgifter årlig. 
Derfor ønsker svineprodusentene å slutte med kastrering 
den dagen det ikke fører til at svinekjøtt med rånelukt 
kommer ut på markedet.

Når det gjelder forbudet mot kastrering, har Norsvin fra 
første dag arbeidet for at det offentlige måtte bevilge friske 
midler til hanngrisforskningen. Vi fikk næringskomitéen til å 
komme med en skriftlig uttalelse om dette etter stortings-
vedtaket. Norsvin sammen med resten av næringen tok  
initiativet til at det måtte iverksettes forskning for å unngå 
rånelukt fra ukastrert gris. Iverksettelsen av et forbud mot 
kastrering før man hadde løst rånelukt problematikken ville 
være en katastrofe for forbruket av svinekjøtt i Norge.

Etter hvert fikk næringen sammen med det offentlige 
på plass et hanngrisprogram på nærmere 100 millioner 
kroner over 5 år fra 2004 – 2008. Næringen bidro med en 
vesentlig del av disse midlene gjennom egne ressurser, og 
gjennom midler fra forskningavgiften. For øvrig kommer 
det midler fra forskningsrådet og fra jordbruksavtalen.

Dessverre har det vært meget vanskelig å få friske  
midler til dette programmet, så hanngrisforskningen har til 
dels gått på bekostning av annen viktig forskning. Samti-
dig har imidlertid denne forskningen også tilført kunnskap 
som kommer til nytte i annen sammenheng innenfor utvi-
klingsarbeidet på gris. Næringen, med Animalia i spissen 
som prosjektleder, har hatt et godt samarbeid med fors-
kningsrådet i denne saken. Organiseringen av dette fors-
kningssamarbeidet har vært banebrytende.

Da forskningsprogrammet ble startet opp i 2004 ble det 
vedtatt at man skulle ha en foreløpig evaluering av forskningen 
ved årsskiftet 2006/2007. Evalueringen viste at Norsvins 
to avlsprosjekter var av de med det klart mest faglig spen-
nende resultatene. Det er påvist betydelig arvbarhet for 
både skatol og androstenon, og vi er kommet langt på vei 
med å identifisere genetiske markører for rånelukt. Men 
det er langt fram før vi har avlet fram en luktfri hanngris. 
Etter at hanngrisprosjektet startet opp i 2003 er det også 
startet opp spennende forskning på kjønnsseparering av 
sæd. Her er Norsvin med på et internasjonalt prosjekt.

Nå er det viktig at forskningen fortsetter videre etter 
2008, men nå må resten av Europa som også er blitt opp-
tatt av hanngrisforskning, være med. Det gjenstår frem-
deles mye arbeid, men ved å koordinere både regelverk og 
ressurser på europisk nivå er det gode muligheter til å 
løse hanngrisproblematikken.

direktøren  d i rekte

Harald Gjein
adm. direktør norsvin

D Y R E V E L F E R D
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Unormale spener – tar du utfordringen?
Hvorfor retter vi søkelyset  
mot spenekvaliteten hos ung-
grismålte landsvinpurker ?

Magnus Haandlykken

avlsleder i Norsvin

Fra felten får vi  tilbakemeldinger om at 
spenekvaliteten hos norske landsvin-
purker jevnt over er god. likevel er det et 
behov for å dokumentere tilstanden ved 
en vurdering av spener på et ikke-selek-
tert materiale.

Nytt feltprosjekt i 2007
Av den grunn ble det startet opp et nytt 
felttestprosjekt ute i landsvinforedlings-
besetningene 1. januar 2007. Da begynte 
man med registrering av unormale spe-
ner ved unggrismåling. Det har lenge 
vært søkelys på spenekvalitet hos ekste-
riørbedømte førstekullspurker, men på-
standen har vært at produsentene har 
beholdt de purkene som tegner best når 
det gjelder spenekvalitet. Av den grunn 
har ikke fenotypisk og genetisk variasjon 
blant hunndyr i landsvinpopulasjonen 
blitt fanget opp. 

Spener som avviker fra det normale 
kan gi  flere uheldige konsekvenser:
– dyr med avvikende spenekvalitet kan 

være vanskelige å omsette som livdyr,
– dyr med underutviklede spener vil gi 

nedsatt melkemengde,
– dyr med ujevne spener vil føre til  

større kamp mellom spedgriser, og 
dermed større risiko for ujevne kull  
og dødelighet.

Hva registreres ?
Denne registreringen utføres av beset-
ningene selv innen 14 dager etter ung-
grismåling. 

Under test på Avlsweb ligger det et 
menyvalg som heter «Spener unggris-
målinger». Her skal det legges inn totalt 
antall unormale spener på de purkene 
som har dette ved måling. Definisjonen 
på en unormal spene er invertert spene, 
liten/underutviklet spene, blindspene, 
spene som mangler melkekanal, og  
andre uregelmessige spener. Altså:  
Alle spener som ikke er funksjonelle.  
Summen av disse skal settes inn i feltet 
for «antall unormale spener».

Dataene legges inn etter at unggris-
måling er gjort. Vurdering må som tidli-
gere skje i løpet av de to første ukene  
etter måling, og en må bedømme alle 
dyr. Dyr som bare har normale spener 
blir stående med 0 spener, mens en  
legger inn antallet unormale spener hos 
dyr som har det. 

Hva viser de første 
registreriNgeNe ?
Drøye 800 dyr er bedømt. 25 % av purke-
ne har minst en unormal spene, mens  
19 % har minst to unormale spener.  
Dette er et lite materiale foreløpig,  
men det gir en profil som tenderer  
til variasjon mellom spenekvalitet  
hos landsvinpurker ved dette tids- 
punktet.

 Det er derfor viktig at alle be- 
setningene følger opp registrer- 
ingene i prosjektperioden der  
innsamling av data vil foregå  
i første omgang frem til  
høsten 2007.

En spennende vinkling er  
også at man har mulighet til  
å følge opp de selekterte  
purkene ved første grising.  
Ved dette tidspunktet  
vurderer avlskonsulentene  
på nytt spenekvaliteten. Spenekvalitetsvurdering 

ved unggrismåling vil gi 
oss svar på  hvorvidt det er 

variasjon i landsvinpopula-
sjonen eller ikke, sier  

artikkelforfatter Magnus 
Haandlykken, Norsvin.

A V l  O G  S E M I N
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På Avlsweb legges  
det inn totalt antall 
unormale spener  
på de purkene  
som har det.

Avlskonsulentene her representert ved Hans Wold,  
Arild Tronhus og Anne Mette Engebakken følger opp 
spenekvalitetsprosjektet ute i besetningene.



I fjor lanserte vi i Norge et nytt og revolusjonerende fôrvurderingssystem for gris. 
Nå kan vi begynne å snakke om resultatene. Gir du grisene dine FORMAT svinefôr 
vil du få høyere kjøttprosent, og dermed økt lønnsomhet. 
Det er Felleskjøpet som ligger i forkant når det gjelder utvikling av fôr til svin. 

Det handler ikke om å ha 
griseflaks. Det handler om 
hardt arbeid.

O
K

TA
N

 H
am

ar
  

 F
ot

o:
A
te

lie
r 

K
lin

gw
al

l

Kompetanse og kvalitet vil alltid lønne seg.
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Myndighetene vurderer tiltak 
for å begrense det som kan være 
tiltakende bruk av engangs-
purker. Fra dagens regulering 
med telling av innsatte avls-
purker til enhver tid, så kan  
alternativer være å regulere  
omsatte og slakta smågris, eller 
omsatte og slakta avlspurker. 

Tore Mælumsæter

Stjørdal, Nord-Trøndelag

Dette var signalene fra myndighetene da 
administrerende direktør Ola C. Rygh i 
Statens landbruksforvaltning (SlF) snak-
ket om markedsregulering og husdyrkon-
sesjon på Norsvin Trøndelags årlige fag-
møte på Rica Hell i Stjørdal. 

– Hyppig utrangering av purker, det 
som gjerne kalles for engangspurkepro-
duksjon, er ikke forbudt. Det er heller 
ikke veldig utbredt, men vi ser en ten-
dens til økning (se egen rammesak). Hvis 
vi får omfattende drift med kraftig utran-
gering av purker, så kan vi øyne driftsfor-
mer som strir mot selve intensjonen i lo-
ven. Det er slik drift vi vil til livs. På det 
punktet er signalet fra meg tydelig, sa 
Rygh til svineprodusentene i Trøndelag.

Han mener altså ikke å ramme for ek-
sempel foredlingsbesetninger, som for  
å holde den avlsmessiGe framgangen 
oppe er pålagt å ha raskere utskifting av 
purkene enn det som er vanlig. Dette er 
en form for etablert produksjon som  
etter SlFs syn ikke strider med intensjo-
nen i loven. 

Det er som kjent Stortinget som ved-
tar lovene i Norge. Men det er departe-
mentene som utformer forskrifter i med-
hold av lov. landbruksforvaltnings rolle i 
denne sammenhengen blir derfor å kom-
me med begrunnede forslag til land-
bruks- og matdepartementet. Til syvende 
og siste er det altså landbruks- og mat-
ministeren som avgjør saken. 

Men Rygh etterlot ingen tvil om at SlF 
har tenkt å gjøre noe i denne saken. 

– Hvis vi får en uønsket tilpasning 
som strider med formålet vil myndighete-
ne vurdere tiltak. Alternative regulerings-
måter som SlF vil vurdere er omsatte og 
slaktede smågriser, eller omsatte og 
slaktede avlspurker, sa SlF-direktøren.

N Æ R I N G S P O L I T I K K
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Grensen mellom lovlig og ulovlig samarbeid

Foreslår tiltak mot engangs purker

Ofte er det vanskelig å trekke 
grensen mellom lovlig og ulov-
lig samarbeid i svineproduksjo-
nen. En skjønnsmessig vurde-
ring må gjøres på konkret 
grunnlag i hvert enkelt tilfelle. 
Og ingen tilfeller er helt like.

Men husdyrkonsesjonslovens §3 første 
og annet ledd lyder slik;

«Dersom to eller flere konsesjonsregulerte 
produksjoner har felles eierinteresser, inn-
trer konsesjonsplikt dersom det samlete 
produksjonsomfang overstiger grensen for 
konsesjonsfri drift. Det samme gjelder der-
som to eller flere samarbeider om konse-
sjonsregulert produksjon i en slik grad at 

de må anses å ha økonomiske interesser i 
samme produksjon.
Dersom den samlete produksjonen på sam-
me eiendom overskrider grensen for konse-
sjonsfri drift, inntrer konsesjonsplikt»

En rekke forhold må vurderes konkret i 
forhold til samarbeidsprosjekter, for ek-
sempel spørsmålet om utskilling av tom-
ter. lista nedenfor er ikke uttømmende. 
Men her er noen av de  viktigste forhol-
dene som i følge Rygh vurderes i den 
skjønnsmessige helhetsvurderingen som 
skal gjøres i saker hvor det reises tvil om 
lovens intensjon er overholdt eller ikke;
– graden av felles økonomi,
– graden av felles maskinpark,
– graden av felles driftsopplegg,
– graden av felles fôrinnkjøp,
– bosted og
– familiære bånd.

TYDELIG: – Vi har tenkt å gjøre noe  
med denne saken. Fra meg er det  
signalet tydelig, sier administrerende 
direktør Ola C. Rygh i Statens Land-
bruksforvaltning.  [Foto: TM]

«Engangspurker 
ikke forbudt»

«Landbruks- 
ministeren kan endre 

forskriften»

«Men hvis det brukes for å 
omgå intensjonen i loven så 

har vi et problem»



N Æ R I N G S P O L I T I K K
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Fakta om husdyrkonsesjonsloven
• Formålet med lovens § 1: «lovens formål er å legge til rette for en spredning av  

svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere produksjons- 
omfanget hos den enkelte produsent».

• Husdyrkonsesjonsordningen er altså ikke opprettet av hensyn til markeds- 
reguleringen, men har en distriktspolitisk begrunnelse.

• Produksjonsomfanget hos den enkelte produsent er maksimum 2100 konse- 
sjonsenheter uten konsesjon.

• Slaktegris reguleres som omsatte og slakta dyr. 1 slaktegris = 1 konsesjons- 
enhet.

• Avlspurker reguleres som innsatte dyr på ethvert tidspunkt.  
1 avlspurke = 20 konsesjonsenheter.

• Satellitt i purkering kan ha inntil 53 avlspurker på ethvert tidspunkt, eller  
maksimalt 2100 omsatte og slakta slaktegriser per år.

• Nav i purkering kan få konsesjon for inntil 450 innsatte avlspurker.
• En gjennomgang av regelverket i 2002/03 endte med å videreføre reguleringen  

av avlspurker som innsatte dyr.
• Dette åpner for hyppig utrangering av purker, såkalt engangspurkeproduksjon.

Nøkkeltall om  
norsk svineproduksjon
• 120 enheter over konsesjonsgrensa i 2005/06  

(80 flere over ny konsesjonsgrense på 2100 enn i 2000/01)
• 20 produsenter som utrangerte mer enn 130 purker i 2004, 

7 uten konsesjon  [kilde: leveranseregistret] 
• 35 produsenter som utrangerte mer enn 130 purker i 2005, 

18 uten konsesjon  [kilde: leveranseregistret]

• 115 553 tonn svinekjøtt produsert i 2006 (7000 tonn mer 
enn i 2001)  [kilde: leveranseregistret]

• 3576 svineprodusenter i 2005/06 (1137 færre enn i 
2000/01) (som får prod.tilsk.)

• 1907 produsenter med purker i 2005/06 (1485 færre enn i 
2000/01) (som får prod.tilsk.)

• 687 svineprodusenter i Hedmark/Oppland (275 færre enn i 
2000/01) (som får prod.tilsk.)

• 879 svineprodusenter i Rogaland (210 færre enn i 2000/01) 
(som får prod.tilsk.)

• 618 svineprodusenter i Trøndelag (203 færre enn i 
2000/01) (som får prod.tilsk.)

• 13 purkeringer med 136 satellitter i 2006.

Foreslår tiltak mot engangs purker

«Signalet fra  
meg er tydelig»

«Vi har tenkt  
å gjøre noe»

«Vi har oversikt over 
leveransene»



Fersk Forskning

Fjøsvask gir tørketid, ikke tomtid

Rask opptørking knekker bakterier

Rengjorte husdyrrom bør helst 
tørke opp første døgnet etter 
vask. Rask opptørking er viktig 
for å ta knekken på bakterier 
som overlever høytrykks-
spylinga, viser en praktisk 
svensk studie i åtte smågris-
besetninger. 

Berit Metlid

Sverige

Begrepet tomtid i fjøset  har fått en annen 
klang i Sverige. Nå snakkes det heller om 
tørketid. Poenget er naturligvis å rette 
søkelyset mot det som er hensikten med 
produksjonsavbruddet. 

En ny studie fra Svenska Pig konklu-
derer med at for å bryte smittekjeden 
mellom puljer, bør tomtida, eller tørke-
tida, være på minimum fem til sju dager. 
Tørketida er tida fra husdyrromet blir  
vasket til det settes inn nye griser i fjøset. 

– Vask av binger og husdyrrom med 
høytrykksspyler og en effektiv opptørking 
er en forutsetning for å forebygge avven-
ningsdiaré og andre magesjukdommer  
hos griser i tilvekstperioden, påpeker  
veterinær Nils Holmgren ved Svenska 
Djurhälsovården. Han har gjennomført 
studien i samarbeid med forsøksleder 
Barbro Mattsson ved  Pig Försök. 

Mye avveNNiNgsdiaré
En risikobedømming for avvenningsdiaré 
som Svenska Djurhälsovården utførte i 
2002 konkluderte med at halvparten av 
svenske besetninger med smågrispro-
duksjon hadde problemer med avven-
ningsdiaré. Det er i første rekke E.coli-
bakterier som framkaller diaré under 
avvenningen. Ifølge Holmgren viser ulike 
europeiske studier at selve rengjøringen  
reduserer det totale bakterieantallet med 
90 prosent. Det betyr at ti prosent av 
bakteriene overlever i bingene etter at 
fjøset er vasket med høytrykksspyler. 
Ved å gjennomføre hygienemålinger hos 

åtte utvalgte smågrisprodusenter har 
Holmgren og Mattsson dannet seg et  
bilde av hvilke muligheter bakteriene har 
til å overleve i tomtida og infisere neste 
pulje griser som flytter inn i bingene.

kaldt og fuktig
I studien gikk tallet på bakterier ned dag 
for dag utover i tomtida. Etter fem til sju 
dagers tomtid ble det gjennomsnittlige 
tallet på bakterier redusert med cirka én 
tiendedel av det antallet som ble funnet 
etter ett døgn. Ifølge Holmgren var det stor 
variasjon i nedgangen i bakterietall mel-
lom ulike fjøs. Det var også stor variasjon 
i temperaturer og luftfuktighet mellom 
de forskjellige husdyrromma i tomtida.

Studien slår fast at temperaturen og 
den relative luftfuktigheten er avgjørende 
for hvor fort bakteriene blir knekt.

– Jo kaldere og fuktigere klima det var 
i bingen, desto flere E.colibakterier fant 
vi på golvet i bingen, forteller Holmgren.

I det fleste fjøsa ble tallet på bakterier 
redusert i løpet av tomtida. Men i noen 
fjøs var bakterietallet fortsatt høyt etter 
fem til sju dagers tomtid.

– Er det kaldt og fuktig i fjøset er det 
som å putte bakteriene inn i et kjøle-
skap. Det skjer ingen ting. Du konsolide-
rer smitten på samme nivå.

tørketid avgjøreNde
At rask opptørking er viktig viste også  
resultatet av en laboratorietest av 0,25 
kvadratmeter store betongplater som ble 
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TØRKETIDA VIKTIGST:  
– Begrepet «tomtid» 

bør egentlig skiftes ut 
med «tørketid», etter-
som det er viktig å ha 
en effektiv opptørking 
etter høytrykksspylin-
ga, sier veterinær Nils 

Holmgren ved Svenska 
Djurhälsovården.

Hver femte husdyrrase kan forsvinne
Worlds Animal Genetic Resource, at 20 
prosent av rasene kan forsvinne.

De siste 15 årene er 190 raser blitt 
borte, mens hele 1500 er truet av utryd-
delse. Bare de siste fem årene er 60 raser 
av høns, geiter, griser, kyr og hester blitt 
borte, går det fram av rapporten. Det er 
første gang FAO gjør denne sammenstil-
lingen. Rapporten baserer seg på infor-
masjon hentet inn fra 169 land. 

FAO peker på globaliseringen av hus-
dyrmarkedet som en vesentlig årsak til 
de tapte genressursene. En milliard men-
nesker er avhengige av husdyr for å tjene 
til dagens brød. Rundt 70 prosent av ver-
dens fattige på landsbygda er avhengige 
av husdyr, viser rapporten som skal pre-
senteres på verdens første internasjona-
le tekniske konferanse om dyregenetiske 
ressurser i Sveits september.

Globaliseringen av verdens  
husdyrmarked truer det genetiske 
mangfoldet blant husdyra.  
Hver femte husdyrrase står i fare 
for å forsvinne. 

FNs organisasjon for mat og landbruk – 
FAO – varsler i sin rapport State of the 



plassert i bingene samme dag som grise-
ne flyttet inn. Etter sju uker ble platene 
hentet ut, bløtlagt og vasket med høy-
trykksspyler. Etter tre døgn i laboratori-
um var det få bakterier igjen på betong-
platene, noe Holmgren forklarer med at i 
laboratoriet ble platene fort tørre etter 
vask. I laboratoriet var snittemperaturen 
på cirka 20 grader celsius og den relative 
luftfuktigheten på cirka 60 prosent i 
snitt. Dette er også det klimaet Holmgren 
anbefaler under opptørkinga.

– Vi bør egentlig danne begrepet  
«tørketid» og bruke det i stedet for «tom-
tid», mener Holmgren.

– Dette med en tørketid er noe vi 
stresser mye akkurat nå her i Sverige. Et 
annet motiv for en effektiv opptørking,  
er at unggrisene skal ha god termisk 
komfort når de flyttes inn i bingene.

for grov golvstruktur 
Studien viser også at strukturen på over-
flater i fjøset er viktig for å lykkes med å 
bryte smittekjeder mellom innsett. Må-
lingene viser at jo grovere strukturen er 
på overflata av golvet i bingen, jo flere 
E.colibakterier finnes det der. I de fjøsa 
der golvet hadde grov overflate ble det i 
snitt funnet 100 E. kolibakterier per 25 
kvadratcentimeter, mens det i binger 
med fin overflate på golvet ble funnet  
25 bakterier per 25 kvadratcentimeter.  
Resultatet er usikkert fordi testmetoden 
ikke klarer å fange opp bakterier som lig-

ger  lengst ned i strukturene i den grove 
overflata. 

Nils Holmgren sier at bakterieinnhol-
det på de grove flatene nok er mye større 
enn det som gikk fram av målingene. 
Han påpeker at nesten alle grisefjøs har 
betongoverflater, og betong er det mate-
rialet som over tid er vanskeligst å holde 
rent. 

– Det beste er plastbelagte overflater 
eller overflater som er så vannavstøtende 
som mulig, men ikke så glatte at grisene 
sklir. Det er en avveining produsenten 
må gjøre, påpeker han.

Når desiNfisere ?
I noen av besetningene i Pigs studie ble 
det gjort målinger etter at bingene både 
var vasket med høytrykksspyler og des-
infisert. Resultatene viser at tallet på  
E.colibakterier var mye lavere i de bokse-
ne som ble desinfisert sammenlignet 
med de som bare ble høytrykksvasket. 

Svenskenes gjennomgang av risiko-
faktorene for avenningsdiaré fra 2002 
konkluderte med at 28 prosent av små-
grisbesetningene hadde problem med 
diaréer også etter avvenningsperioden 
var over. Denne typen mageproblemer 
hos unggrisene forårsakes ikke av E. coli-
bakterier, men av noen typer bakterier 
som er påvist hos inntil halvparten av 
alle smågrisbesetninger i Sverige.

– Vi anbefaler at produsentene des-
infiserer når det er problemer med 

tarmsjukdommer i besetningen også  
etter avvenning, sier Holmgren.

For å greie å bryte smittekjeden for 
avvenningsdiaré og tarminfeksjoner etter 
avvenning, er det viktig å velge rett des-
infeksjonsmiddel. Ifølge Nils Holmgren 
bør preparatet høre til gruppen kvar-
tenære ammoniumforbindelser.
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SVENSK STUDIE: Å skape overflater som er 
vannavvisende og å sørge for tilskuddsvarme 
med eff ektiv ventilasjon etter vask er avgjørende 
for å lykkes med fjerning av bakteriesmitte som 
fører til avvenningsdiaré, ifølge studien fra  
Svenska Pig.  [Foto: TM]
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Når samme purke griser med fem ukers mellomrom

Malin Cerne

svinehelseveterinær i Falkenberg,

Svenska Djurhälsovården AB

I veckan ringde en djurägare, Jan-Anders 
Gustavsson i Gödastorp och berättade att 
en sugga som grisat tre veckor tidigare 
nedkommit med ytterligare en kull grisar 
under natten. Första kullen var född den 
10. september och bestod av 15 stycken 
smågrisar, alla levande födda. Andra kullen 
är född den 2. oktober och bestod av 16 
levande normalstora spädgrisar. Suggan 
var betäckt två gånger med tre veckors 
mellanrum då hon synbarligen löpte om. 

Vid mitt besök så var båda kullarna 
fortfarande kvar hos suggan. De nyfödda 
spädgrisarna låg i en hög under lampan 
och sov. Runt omkring låg de äldre 
grisarna. Suggan betedde sig normalt 
mot alla grisarna, dvs inga aggressioner 
visades när de små gick för att prata med 
henne. Jan-Anders berättade att efterbör-
den kommit normalt och att de nyfödda 
fått dia. Han skulle senare flytta de ny-
födda till andra nygrisade suggor.

I litteraturen finns det att läsa om så 
kallad superfetation. Superfetation är 
det tillstånd då ett redan dräktigt djur 
har ägglossning och blir dräktig med ett 
andra foster eller en andra kull. Det är 
inte ovanligt att en ko blir betäckt/se-
minerad när hon redan är dräktig, men 
det finns inga bevis för att de har ägg-
lossning när de bär ett levande foster. 
Ägglossning har visats kunna inträffa hos 
dräktiga ston och hos dessa skulle  
superfetation vara teoretiskt möjligt.  
Superfetation misstänks då foster med 
mycket stor storleksvariation föds eller 
då två foster eller två kullar föds med 
stor tidsmellanrum. Fall identiska med 
suggan hos Jan-Anders har rapporterats 
tidigare där två kullar har fötts efter två 
betäckningar där dräktighetslängden i 
förhållande till de två betäckningarna är 
normala.

Vandeplassche och medarbetare 
(1968) undersökte 12 fall med dubbel 
förlossning hos sugga. Alla suggorna var 
betäckta en gång. Hos två av suggorna 
undersöktes livmoder och äggstockar via 

titthålskirurgi efter den andra förlos-
sningen. De kom fram till att dubbel för-
lossning kunde ske efter en betäckning, 
vid vilken ett omåttligt stort antal ägg  
befruktades och senare distribuerades i 
båda livmoderhornen. Istället för den 
mer normala minskningen i kullstorlek 
genom embryonal död, så gick vissa  
embryon in i en vilopaus. längden på  
vilopausen varierade mellan 4 – 98 da-
gar, vartefter de reaktiverades och im-
planterades. Dessa embryon implantera-
des i den inre delen av båda livmoder- 
hornen. Embryon som implanterades i 
den yttre delen av livmoderhornen 
genomgick en normal dräktighet och för-
lossning. En andra förlossning skedde 
när spädgrisarna från den försenade im-
plantationen nådde mognad. Vande-
plassche och medarbetare tror att dub-
bel förlossning även efter betäckning 
under fler än en betäckningsperiod beror 
på «embryonal vilopaus». 

[Kilde: Veterinary Reproduction and  

Obstetrics, Seventh Edition]
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Historien fra Nord-Trøndelag nylig, hvor ei purke griset 
med fem ukers mellom, har vakt oppmerksomhet. Hva er 
forklaringen? Den svenske veterinæren Malin Cerne leste 
om historien i Verdal og ble nysgjerrig på den. Hun opp-
levde nemlig et liknende tilfelle i sitt område i Sverige for 
noen år siden. Bildet som vises til høyre er tatt ved den 
anledningen. Hun tok opp saken med den svenske pro-

fessoren Stig Einarsson, som bekreftet at han en gang  
eller to i året fikk høre om liknende tilfeller. Malin Cerne 
har skrevet en kort artikkel om temaet, som Svin gjengir 
nedenfor. Det hører med til historien at den purka som 
griset med kort mellomrom i Sverige senere ble bedekt 
og griset flere ganger etterpå. Men det skjedde aldri at 
hun igjen fikk grisunger med så kort mellomrom.

Fördubbla din produktion – eller förunderligheter i stallet

To atskilte børhorn?
Norske veterinærer som jobber 
med reproduksjon på gris er i tvil 
om hva som kan være forklarin-
gen på episoden i Trøndelag. 
Obduksjon vil forhåpentligvis 
gi et mer presist svar.

Men her er litt høyttenkning fra en av 
dem, stasjonsveterinær Ann Helen  
Gaustad i Norsvin. Hun jobbet blant  
annet en god del med forsinket implan-
tasjon i forbindelse med sin prøvefore-
lesning for doktorgraden i 2003.  

forsiNket iMplaNtasjoN 
fiNNes
– Vi vet at det finnes, altså at de be-
fruktede eggene venter med å feste seg 
til børslimhinna. Men jeg må innrømme 
at jeg ikke har hørt om dette fenomenet 
hos gris før. Det betyr naturligvis ikke  
at det ikke kan skje, men jeg har som 
sagt ikke grunnlag for å mene noe sikkert 
om dette. Fenomenet er godt kjent blant 
rådyr, sel- og hvalrossarter, samt hos 
gnagere og mange pungdyrarter, og  
«laverestående» arter som beltedyr og 
maurslukere. Hos noen arter, for eksempel 
rådyr, mårfamilien, bjørnefamilien og 
sjøpattedyr, er forsinket implantasjon en 

obligatorisk del av reproduksjonssyklus. 
Hos andre er den fakultativ. Det betyr at 
forsinket implantasjon skjer i tilfeller hvor 
det er påkrevet, i andre tilfelle ikke.  
Slik implantasjon påvirkes blant annet 
av fôrtilgang, daglengde eller andre ting, 
særlig når det gjelder tidspunkt for  
gjenopptak av utviklingen. Mange flag-
germusarter har normal implantasjon, 
men noe som kalles forsinket utvikling. 
Andre flaggermusarter parrer seg om 
høsten, og går i dvale mens spermiene 
ligger lagret i hunndyret til seinvinteren 
før eggløsning og befruktning skjer,  
sier Gaustad.

atskilte børHorN?
Hun peker på at en også kan tenke i ret-
ning av andre teorier som kanskje er like 
sannsynlige, for eksempel at purka fra 



Når samme purke griser med fem ukers mellomrom

Trøndelag kan ha to helt atskilte børhorn, 
en skillevegg et eller annet sted, jamfør 
gnagere og pungdyr hvor uterus er slik i 
normalform. Teoretisk kan da eggstokken 
på den første sida og tilhørende børhorn 
få stå med drektighet, mens andre sida 
oppfatter «at det er tomt», og setter i gang 
ny syklus med eggløsning og brunst. I så 
fall må en nok da forutsette litt «godvilje» 
utover det normale på hypothalamus-
hypofysenivå. 

– Så vidt jeg skjønner kommer kjønns-
organene til den purka det er snakk om 
til å bli undersøkt etter slakting. Og da vil 
vi kanskje kunne si noe mer fornuftig om 
hva som egentlig kan ha skjedd, sier Ann 
Helen Gaustad. 

Uansett så får vi godta at naturen er 
mangfoldig, og at det finnes utrolig mange 
variasjoner !
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Nye produkter 

Avvenningstorv med  
sinkoksyd
Sinkoksyd er et mineral som alle dyr har behov for i små 
mengder. I Svin 8/06 hadde Helsetjenesten for svin en 
artikkel om bruk av sinkoksyd til gris, etter at reglene er 
lagt om. 

I disse dager lanserer AS Norsk Mineralnæring en ny 
og forbedret avvenningstorv til smågris hvor sinkoksyd 
er tilsatt, Normin A-V Torv. I en pressemelding fra sel-
skapet heter det at mengden som er tilsatt svarer til den 
maksimalgrensen som forskriften tillater. I torva er det 
også tilsatt pH-senkende syrer og diamol som binder 
væsker og toksiner. Sinktilførselen skal bidra til å styrke 
smågrisens immunsystem, og slik sett være et hjelpe-
middel til å forebygge avvenningsdiaré og ødemsyke. 

Byggkjemiske hjelpe- 
midler
101 er en ny merkevare innen fuging, liming, rensemidler 
og vedlikeholdsprodukter.

Produktene har mange bruksområder, og skal tåle 
nordiske værforhold hvor store temperatursvingninger 
stiller ekstra krav. Byggskum og akryl er to av produktene. 
Rengjørende våtservietter er et annet. De selges gjennom 
byggevare- og trelasthandlere i Norge og Sverige, og  
markedsføres av Relekta Import AS.

MANGFOLDIG: – Det 
kan være flere forklar-
inger på det som har 
skjedd. Uansett må vi 
godta at det finnes 
utrolig mange varia-
sjoner og stort mang-
fold i naturen, sier  
Ann Helen Gaustad.



Stadig nye utfordringer for Helse tjenesten for svin
Like før jul i fjor ble en ny så-
kalt avtale om samordnet svine-
helsetjeneste undertegnet av 
Nortura, Kjøttbransjens Lands-
forbund og Norsvin. 

Mona Gjestvang

leder av Helsetjenesten for svin

Bakgrunnen for å skrive en ny avtale  var at 
Statens Dyrehelsetilsyn/Mattilsynet hadde 
trukket seg fra samarbeidet, noe som med-
førte at avtalen måtte reforhandles. 

Med den nye avtalen er rammene 
rundt arbeidet i Helsetjenesten for svin 
lagt. Blant flere forhold er ett viktig ele-
ment videreført; at det skal være veteri-
nærer og konsulenter ansatt på regionale 
og lokale slakterier innen kjøttsamvirket 
og i private slakterier. Disse skal være 
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GODT HUMØR: Helse-
tjenestekorpset i godt 

humør. Fra venstre Rolf 
Gunnar Husveg, Fat-

land, Mona Gjestvang 
Helsetjenesten, Ragnar 

Hogstad, Midt-Norge 
Slakteri, Anne Jørgensen, 

Nortura øst, Cathrine 
Hexeberg Marka, Helse-

tjenesten, Steinar Aas 
(bakerst), Furuseth, 

Karl Kristian Kongsted, 
Kjøttbransjens Lands-
forbund, Bjørn Lium, 

Helsetjenesten, Marit 
Gundersen Skjærvik, 

Nortura nord, Peer Ola 
Hofmo, Norsvin, Terje 
Iversen, Nortura nord, 

Audun Skomsøy,  
Nortura øst og Tone 

Runhild Skadsem,  
Nortura vest. Tore  

Framsad, Nortura øst, 
og Odd Jan Håland,  

Prima Jæren, var ikke 
tilstede da bildet  

ble tatt.

Mange kokker, men lite søl
også utfordre kursdeltakernes evne til å 
utnytte sluttproduktet på smakelige og 
forbilledlige måter. I et samarbeid med 
kokkene på Rica Hamar Hotel ble det der-
for satt av en kveld hvor svinekjøttet sto  

i sentrum. Sjelden har vi sett så mange 
cand pig’ere dypt konsentrert over inn-
surrete ytrefiléter, innbakte indrefiléter, 
sprøstekte kjøttkaker og mye annet godt 
fra grisen.

Svineprodusenter kan brukes til så 
mangt. Men det er sjelden at du ser 
så mange som henger over grytene 
samtidig og på samme sted ...

Bildene på denne siden er hentet fra et 
av Norsvinskolens siste kurs om fôring 
av svin, selv om det kanskje ikke ser 
sånn ut på bildene. Det var et kurs på 
Hamar for cand. pig’ere i slutten av  
februar, hvor temaet blant annet var ami-
nosyretilgang og andre viktige ingredien-
ser til både små og slaktemodne griser. 
Fôrutnyttelse hos slaktegris var et annet 
tema, men Norsvinskolens dynamiske 
rektor nøyde seg ikke med det. Han ville 

Sigmund Hestegrei og Jørgen Formo,  
begge Verdal, med noen saftige koteletter 
i marinade.  [Foto: TM]

Anne Kristin Hegdal fra Vefsn i Mosjøen 
«wrap it up» med Norsvinskolerektor 
Ivar Aanekre.  [Foto: TM]



Stadig nye utfordringer for Helse tjenesten for svin
faglig knyttet til den sentrale ledelsen i 
Helsetjenesten for svin, og med et sær-
skilt ansvar for å utøve helsetjenestear-
beid hos egne leverandører. Denne ord-
ningen har vært Helsetjenesten for svins 
store suksessfaktor gjennom alle år, og 
er en svært viktig grunn til at vi er helt i 
verdenstoppen når det gjelder helse på 
gris i dag. 

fortsatt MaNge oppgaver 
Mye er oppnådd i løpet av de årene  
Helsetjenesten har eksistert; høyere 
smittebeskyttelse, kvalitetssikret livdyr- 
og smågrisomsetning, og mykoplasma-
programmet er snart i mål, for å nevne 
noe. Men det er fortsatt mange oppgaver 
å ta fatt på. Grisingsfeber, leddbeten-
nelse på spedgris og spedgrisdiaré står 
hvert år på toppen av innrapporterte 
sjukdommer i helsedelen i In-Gris. Bog-
sår på purker forekommer i uakseptabel  
grad. Det oppdages stadig tilfeller av  
svinedysenteri. Og vi ser økende fore-
komst av sjukdommer som vi lenge har 
hatt relativt lite av, som akutte utbrudd 
av brysthinnebetennelse, avvenningsdi-
aré og ødemsjuke. Disse sjukdommene 
har sin sannsynlige forklaring i økende 
besetningsstørrelser og mer intensiv 
drift, og vil neppe avta med årene uten  
at det tas viktige forebyggende grep.

satsiNgsoMråder  
koMMeNde år
Men ett sted må man begynne. Som  
følge av reforhandlingene rundt en ny 
helsetjenesteavtale har Helsetjenesten 

for svin startet et mer formelt samarbeid 
med fagavdelingen i Norsvin, for å sette 
inn et større trykk på enkelte viktige  
satsingsområder. Dette året arbeides det 
for at to viktige samarbeidsprosjekter 
skal settes i gang: Kampanje for høyere 
grisingsprosent og neste års studiehefte 
i Norsvins lokallag som skal omhandle 
forebyggende helsearbeid. Grisings-
prosenten er i Norge 5 – 10 % lavere enn  
i Danmark og Sverige, og bare en forbe-
dring på fire prosent, fra 79 % i dag til 
83 %, vil bety over 12 mill i økt lønn-
somhet for svinenæringen. Og et studie-
hefte om forebyggende helsearbeid vil 
gripe direkte inn i tiltak for å forebygge 
mange av de sjukdommene nevnt  
ovenfor. 

fraMtida
Helsetjenesten for svin har for lengst  
vist sin berettigelse i norsk svinepro-
duksjon, og med en ny avtale på plass  
er det lagt til rette for å føre videre det 
gode arbeidet som er utrettet hittil.  
Det er svært viktig å beholde denne  
posisjonen, og i framtida kanskje styrke 
det bransjenøytrale fellesområdet som 
omhandler helse. Mykoplasma-
saneringen av Rogaland er et glimrende 
eksempel på hva som er mulig å oppnå 
når det arbeides tett sammen om et  
felles mål. Smitte følger som kjent ikke 
slakterigrenser.
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Dette er  
Helsetjenesten for svin
Helsetjenesten for svin er en samlet nærings redskap i fore-
byggende helsearbeid og organisert sjukdomsbekjempelse og 
skal styrke svinenæringens konkurransekraft ved å bidra til:

– Friske griser og korrekt bruk av legemidler 
– god dyrevelferd 
– effektiv produksjon
– trygg mat.

seNtral ledelse
Den sentrale ledelsen for Helsetjenesten for svin er en del av 
Animalia, og er lønnet av Omsetningsrådsmidler. ledelsen 
har arbeidsplass ved Veterinærinstituttet og består av:
Mona Gjestvang, leder
Bjørn lium 
Cathrine Hexeberg Marka 

regioNal HelsetjeNeste
Slakteriene har ansvaret for Helsetjenesten for svin regionalt 
med problemløsning i besetninger og lokal organisering av 
samordnet forebyggende helsearbeid. Følgende personer 
er tilknyttet helsetjenesten for svin:

spesialveteriNærer:
Anne Jørgensen, Nortura Region Øst
Marit Skjærvik, Nortura Region Nord
Tone Runhild Skadsem, Nortura Region Vest
Karl Kristian Kongsted, Kjøttbransjens landsforbund
Tore Framstad, Nortura Region Øst
Audun Skomsøy, Nortura Region Øst

rådgivere:
Steinar Aas, Furuseth Slakteri AS
Rolf Gunnar Husveg, Fatland Gruppen AS
Odd Jan Håland, Prima Jæren AS
Ragnar Hogstad, Midt-Norge Slakteri AS
Anna Egedal, Nordfjord Kjøtt AS
Asbjørn Ramselien, Nortura Region Nord

Sultne cand pig’er som lurer på om ikke maten snart kommer 
på bordet. Fra venstre Knut Røkke, Snertingdal, Oppland,  
Ole Tom Bø, Lommedal i Akershus, Johannes Nedrebø, Førde, 
Sogn og Fjordane, Arvid Søyland, Rogaland, Nils Terkelsen, 
Grimstad og Eli Berven, Akershus.  [Foto: TM]

Olaug Høyheim, Sogn og Fjordane, og 
Haakon Bøe, Vestfold, med noen fikse 
svinekjøttrullader.  [Foto: TM]

En av fôringsekspertene, foredragsholder 
Niels Kjeldsen fra Dansk Svineproduktion, 
venter seg mye av disse svinekjøttkakene. 
Eller heter det kanskje frikadeller på 
dansk?  [Foto: TM]



Også lokalprodusert norsk ni-
sjemat, såkalt kortreist mat, må 
reise en stubb hvis den skal bli 
lagt merke til utenfor landets 
grenser. Grüne Woche er ikke 
bare et naturlig stoppested, men 
også en stor aha-opplevelse.

Tore Mælumsæter

Berlin

De fleste som besøker messa for første 
gang, det være seg utstillere eller publi-
kummere, får seg en stor aha-opplevelse. 
For dette er stort. Her kommer du ikke 
gjennom alle utstillerne i løpet av en dag 
hvis du har ambisjoner om å få med seg 
hva de har å tilby. Men Grüne Woche er 
ikke bare en kjempestor salgs- og ut-
stillingsmesse av mat- og landbrukspro-
dukter. Den er også en gigantisk møte-
plass hvor mange nettverk spinnes.  
Et eksempel;

Da ordføreren i Vestre Slidre, Eivind 
Brenna, skulle holde en hilsningstale  
under en middag, inviterte han like godt 
alle de tyske ordførerne til Valdres i au-
gust. Han mente at kommunene i Bayern 
og Valdres har mange av de samme ut-
fordringene når det gjelder å holde byg-
dene levende. Hvor mange som kommer 
gjenstår å se. Men at mange av de norske 
utstillerne og besøkende greide å vise 
seg fram og knytte viktige kontakter er 
helt sikkert. Det er også et av målene for 
landbruks- og matdepartementet, som i 
alle år har stilt seg tungt bak den norske 
satsingen. Målet er å øke turiststrømmen 
til Norge gjennom opplevelse av norsk 
natur, kulturlandskap, mat- og reiselivs-
produkter. Det var hele 25 norske tilby-
dere av mat og reiselivsprodukter som 
fikk æren av å vise seg fram i år. Tind 
Spekevarer benyttet for eksempel anled-
ningen til å lansere en serie på seks nye 
produkter som nå er på vei inn i norsk 
dagligvarehandel. Dette selskapet ble 
etablert av de ansatte da Spis-konsernet 
valgte å legge ned produksjonen sin mot 
slutten av 2005.

Mange vurderer denne årlige messa i 
slutten av januar som verdens største 
forbrukermesse for mat og landbruk. Om 

lag en halv million mennesker og 4000 
journalister besøker utstillingen, som har 
1700 utstillere fra 70 land. I denne vrim-
melen er det veldig lett å drukne.  
Men gjennom flere år nå har den norske 
standen utviklet seg og blitt bemerkel-
sesverdig. Dens  design, organisering og 
produkter lyser av kvalitet og ekthet.
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NORGE: Slik viser vi oss fram. Størrelsen på denne store veggplakaten og geite-
statuen får du et inntrykk av hvis du kikker på kvinnen nederst i bildekanten.  [Foto: TM]

SENTRAL: Den norske  
standen var både stor og  

sentralt plassert i en av de 
mange utstillingshallene.  

25 norske tilbydere av mat  
og reiselivsprodukter var  

representert i år.   
[Foto: TM]

Kortreist mat helt til Berlin



TETT: Det blir tett  
nærkontakt mellom  
utstillere og be-
søkende når det 
strømmer om lag en 
halv million mennes-
ker forbi i løpet av  
den uka utstillingen 
varer.  [Fotos: TM]

Berlin
M A R K E D
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– Vi når ikke det opprinnelige 
målet om kastreringsforbud fra 
2009. Dette vil vi orientere  
Stortinget om i vår. Men vi har 
gjort en fremragende forsknings-
innsats på området, også i  
internasjonal sammenheng.  
Den må fortsette.
 

Tore Mælumsæter

Husdyrforsøksmøtet, Lillestrøm

Dette sa regjeringens talsmann, stats-
sekretær Ola Heggem i landbruks- og  
matdepartementet, under åpningen av 

Husdyrforsøksmøtet på lillestrøm 
medio februar. Han viste til det 

store forskningsprogrammet 
om hanngris som ble satt i 

gang i 2004, to år etter  
at Stortinget vedtok 

kastreringsforbud fra 
2009. 

– Målet med forskningen er å bli kvitt 
problemene knyttet til rånelukt av kjøtt 
fra hanngris som ikke er kastrert. Jeg ser 
at resultatene skal presenteres her. Pro-
grammet har hatt en samlet ramme på 45 
millioner kroner, og er et godt eksempel 
på samfinansiering fra næringen selv og 
det offentlige. Evalueringen viser også at 
den bedøvelsen som brukes i dag fungerer 
godt ut fra et dyrevelferdssynspunkt. Eneste 
muligheten framover synes å være bred 
internasjonal forskning over flere år, noe 
som også stadig flere land i EU tar til 
orde for, sa statssekretær Heggem.

Selv om det alt i alt var nærmere  
400 deltakere på Husdyrforsøksmøtet, 
så var det ikke mange produsenter i salen. 
De var da heller ikke målgruppen for  
konferansen, som først og fremst samlet 
forskere og fagfolk fra landbruks- og  
veterinærfaglige miljøer. Men om det 
hadde vært svineprodusenter i salen, så 
hadde de antakelig følt en viss stolthet 
etter hvert som statssekretærens tale 
skred fram. 

For Ole Heggem brukte flere ganger 
Norsvin som eksempel på vellykket inter-
nasjonal utvikling både forsknings- og 
forretningsmessig. Heggem siterte blant 
annet Norsvins årsmelding fra 2005, 
hvor det står at «Internasjonal suksess 
blir helt avgjørende for Norsvins framtid 
som et selvstendig avlsselskap».  
Han siterte videre strategiplanens mål 
om at 70 prosent av avlskostnadene skal 
dekkes fra internasjonale markeder i 
2010. Heggem trakk også fram Genos  
internasjonale satsing på samme måte. 

– Det er viktig å ha et langsiktig ten-
kende næringsliv. «Det arbeidet vi gjør i 
dag er grunnlaget for avlsframgangen 
2010 – 2015», heter det i Norsvins års-
melding fra 2005. Vi trenger næringsliv 
som satser både på egen forskning og 
tett samarbeid med offentlige forsknings-
miljøer og annet næringsliv. Vi skulle  
ønske at flere bedrifter innenfor sektoren 
kunne følge opp en slik satsing, sa stats-
sekretær Ola Heggem.
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Kastreringsforbudet utsettes
[ Husdyrforsøksmøtet ]

Vil samlokalisere NVH og UMB
Ingen tvil om Landbruks- og matdepartementets mål; samlokalisering av det veterinær-
faglige miljøet ved Norges veterinærhøgskole på Adamstua i Oslo og UMB på Ås.

UTSETTES: – Hann-
grisforskningen har 

vært omfattende siden 
kastreringsforbudet ble 

vedtatt i 2002. Men evalu-
eringen viser at vi ikke greier 

å nå målet om å bli kvitt råne-
lukt innen 2009. Kastreringsforbu-

det må derfor utsettes, sa statssekretær 
Ola Heggem.  [Foto: TM]

BALLER TIL BESVÆR: Dette var tittelen på en poster som orienterte om ett av  
forskningsprosjektene i hanngrisprogrammet, skrevet av Animalias Bente Fredriksen 
og Cathrine H. Marka.  [Foto: TM]

Den framtidige organiseringen og lokali-
seringen av Norges veterinærhøgskole (NVH) 
og Veterinærinstituttet (VI) har lenge vært 
et omdiskutert tema. Mange i veterinær-
miljøene på Adamstua i Oslo ønsker ikke 
en flytting til Ås. Men det er åpenbart ikke 
regjeringens representanter i landbruks- 
og matdepartementet enige i. I åpnings-
foredraget på Husdyrforsøksmøtet sa 
statssekretær Ola Heggem dette;

– Saken behandles i regjeringen, og 
jeg skal ikke si noe om den prosessen. 
Men vårt syn er at de ulike fagmiljøene i 

økende grad må sees i sammenheng, 
ikke minst i forhold til komplekse forhold 
som sporing, logistikk, sykdommer og 
zoonoser. På disse områdene er sam-
menhengene i hele verdikjeden fra jord 
via dyr og planter til forbruker sentrale. 
Samlokalisering i Ås legger til rette for 
tverrfaglig og multidisiplinær forskning 
og undervisning på en rekke av disse 
områdene. Vårt departement tror derfor 
på tanken om å bringe fagmiljøene på 
Adamstua og Ås tettere fysisk sammen, 
sa statssekretæren  n



Forskning på rånesmak fikk stor 
oppmerksomhet på Husdyrfor-
søksmøtet på Lillestrøm i  
februar. Både vellykka og mis-
lykka forsøk ble presentert.  
Ingen snarlig løsning er i sikte. 

Erling Mysen

Rånesmak kan bli en stor utfordring for 
norsk svineproduksjon den dagen vi ikke 
lenger kan kastrere smågrisen. Råne-
smak er knyttet til stoffene skatol og 
androstenon. Skatol blir produsert i bak-
tarmen ved nedbryting av aminosyren 
tryptofan. Androstenon blir produsert i i 
testiklene. Her øker produksjon med 
kjønnsmodning. 

Reduksjon av skatolnivå kan skje 
både gjennom fôring, avl og miljøtiltak. 
Andostrenon derimot reduseres trolig 
først og fremst gjennom avlstiltak. 

syre, potet og sikorirot
Fôring for å redusere skatolnivå kan gjøres 
gjennom å endre bakteriefloraen i bak-
tarmen. Det er særlig fôring de siste tre 
ukene før slakt som kan ha betydning. 

Det har vært forsøk på institutt for 
husdyr- og akvakulturvitenskap på Ås 
med organiske syrer tilsatt i fôret. Dette 
har gitt redusert innholdet av koliforme 
bakterier, enterokokker og melkesyre-
bakterier i baktarmen hos grisen. Tilset-
ting av syre hadde derimot ingen sikker 
virkning på nivå av skatol. 

En annen løsning kan være å tilføre 
såkalte fermenterbare karbohydrater. 
Disse vil da bli benyttet som energikilde 
for bakteriene i baktarmen. Det betyr 
igjen at du ikke får noen stor aktivitet 
med å bryte ned tryptofan. 

Eksempel på fôrmidler som virker 
gunstig her er betepulp (restprodukt et-
ter sukkerbeteproduksjon), sikorirot 
samt rå potetstivelse. Forsøk fra Dan-
mark de siste årene har vist at sikorirot 
kan være gunstig for forekomst av skatol 
til hanngris. Det er polysakkaridet inulin i 
sikorirot som er gunstig. Nå har danskene 
fått produsert dette i melform, slik at det 
er lett å tilsette fôrblandinger.

Også i andre land forskes det på dette. 
I Sverige og Tyskland er det gjort vellykka 
forsøk med rå potetstivelse for å redusere 
skatolnivå. Et problem med potetstivelse 
er at det kan være vanskelig å blande inn 
i et fôr i pelletert form. Det kan selvsagt 
gis rå poteter, men det blir tungvint da 

en kanskje må opp i mengder på en  
tredjedel av fôrenhetsverdien for å ha til-
strekkelig effekt. 

– Vi skal nå i gang med et forsøk på 
sluttfôring av slaktegris med inulin. Om 
et års tid skal vi så ha et tilsvarende for-
søk med bruk av rå potetstivelse, opp-
lyser forsker Nils Petter Kjos på UMB, Ås. 
Begge typer fôr skal trolig testes i fire  
ulike mengder de siste tre-fire ukene før 
slakting. 

– Ulempen er at dette blir relativt dyrt 
fôr (ca. 15 kr/FEg). Vi håper derfor å finne 
effekter selv om vi bruker bare en liten 
del av dette, forklarer Kjos.  

søskeNgrupper – iNgeN effekt 
råNesMak
Tidligere norske forsøk har gitt mindre 
androstenonnivå og rånesmak i FTS-be-
setninger enn i tradisjonelle besetninger 
(se Svin 2/2005). FTS betyr at grisen går i 
samme binge fra fødsel til slakt. Dette har 
derfor blitt fulgt opp med forsøk der grisen 
oppstalles kullvis i tradisjonelle systemer. 
Resultater av dette forsøket ble presen-
tert på husdyrforsøksmøtet nylig. 

I forsøket ble grisen flyttet til smågris-
avdeling og videre til slaktegrisavdeling. 
Grisen ble delt i tre grupper. Gruppe 1 ble 
hele tiden flyttet kullvis. Gruppe 2 ble 
blandet med gris fra andre kull en gang. 
Gruppe 3 ble blandet med gris fra andre 
kull to ganger. Det ble registrert høyere 
frekvens av aggressiv og seksuell atferd i 
de blanda gruppene. Det var derimot ingen 
signifikant effekt på andostrenonnivå. 

– Kullvis oppstalling er derfor neppe 
noen løsning for å redusere rånesmak, 
mener Bente Fredriksen i Animalia Fag-
senteret for kjøtt.

Derimot viste forsøket at slik opp-
stalling betyr større tilvekst og bedre  
dyrevelferd. 

lys – iNgeN virkNiNg
En annen hypotese norske forskere nå 
har testet er om kjønnsutvikling og  
androstenonnivå vil hemmes under for-
hold med økende daglengde og høy 
lysintensitet. 

En har trodd at dette kunne være en 
forklaring på at det er registrert stor vari-
asjon i androstenonnivå hos griser i ulike 
besetninger. 

Forsøkene ble gjennomført i en kom-
binertbesetning med FTS-system. For-
søkene ble startet med samme lysmeng-
de/intensitet. Drøyt 80 griser ble fulgt 
om våren med økende og sterk lysinten-
sitet. Tilsvarende antall ble fulgt om  
høsten med avtagende lysintensitet  
(vinduer tildekket).  

Resultatene viste større aktivitet og 
mer aggressiv atferd i høstgruppen.  
Dyrevelferden ble negativt påvirket med 
mindre lys. Ridningsfrekvensen var  
derimot lav for begge grupper. 444

D Y R E V E L F E R D

25svin – 2/2007

Rånesmak – ingen snarlig løsning

VIRKER: – Rå poteter 
reduserer rånesmak, 
sier forsker Nils Petter 
Kjos på Ås.  [Foto: EM]

INGEN EFFEKT: – Vi 
fant ingen effekt av 
lysprogram mot  
rånesmak, opplyser 
Bente Fredriksen i  
Animalia, fagsenteret 
for kjøtt.  [Foto: EM]

Avl på rånesmak er 
mulig, men kan bli 
veldig kostbart, mener 
Håvard Tajet i Norsvin.  
[Foto: TM]



Det ble ikke påvist signifikante for-
skjeller med hensyn til testikkelvekt mel-
lom gruppene. Og ved måling av andro-
stenonnivå ble denne heller motsatt av 
hypotesen. Det vil si det ble målt litt  
høyere verdier i vårgruppen. Ut fra resul-
tatene kan derfor heller ikke lysprogram-
mer anbefales brukt for å redusere råne-
lukt hos hanngris. 

MiNdre Hos laNdsviN
Arvbarhet for androstenon er høy. Tiltak 
her kan derfor gjøres gjennom avl. Men 
det kan bli både vanskelig og kostbart 
fordi en kan få en negativ effekt på re-
produksjon og fruktbarhet. Norges Vete-
rinærhøgskole og Norsvin har i en studie 
prøvd å finne råner med normal evne til å 
produsere testosteron samtidig som de 
har lav evne til å produsere androstenon. 
Resultatene er ikke helt klare, men det 
ble funnet forskjeller mellom rasene 

landsvin og duroc. landsvin har lavest 
verdier på androstenon, men høyest for 
skatol. Alle undersøkte dyr hadde imid-
lertid en betydelig produksjonskapasitet 
for androstenon. Studiene viste at det er 
langt fram før en forstår hele sammen-
hengen hvordan rånelukt oppstår, hvor-
dan den kan unngås og hvordan frukt-
barheten på grisen påvirkes. 

avlstiltak koster
Håvard Tajet i Norsvin viste flere mulige 
metoder for å la rånesmak (androstenon-
nivå) bli en del av det praktiske avls-
arbeidet. Men kostnaden for alle meto-
dene blir fort sjusifra beløp per år, eller 
generelt mye høyere enn om en driver  
avl for andre egenskaper. I tillegg kan 
framgang for andre egenskaper stoppe 
opp, og dermed skape problemer i for-
hold til Norsvins internasjonale konkur-
ranseevne.

EU bør vurdere alternativ til kaste-
ring av grisar, og vurdere utfasing 
av kastrering på sikt. 

Slik konkluderte ei arbeidsgruppe under 
den ståande komitéen for matvarekjeda 
og dyrehelse (SCoFCAH) i sitt møte i byr-
jinga av februar. Arbeidsgruppa konklu-
derer med at kastrering er smertefullt 
utan bedøvelse, og at sjølv med bedø-
velse aukar faren for infeksjon. AgraFacts 
rapporterar at arbeidsgruppa innser at 
eit forbod vil ha store konsekvensar for 
svinemarknaden i EU, og vil difor gjen-
nomføre ein studie av effektar av eit for-
bod. Dette kan vere fyrste steg i retning 
forbod mot kastering av gris i EU, i følgje 
enkelte ekspertar.
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Dødelighet hos slaktegris i  
Norge er under halvparten av 
dansk nivå. Klart største døds-
årsak er tarmdreining. 

Erling Mysen

Tjue større norske besetninger med 
kombinertproduksjon eller rein slakte-
grisproduksjon her gjennom et år sendt 
inn døde slaktegriser til obduksjon. Kun 
0,9 prosent av antall framfôra slaktegri-
ser ble sendt inn. Trolig er antall døde 
griser noe høyere. I en tidligere under-
søkelse var dødeligheten på slaktegris i 

Norge 1,7 prosent. Uansett er dette 
lavt. Tilsvarende tall fra Danmark 

og Belgia viser en dødelighet på 
rundt 4 prosent.

I den norske undersøkel-
sen er tarmdreining klart  
viktigste dødsårsak. Hele 28 
prosent av slaktegrisen 
døde av dette. 

– Dette bekrefter tidligere 
undersøkelser og er ikke 

overraskende, sier Bjørn lium. 

Det var flest tilfeller av tarmdreining i 
første kvartal og blant gris over 60 kilo. 
Nest viktigste dødsårsak var akutt tarm-
betennelse med 18 prosent, mens  
12 prosent døde av betennelse i lunger, 
hjertesekk eller brysthinne. Det er for  
øvrig en sikker statistisk sammenheng 
mellom sykdom av sist nevnte type og 
besetningsstørrelse, antall gris i bingen 
og appetittfôring/kontra normfôring.  

Tilsvarende i Danmark er betennelser 
klart mer vanlig dødsårsak. Tall fra en 
dansk undersøkelse viste for eksempel 
at hele 11 prosent av grisene døde av 

mellomørebetennelse. Denne døds-
årsaken ble kun registret hos noen få  
griser i Norge. 

Både besetninger med og uten våtfôr 
og med og uten myse var med i denne 
norske undersøkelsen. En fant imidlertid 
ingen signifikant forskjell mellom beset-
ningstyper. Nå var antall besetninger 
som sendte inn dyr relativt få (seks som 
brukte myse). I en større undersøkelse 
tidligere ble det registrert større dødelig-
het blant slaktegris der det var myse-
fôring. Det kan derfor være en sammen-
heng mellom fôring og dødelighet.

EU vurderar å fase 
ut kastrering av gris

Slaktegris – lav dødelighet i Norge

GOD HELSE: – Helsetilstanden  
synes å være god hos norske slakte-

gris. Det største problemet er trolig 
tarmdreining, mener Bjørn Lium i  
Helsetjenesten for svin.  [Foto: TM]

Forts. fra forrige side

[ Husdyrforsøksmøtet ]

VIKTIGST: 28 prosent av de døde slaktegrisene døde av tarmdreining.  [Foto: TM]



Bogsår hos purker er kanskje et 
av de største velferdsproblem i 
norsk svineproduksjon. 
I 2007 kommer dette ekstra i  
søkelyset. En større under-
søkelse mot slutten av året vil 
vise om forekomsten har blitt  
mindre.

Erling Mysen

Bogsår er sår på utsiden  av skulderbla-
det hos puker. Såret kan omfatte bare 
huden eller det kan gå dypere ned i  
underhudsvevet. I alvorlige tilfeller kan 
bogsår gå helt inn til knokkelen i skul-
derbladet. Uansett medfører både små 
og store sår smerte hos purkene. 

Bogsår oppstår som regel i dieperio-
den. Mindre sår gror som regel i den på-
følgende drektighetsperioden. – Men 
purker som har hatt bogsår vil normalt få 
det igjen i seinere dieperioder, sa tidlige-
re leder Børge Baustad i Helsetjenesten 
for Svin under husdyrforsøksmøtet nylig. 

En undersøkelse fra 2004 av over 
3000 purker på fire ulike slakterier i Norge 
viser at ca 10 prosent av slakta purker 
har bogsår. Av disse var 1,6 prosent dype 
eller alvorlige bogsår. 

Det ble ikke registrert forskjell i antall 
bogsår mellom årstider. Et av slakteriene 
pekte seg ut med noe lavere forekomt av 
bogsår, men ellers var det nokså likt hos 
alle (se Svin nr 1 2005) En undersøkelse 
fra Danmark i 2003 viste at 12 prosent av 
purkene der hadde bogsår. Danskene 
har nå stort fokus på bogsår for å redu-
sere antall tilfeller. 

Nå betyr ikke tallene fra 2004 at 10 
prosent av alle purker i Norge har bogsår. 
Slike sår er en viktig årsak til at purker 
utrangeres og det var 10 prosent av de 
utrangerte purker som hadde bogsår. 
Men undersøkelsen viste at dette uan-

sett er et betydelig velferdsproblem.  
– Kanskje et av de største velferdspro-
blemene vi har i norsk svineproduksjon i 
dag, undrer Baustad. 

store tyNNe purker Har 
bogsår
Undersøkelsen fra slakteriene viste også 
at hold har mye å si for bogsår. Tynne 
purker får klart lettest slike sår. I tillegg 
betyr størrelse noe. – Det er som regel de 
store og tynne purkene som får bogsår. 
Mindre purker i godt hold er lite utsatt  
for dette, sier Baustad. 

I tillegg betyr tidligere bogsår samt 
vekttap i dieprioden økt risiko for bog-
sår. Purker som har hatt flere kull er også 
mer utsatt enn ungpurker. 

bedre i 2007 ?
Helsetjenesten for svin har siden 2005 
hatt som mål at forekomsten av bogsår 
skal halveres. Dette året vil de ha et  
ekstra fokus på bogsår. – Vi håper mer 
trykk på informasjon pluss enkelte andre 
tiltak vil vise en betydelig bedring av  
situasjonen i forhold til 2004, sier Mona 
Gjestvang, leder i Helsetjenesten for 
Svin. Av andre tiltak vurderes for eksem-
pel obligatorisk rådgivning hos produ-
senter som leverer mange purker med 
bogsår. 

Svaret på om dette peker riktig vei 
kommer snart. Mot slutten av året eller 
tidlig neste år skal det igjen være en stor 
undersøkelse av purker som slaktes.

D Y R E V E L F E R D
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Bogsår i sentrum i år

Tre tiltak mot bogsår
– God fôring slik at dyra er i jevnt hold, også på slutten av  

dieperioden.
– Jevnt og mykt underlag slik at trykkskader fra underlaget  

blir redusert. Dette betyr konkret at du bør la halmen ligge  
i 14 dager etter grising hos utsatte purker. 

– Bruk av salve ved begynnende bogsår.

Grader av bogsår
1. Skade begrenset av overhud, event. moderat sårskorpe  
2. Skader som omfatter hele hudtykkelsen
3. Skader som går ned i underhudsvev, produksjon av arrvev
4. Skade med blottlagt knokkel

Alvorlige skader av grad 3 og særlig 4 er mer sjeldne.  
I undersøkelsen fra 2004 hadde 1,3 prosent av purkene skade  
i grad 3 og 0,3 prosent i grad 4. 

VÆR OBS: Bogsår er et problem vi må ta alvorlig. 
[Foto: TM]

GJØR NOE: – Det viktigste er at en ikke er passiv, men forsøker 
gjøre noe for purker som utvikler bogsår, mener  
Mona Gjestvang, leder i Helsetjenesten for svin. [Foto: TM]



– Det er ikke feilene du gjør som 
er avgjørende, men måten du 
håndterer dem på, sa kornsern-
sjef Axel Krogvig i Nortura  
under et foredrag på husdyrfor-
søksmøtet nylig.

Erling Mysen

Krogvig fortalte om erfaringene fra  
E.colisaken. 

– Dette ble den alvorligste matsmitte-
saken i Norge i moderne tid. Saken fikk 
hele 12 000 mediaomtaler. Det var et 
utrolig mediapress, men det må en for-
vente i en slik sak, sa Krogvig. – Vi lærte 
oss å være åpne og tilgjengelige. Vi trod-
de det var veldig lite sannsynlig at smit-

ten kom fra kjøttdeig. Men kunne ikke si 
det. Vi snakket ikke om kroner, om om-
dømmet, eller sa noe negativt om andre. 
I stedet tok vi ansvar og var ydmyke, for-
talte Krogvig. 

Meningsmålinger viste også at Gilde 
taklet E.coli-saken på en utmerket måte. 
Gilde som merkenavn led ingen nød.  
I alle fall ikke før feilen med matvarene 
som skulle vært trukket tilbake skjedde. 
Men i ettertid ser det ut til at Nortura  
tålte også den trøkken.

– Salget av Gildevarer økte to prosent 
i 2006, opplyser Krogvig. Det viser at  
varemerket var sterkt nok til å tåle denne 
bristen på tillit. Men vi kan ikke ha  
mange slike saker. Tillit er lett å miste, 
men tar lang tid å bygge, sa Krogvig.

Han mente ellers at samspill mellom 
myndigheter, tilsyn og industri er veldig 
viktig i en sak som dette. Både Gilde og 
Mattilsynet har fått egne svakheter og  
rutiner gransket av eksterne  organer. 
Folkehelsetilsynet, som mente saken 
skyldtes kjøttdeig, har derimot ikke gjort 
noe tilsvarende. 

– Granskingen viste at våre rutiner  
var gode nok på storfe og svin, men ikke 
på sau, forklarte Krogvig. Dette har de 
derfor gjort noe med. 

– Men E.coli-saken har også høynet 
den generelle standarden for matsikker-
het i Nortura. Vi merker nå en helt annen 
oppmerksomhet om hygiene og mat-
varsikkerhet når vi er rundt og snakker 
om dette i bedriftene våre, sa Krogvig.

– Tidligere hadde vi bedre faglig 
styring og tilsyn. Det forsvant 
ved mordet på Helsedirektoratet 
og veterinæravdelingen,  
sa professor Eysten Skjerve ved 
Norges veterinærhøgskole. 

Han la ikke fingrene i mellom i sin be-
skrivelse av Mattilsynet. Innlednings-
fordraget hans på Husdyrforsøksmøtet 
bar tittelen «Mattrygghet – mellom fag 
og populisme», og Skjerve var snar med 
å komme til sakens kjerne. 

– Det var uheldig å blande sammen 
næring og tilsyn. Det hadde vært bedre 
med et uavhengig og rent tilsyn. Det som 
skjedde var i strid med det som skjer  
ellers i verden, hvor det nettopp lages et 
skille mellom de som utøver og de som 
skal føre tilsyn med det som utøves, sa 
Skjerve.

Han brukte E. colisaken som et  
eksempel. Det er umulig å forutsi saker 
som den.

BLE BEDRE: – E-coli-saken har  
høynet standarden når det gjelder 
matsikkerhet i Nortura, sier korn-
sernsjef Axel Krogvig i Nortura. 

M A R K E D
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Slaktet  Mat tilsynet

Gilde tålte trøkken

Større Malvikslakteri
Etter at Spis og Grillstad fusjonerte til et stort kjøttkonsern 
før jul, må det nye slakteriet som skal bygges i Malvik i  
Trøndelag utvide skjærekapasiteten dramatisk. Anlegget  
blir nå nærmere 9000 kvadratmeter i stedet for 6000,  
og kostnadsramma for hele anlegget blir nå 150 millioner 
kroner. Slaktestarten utsettes fra januar 2008 til våren  
samme år. 



Soya- og fiskeolje i fôret til gris 
kan virke gunstig på fettkvalite-
ten. Det viser forsøk som Felles-
kjøpet Fôrutvikling og Institutt 
for husdyr- og akvakulturviten-
skap har gjort.

Forskningsprogrammet for forbedret svine-
kjøtt og fettkvalitet gjennom fôr og gene-
tikk ruller videre. På Husdyrforsøksmøtet 
redegjorde Elin Hallenstvedt (UMB/IHA) 
for et forsøk som hun og Hallgeir Sterten 
(FK Fôrutvikling) har gjort når det gjelder 
sammenhengen mellom fôrfettkvalitet 
og spekkvalitet hos råner og purker. Det 
er høy korrelasjon mellom lav ryggspekk-
tykkelse og umettet fett. Den norske gri-
sen er mager, og produktene inneholder 
mye umettet fett. Konsekvensene er bløtt 
spekk som lett kan harskne.

Grisen er et enmaga dyr, og mye av 
fôrfettet avleires i dyret. Hvis vi ser for 

oss produksjon på råner vil problemene 
knyttet til spekkvalitet bli enda større. 
Forsøk fra Sverige har vist at rånene av-
leirer mer umettet fett enn purker og  
kastrater.

Fôringsforsøk med soya- og fiskeolje  
i fôret til slaktegris ble gjennomført som-
meren 2005. Konklusjonene viser at fôr-
ing kan bedre spekkvaliteten og med lavt 
jodtall, og dermed gi et fastere og mer 
lagringsstabilt produkt. God kvalitet 
kjennetegnes ved hardt og hvitt spekk 
med jodtall under 70. Hvis det blir råne-
produksjon etter 2009, vil problemene 
med spekkvaliteten trolig øke.

F Ô R I N G  O G  S T E L L
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Ventilasjon
Med korrekt styring av
temperatur og luft-
fuktighet etter forhånds-
bestemte verdier oppnås
bedre trivsel og mindre
risiko for sykdommer i
besetningen.

Optimalt miljø vil også
redusere problemene med
kondens og korrosjon.

Alle typer frisk
luftinntak

Reguleringsutstyr

Kontakt din FK i-mek selger
for en god handel!

Vifter for kanal- 
og vegg-montasje

www.fk.no

Ventilasjon

Fôring kan gi fastere og bedre spekk

BEDRE: – Fôring kan gi fastere 
og bedre spekk som også er 

lettere å lagre, sa Elin  
Hallenstvedt på Husdyrfor-

søksmøtet.  [Foto: TM]

[ Husdyrforsøksmøtet ]

Slaktet  Mat tilsynet
– Nye sjukdommer oppdages ikke av sentrale styrings-

systemer, men av enkeltpersoner ute. Et for sentralstyrt  
tilsyn svekker kontrollen hvis brua til de som rapporterer 
og observerer kuttes. I dag er det altfor sterkt søkelys på 
sentral kompetanse. Alle aktører blir opptatt av å lage 
«redde sitt eget skinn-systemer». Det vi opplever er på 
mange måter mangel på ansvar fra sentrale myndigheter, 
sa Skjerve blant annet.

SLAKTET: Veterinærprofessor Eysten Skjerve la Mattilsynet 
på slaktebenken.  [Foto: TM]



Framtoningen av amerikanske 
svinefarmer endrer seg ettersom 
bøyleskur (hoop shelters) tas i 
bruk i svineproduksjonen.  
Byggekostnadene kan reduseres 
vesentlig ved å bygge på denne 
måten. 

Eileen Fabian Wheeler

Professor i luftkvalitet

Pennsylvania State University, USA

(hospiterer på UMB, Ås t.o.m. juni 2007)

Disse skurene består av en bue som er 
trukket med et slitesterkt presennings-
materiale som er holdt på plass av et 
kraftig fundament i tre. Byggekostnaden 
kan komme ned i en tredjedel av prisen 
på konvensjonelle amerikanske bygg for 
svineproduksjon. Et konvensjonelt bygg 
krever stor kapitalinvestering, har omfat-
tende utstyr for klimakontroll og fullspalte-
golv over en gjødselkjeller. Andre viktige 
forskjeller fra konvensjonelle bygg er at 
dyra holdes i en stor flokk på omkring 
180 dyr, og at det brukes mye strø for at 
dyra skal gå på talle. Gjødsla blir dermed 
håndtert som en hard masse. Det som 
hindrer bruken av bøyleskur er at totalø-
konomien i svineproduksjonen ofte blir 
bedre ved produksjon i mer konvensjonelle 
anlegg (Jacobson). På tross av dette har 
interessen for bøyleskur vært sterk helt 
siden de ble introdusert på det amerikanske 
markedet for 15 år siden. Formålet med 

denne artikkelen er å gi en introduksjon 
til bøyleskur og miljøet for dyra i disse.

eNkle leskur
Bøyleskur er enkelt sagt et leskur som gir 
dyra et tørt miljø, med vern mot vind om 
vinteren og vern mot sola om sommeren. 
lufttemperaturen inne i skuret ligger på 
mellom 1 og 2 ° C høyere om sommeren 
og mellom 4 og 5 ° C høyere enn utetem-
peraturen om vinteren (Harmon & Xin). 
Dyra er avhengige av mikroklimaet i tal-
len som flokken skaper for å ha det kom-
fortabelt i de kaldeste periodene. Dyr 
som holdes i flokk på talle kan kompen-
sere for store variasjoner i temperaturen. 
Bøyleskuret gir et miljø som passer godt 
både for slaktegris og drektige purker.

alt iNN – alt ut
Et bøyleskur med en bredde på 10 m og 
en lengde på 18 – 24 m kan huse 

150 – 200 slaktegris (omkring 1,1 m²/
gris). Bygningene brukes i alt inn – alt ut 
produksjon med vekt ved innsett på om-
kring 23 kg og utslaktingsvekt på 120 kg. 
Tallen fjernes etter hvert innsett. Ved nytt 
innsett settes det inn fire til fem stor-
baller (550 kg), og deretter omkring to 
storballer per uke gjennom hele året.  
En godt etablert talle vil avgi komposte-
ringsvarme til dyra. Det brukes mindre 
halm om sommeren og mer om vinteren 
for å lage et varmt mikroklima for dyra  
og for å absorbere fuktighet som ikke 
fordamper ved lave temperaturer.  
Talla ligger hovedsaklig rett på bakken, 
omkring en fjerdedel av golvarealet er 
betonggolv, som finnes under fôrauto-
matene og drikkeniplene.

veNtilasjoN
Ventilasjon skjer der hvor stålbuene som 
holder taket oppe møter den 1,8 meter 
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Bøyleskur for amerikanske griser
ENKLE: Slik ser stålbuehusene ut utvendig.  
Enkle, men rimelige hus. I Nord-Amerika kalles  
disse driftsbygningene for Hoop Shelters.   
[Foto: Jay Harmon, Iowa State University]

REGULERING: Slik kan vindskjermingen og luftgjennomstrømningen reguleres  
i tverrenden.  [Foto: Jay Harmon, Iowa State University]



høye impregnerte sideveggen, hvor det 
er en 15 – 25 cm åpning mellom tak og 
vegg. Denne åpningen sørger for luftskifte 
og er åpen permanent. Kortveggene er 
åpne i milde vintrer, men den vindutsatte 
enden holdes lukket i kaldt vintervær. 
Selv i de kaldeste periodene holder lufta 
relativt god kvalitet, fordi den kommer 
inn gjennom langveggene, blander seg 
med den varme innelufta, og stiger opp 
for å slippe ut av bygningen i den åpne 
enden i le. Bygninger med en dimensjon 
på omlag 10 x 25 m ventileres bra på  
denne måten. Bygningen plasseres i  
terrenget på en slik måte at varme som-
mervinder kan trekke gjennom bygnin-
gen. luftkvaliteten med tanke på lukt og 
gassforurensning er, på grunn av tallen, 
generelt bedre i disse bygningene sam-
menlignet med konvensjonelle drifts-
bygninger.

bedre eNN å være ute
Hovedgrunnen til at en holder gris innen-
dørs er et ønske om å oppnå bedre miljø 
for dyra i forhold til hva en kan greie ved 
produksjon året rundt utendørs. Innen-
dørs svineproduksjon gir også bedre  
muligheter for mekanisert fôrtildeling, 
vanntilførsel, gjødselhåndtering og gir 
gode observasjonsmuligheter. Noe av  
interessen for bøyleskur kommer fra  
ønsket om å drive på en måte som er  
naturlig for dyra, da de lettere kan følge 
instinktene i et produksjonssystem med 
djupstrø. Tilhengere av bøyleskur viser til 
at fordeler i grisens mentale og fysiske 
miljø og bondens arbeidsmiljø ikke alltid 
kan måles i penger (Kilde).

fôropptaket øker
Økonomisk sett vil det svært lave inves-
teringsbehovet for et bøyleskur måtte 
vurderes opp mot inntektssida for bonden. 
Som forventet vil produksjonsresultatene 
variere mye sammenlignet med i konven-
sjonelle amerikanske produksjonssyste-
mer, hvor det er et relativt stabilt innen-
dørsklima året rundt. Griser i bøyleskur 
har det samme eller litt høyere fôrforbruk 
sammenlignet med konvensjonell pro-
duksjon. Generelt kan en si at ved kaldt 
vær i kjølig klima (som i Norge og det 
nordlige USA hvor det meste av den 
amerikanske produksjonen er) vil en  

redusert fôreffektivitet på 8 % i bøyleskur 
(2003-priser, Honeyman & Harmon) føre 
til dårligere lønnsomhet enn i konvensjo-
nelle systemer. Produksjonsresultater på 
slaktegris påvirkes av det termiske miljø-
et i bøyleskuret, og det økonomiske re-
sultatet er i stor grad avhengig av fôrpri-
sene. Med dagens høye priser på mais i 
Midtvesten vil en økning i fôrforbruk gi 
store utslag. lave temperaturer øker fôr-
opptaket. Undersøkelser av slaktegris 
har vist et noe dårligere forhold mellom 
kjøtt og spekk, altså svekket kjøttpro-
sent, og større prosent lette slakt. I USA 
fører begge deler til dårligere betaling. 
Tilgang til billig strømateriale og mulig-
heter for å bli kvitt talla er nødvendig for 
den som satser på bøyleskur.

litt Mer arbeid
Arbeidsinnsatsen ved svineproduksjon i 
bøyleskur er en økonomisk variabel som 
debatteres heftig i det amerikanske  
miljøet. De fleste amerikanske svinepro-
dusentene satser på blautgjødsel, og de 
holder unggris og slaktegris i forholdsvis 
små grupper. En overgang til produksjon 
på talle og håndtering av dette kan bli 
kostbar. Dødeligheten er noe høyere i 
bøyleskur. Det spekuleres i om dette kan 
skyldes dårligere observasjonsforhold i 
storbinger sammenlignet med i binger 
med omkring 20 dyr. Den sosiale dyna-
mikken hos grupper på omkring 180 dyr 
er ikke godt dokumentert, men bruken 
av talle reduserer noen av atferdsproble-
mene som man kan se i mindre stimule-
rende miljøer med spaltegolv.

loveNde alterNativ
Alt i alt framstår bøyleskur som et loven-
de alternativ for svineproduksjon og  
røktermiljø. Jeg forventer at etter hvert 
som flere bøyleskur tas i bruk, vil det  
utvikles effektive produksjonsmetoder 
som reduserer de økonomiske utfordrin-
gene som begrenser utbredelsen av  
denne teknologien i dag. Det finnes om-
kring 2500 bøyleskur i Iowa hvor 25 % av 
USAs svineproduksjonen er (omkring 25 
millioner gris årlig). Mesteparten av bøy-
leskurene brukes av nisjeprodusenter. 
Disse utgjør 5 til 8 % av produsentene, 
og de leverer 2 til 3 % av dyra (J. Harmon, 
2007). Bøyleskur brukes i alle svine-
regioner i USA, og bruken til purkeopp-
stalling er økende. Dette skyldes delvis 
at kravene til bedre dyrevelferd øker 
også her. Mange vil få ned den individu-
ell oppstallingen i gjeldpurkebåser. 
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Løsdrift vinner fram i USA
Før var det ikke tema i det hele tatt.  
Men nå synes løsdrift å vinne stadig flere tilhengere 
i amerikansk/canadisk svineproduksjon.  
Først ute var Smithfield Foods, men nå kommer 
Maple Leaf Foods etter.

Den 31. januar  annonserte Canadas største svineprodusent, 
Maple leaf Foods, at det støtter utfasingen av oppbundne 
purker til fordel for løsdrift i puljer. Selskapet vil derfor følge 
dette prinsippet i alle sine purkeenheter i løpet av de kom-
mende ti år. Maple leaf har studert alternative måter å hol-
de purker på i en tid, og har altså kommet fram til at løsdrift  
hører morgendagen til. 

Det er et økende press fra forbrukere og offentlighet i 
nord-Amerika og Canada for å kvitte seg med driftsformer 
som forutsetter fiksering av drektige purker. De opplever 
«group housing» som en bedre og mer human måte å holde 
purkene på.

MYE STRØ: Talle på 
gulvet krever rikelig 
tilgang på strømateri-
ale.  [Foto: Jay Harmon, 

Iowa State University]

SLAKTEGRIS: Her er fôrings- 
automatene til slaktegrisene plassert  
i tverrenden av bøyleskuret.   
[Foto: Jay Harmon, Iowa State University]



Durocavlen skal gjøre nye,  
store byks framover, nærmere 
bestemt 30 prosent hvert år.  
Det er forventningene til den 
avlstrategien som nå er lagt opp 
i samarbeid mellom Nortura, 
UMB og Norsvin. 

Tore Mælumsæter

Den kraftige framgangen skal komme 
som resultat av at flere ting effektiviseres. 
Alle rånene som skal testes samles i løpet 
av våren 2008 på ett sted, og datatomo-
grafering tas i bruk i rånetestingen. Det 
åpner for helt nye muligheter når det 
gjelder avlsmessig framgang. Norsvin 
bruker selv betegnelsen revolusjonerende 
om de nye avlstiltakene som etter hvert 
skal settes ut i livet. Målt i kroner og øre 
er det snakk om å øke den årlige ekstra 
verdiskapningen per slaktegris med 5 – 7 

kroner på toppen av de 25 kronene som 
dagens avlsmodell framskaffer. Den år-
lige beregnete merverdiskapningen vil 
dermed ligge på om lag 30 kroner slakte-
grisen.

– Vi snakker om en økt årlig verdi-
skapning for næringen på flere titalls mil-
lioner kroner årlig, sier avl- og seminsjef 
Olav Eik-Nes i Norsvin.

1000 flere råNer i test
Avlspopulasjonen med duroc er allerede 
utvidet ganske kraftig til 11 besetninger 
og vel 700 purker. Men dette er ikke nok 
alene. Nå følges durocsatsingen opp ved 
at rånetestingen utvides kraftig i omfang. 

Den nye råneteststasjonen som Nortura 
og Norsvin skal bygge i fellesskap får en 
testkapasitet på 3500 råner årlig. I dag 
testes 2500 råner årlig (både landsvin og 
duroc) på de tre stasjonene som er i 
bruk, to på Bjørke utenfor Hamar og en 
på Skatval nord for Stjørdal. Virksomhe-
ten i disse tre stasjonene samles neste 
vår på ett sted i en ny stasjon på Bjørke. 
Også halvsøskentestingen avvikles som 

følge av at ny teknologi tas i bruk. En to-
mograf gir Norsvin muligheten til å måle 
viktige egenskaper hos grisene mens de 
er i live, i motsetning til i dag hvor halv-
søsknene undersøkes etter slakting.

Den nye teknologien vil gi flere og 
mer nøyaktige opplysninger om rånenes 
kroppssammensetning enn før. Det er 
kombinasjonen av at testingen utvides til 
å omfatte 1000 flere durocråner enn før, 
og ny teknologi med høykvalitetsdata for 
hver enkelt levende råne som skal øke 
seleksjonsintensiteten og sikkerheten i 
avlsarbeidet.

bredt saMarbeid
Det er et bredt samarbeid over mange år 
mellom Norsvin, Universitetet for miljø 
og biovitenskap (UMB) på Ås, og Nortura 
som ligger bak satsningen. Helt siden 
80-tallet har Institutt for husdyr og akva-
kulturvitenskap ved UMB jobbet med to-
mografering av dyr. Det jobbes også nå 
aktivt med å utvikle en ny plattform for 
analyse av kjøtt- og fettkvalitet. I et pågå-
ende doktorgradsstudium tar nå Norsvin 
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Økt rånetesting og revolusjonerende teknologi

Skal gi 30 prosent avlsframgang for duroc



i bruk flere nye metoder for å analysere 
svinekjøttkvaliteten. I løpet av neste år 
blir den nye metodikken tatt i bruk på 
analyser av fett og kjøttkvalitet på råner 
som blir slaktet. 

økt koNkurraNsekraft
Den økte avlsframgangen vil bidra til å 
styrke konkurransekraften til leverandø-

rene og eierne av Nortura. Dette er natur-
ligvis visekonsernsjef Knud Daugaard i 
Nortura glad for. Han tror avlsframgangen 
og samarbeidet med Norsvin vil sette 
Nortura og selskapets eiere i et positivt 
lys som samarbeidspartner på det inter-
nasjonale markedet.

Også Norsvins administrerende  
direktør Harald Gjein gleder seg over å  

få enda bedre verktøy i arbeidet for økt 
konkurransekraft. 

– Vårt mål er å være et ledende nasjo-
nalt og internasjonalt avls- og seminsel-
skap, og vi er på god vei til å bli det. Det 
skal mye til å få kjøpt svinekjøtt i Sverige 
eller Finland som ikke har en far eller  
bestefar på Hamar. Vår gris er effektiv og 
mager i dag. Vi skal også ha en gris som 
produserer kjøtt med høy smakelighet og 
god teknisk kvalitet. Med det nye verk-
tøyet får vi det som skal til for å lykkes, 
sier Gjein.

A V l  O G  S E M I N

33svin – 2/2007

Utenlandske  
avlsbesetninger 
– Måten Norsvin har organisert eksportvirksomheten sin på, 
med utenlandske avlsbesetninger knyttet til avlskjernen i 
Norge via sædforsendelser, gjør det mulig for Norsvin å  
bringe utviklingen som skjer her i landet ut til kunder i det  
internasjonale markedet effektivt, sier Bjarne Holm. Han har 
ansvaret for Norsvins internasjonale avlsutvikling. 

Gjennom denne modellen øker også mulighetene for å  
sikre finansiering av videre produktutvikling i Norsvin.  
Norsvins mål er at 70 prosent av utviklingskostnadene skal 
dekkes ved internasjonal inntjening i 2010. 

Ny råneteststasjon på 2700 kvadratmeter
Avtaler med grunnentreprenør, 
innredningsleverandør og bygg-
leverandør er inngått. Den nye 
råneteststasjonen blir på 2700 
kvadratmeter.

Tore Mælumsæter

Kostnadsrammen på det nye bygget  
ligger på 21 millioner kroner. Siden øk-
ningen av rånetestkapasiteten i sin hel-
het kommer duroc til gode, er avtalen at 
Nortura skal stå for tre fjerdedeler av  
investeringen, mens Norsvin tar resten. 
Datatomografen er et eget delprosjekt 
(og kommer i tillegg til kostnadsrammen 
på 21 millioner) som skal finansieres  
separat.

Bjarne Jakob Trodahl i Norsvin er pro-
sjektleder for «Nye Bjørke», og med seg 
har han ei prosjektgruppe med folk fra 
Nortura og Norsvin. Styringsgruppa  
består av Terje Iversen og John Olav  
Husabø, begge Nortura, og Olav Eik-Nes, 
Norsvin. 

– Etter runden med innhenting av til-
bud valgte vi å bruke Br. Syversen AS, 
Ringsaker, til grunnarbeidene. Fjøssyste-
mer AS på Fåvang leverer innredningen, 
mens Graakjær Staldbygg AS, Danmark, 
skal reise huset. Det blir på 92 x 29 me-

ter, og i midten av bygget vil det gå en 
langsgående hovedkorridor med testav-
delinger på begge sider. Datatomografen 
innpasses midt i huset. All transport av 
dyr og utstyr vil skje fra én ende av byg-
get, forteller Bjarne Jacob Trodahl.   

DATATOMOGRAFERING: Slik tar det seg ut når grisen analyseres i datatomografen  
ved UMB på Ås. Om et år tas teknologien i bruk i operativt avlsarbeid ved den nye  
råneteststasjonen på Bjørke ved Hamar.  [Foto: Audun Flåtten]

UTFORDRINGER: – Hovedutfordringen blir å fase ut 
eksisterende testing parallelt med byggingen av den 
nye teststasjonen, sier prosjektleder Bjarne Jacob 
Trodahl. Nybygget kommer rett bak ham.  
[Foto: TM]

Forts. neste side
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Det nye huset skal bygges 
sammen med en av de gamle tes-
tingsstasjonene, Bjørke 2. I dagens gam-
le testingsstasjon er det plass til 72 dyr 
per avdeling i 12 avdelinger. Når nybyg-
get står ferdig, vil dagens Bjørke 2 gjøres 
om til å bli ventefjøs for dyr som er ferdi-
ge i testen og skal inn til Norsvins 
seminstasjon og til andre in-
ternasjonale seminstasjo-
ner som Norsvin betjener i 
dag og i framtida. 

Det nye bygget får plass til 72 dyr 
i 16 avdelinger, og det skal kjøres tre 
testrunder med dyr i året. Det gir en  
årlig testkapasitet på 3456 råner. land-
svintestinga fortsetter på samme nivå 
som før. Økningen skjer i sin helhet på 
duroc.

Byggestarten blir i juni til sommeren, 
og målet er å få den nye testingsstasjo-
nen ferdig til Norsvins 50 års-jubileum i 
mars neste år.

– Hva blir de største utfordringene i 
byggeprosjektet?

– En stor utfordring blir nok ut- og 
innfasingen av eksisterende testing i for-
bindelse med ombyggingen. Vi ønsker at 
testinga skal gå sin gang mest mulig 

uberørt av byggeaktivitetene, samtidig 
som det også skal skje en ombygging i 
den eksisterende testingsstasjonen.  
God smittebeskyttelse i byggefasen er 
opplagt en utfordring. Videre byr tilpas-
ningen til datatomografen på en del ut-
fordringer. Selve rommet hvor tomogra-
fen står må strålebeskyttes, og dyra skal 
bedøves før tomografering. Det er ingen 
andre som har gjort dette før oss i stor 

I MIDTEN: Slik blir det nye bygget (nærmest) 
koplet sammen med det gamle.  
Datatomografen skal innpasses midt i den 
nye råneteststasjonen.   
[Tegning Graakjær Staldbygg]

I DAG: Slik ser Bjørke 2 ut i dag.  
Den nye teststasjonen skal bygges som  
en ny parallell til langfløyen på det 
gamle bygget.

Forts. fra forrige side
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Snart kommer hampshirekjøttet
I februar reiste 12 hampshireråner fra Kjell Bjørneng på Vormsund 
nordover til Trøndelag. Her skal de leies ut til svineprodusenter.  
Så til jul blir det servert juleribbe med innslag av hampshire.  

– Hampshiregrisen skal gi  norske svineprodusenter bedre økonomi ved å gi høy 
kjøttprosent, rask tilvekst og lavt fôrforbruk. Industrien vil få økt slakteutbytte, god 
sidekvalitet og høy andel edle stykningsdeler, sier Karl Kristian Kongsted i Kjøtt-
bransjens landsforbunds (KlF) datterselskap ScanPig. 

Bønder som produserer til private KlF-slakterier har som kjent hittil kunnet  
bruke to raser i griseavlen. Men med innføringen av hampshire håper nå KlF å tilby 
en tredjerase, en farrase, som kan heve kvaliteten og økonomien for sine produ-
senter og slakterier ytterligere. De tolv rånene som nå er sendt til midt-Norge skal 
først og fremst brukes i ni besetninger i regionen, men dråpene er tilgjengelige for 
alle som har lyst til å prøve.

Det var i 2005 at KlF og datterselskapet ScanPig importerte et 40-talls hamp-
shiregriser fra Sverige via Finland. 

De svarte purkene med den karakteristiske hvite stripa over nakken har hittil 
fått kull på åtte-ni grisunger. 

– Grisen er fin å ha med å gjøre, sosial og nysgjerrig. Det er litt mer lyd i disse 
rånene enn de jeg var vant til tidligere, sier Kjell Bjørneng. Det er han som har  
kjernebesetningen på Vormsund.

SPRES: Snart spres disse genene  
i norske svinebesetninger.  
Denne rånen er fra Södergårds  
hampshireavel i Sverige.   
[Foto: TM]

skala, så det er lite tilfang av praktiske 
løsninger som er utprøvd andre steder. 
Håndteringen av strø og fôring blir også 
et veldig viktig punkt for oss. Vi tar sikte 
på fasefôring og egne fôrslag for hver 
rase, og her ligger det noen utfordringer. 
Men de skal vi løse, sier prosjektleder 
Trodahl.

Mattilsynet og Legemiddelverket gjennomførte i begynnelsen av 
mars en razzia hos en praktiserende veterinær på Jæren.

Det ble avdekket at veterinæren hadde brukt medisiner som ikke er registrert i 
Norge. Medisinene er forhåpentligvis ikke farlige med tanke på restkonsentrasjo-
ner, men det er ikke fastsatt tilbakeholdelsesfrister for disse medisinene i Norge. 
Veterinæren har oppgitt at det er vel 40 svinebesetninger som brukt medisinene, 
noen få sauebesetninger og ingen storfebesetninger.

Seksjonssjef Ole Fjetland i Mattilsynet sier til Svin at det var en ESA-inspeksjon  
i fjor høst kombinert med tips og bekymringsmeldinger som lå bak tilsynets  
aksjon. Mattilsynet vil nå avvente nærmere undersøkelser før det kan si mer om 
hvilke medisiner som er brukt hvor, og i hvor stort omfang. Men tilsynet mener at 
det er liten fare for folkehelsa knyttet til å spise kjøtt fra disse dyra. Aktuelle  
produsenter har fått beskjed om ikke å levere dyr til slakting før fullstendig kart-
legging er gjennomført.

Medisinrazzia hos jærveterinær



I vår lønnsomhetsprognose  har vi regnet 
med at prisen i gjennomsnitt ligger kr 
1,60 under målpris i første halvår. Etter 
prisøkningene i februar ligger vi ca 1 kr 
under målpris. Vår prognose fram mot 
sommeren forutsetter at engrosprisen 
per 1. mars vedvarer og at omsetnings-
avgifta reduseres noe. 
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Nå lysner det for grisen
Etter et bunnivå for lønnsomheten før jul, ser det nå lysere ut  
framover. Med reduserte vekter i første kvartal og engrospris ca 
1,85 kr under målpris har prognoseutvalget beregnet et over-
skudd på ca 3700 tonn, noe som tilsvarer eksportkvoten. 

Målfrid Narum

fagsjef Norsvin

Endringer av forutsetninger i kalkylene gjør at dekningsbidragene ikke uten videre kan sammenligenes over tid.

*) vekter og pris på slakt er omregnet til dagens slakteprosent (68).
**) smågrisprisene er omregnet til basisvekt 25 kg. 

Gildetillegg på smågris er inkludert i prisen som oppgis i tabellen.     
Fra 2006 er  helsegristillegget inkludert i smågrisprisen. Puljetillegg, noroctillegg , vekttillegg og omsetningskostnader er  
ikke inkludert i prisen i tabellen, men inngår i beregning av dekningsbidrag. Det samme gjelder Kombitillegg på slakt.

Etterbetaling er ikke inkludert i beregning av dekningsbidragene.

Mnd Vekt* Slakt 
pris*

Smågris-
pris. Kjøp 3 
mnd før**

Små-
grispris
salg**

Fôr kr/
FEn til 

slaktegris

DB
slakte-

gris

DB
smågris

DB
kombinert

år

1994 70 27,46 645 725 3,09 442 7380 14180
1995 71 24,71 726 714 2,89 241 7699 12971

1996 73 23,68 690 685 2,68 297 7027 13464

1997 71 21,52 631 614 2,66 177 5417 10768

1998 72 22,77 667 684 2,66 242 6754 12799

1999 70 20,72 619 571 2,59 121 4999 9979

2000 68 19,01 493 509 2,48 168 4147 8766

2001 74 20,26 598 612 2,52 205 6839 12412

2002 75 20,73 619 622 2,52 207 6871 12851

2003 76 20,62 628 628 2,56 207 6389 12455

2004 74 19,21 562 517 2,52 171 5509 10726

20
05

Jan 72 16,85 420 422 2,44 130 3718 7513

feb 72 17,45 420 440 2,46 168 4145 8308

mar 72 17,44 420 440 2,47 166 4165 8286

apr 72 17,40 422 440 2,47 164 4174 8292

mai 72 17,43 440 490 2,48 176 4815 9204

juni 73 17,96 440 522 2,51 216 5581 10037

juli 73 18,46 440 603 2,53 257 7669 11118

aug 75 18,46 490 640 2,54 241 8507 11730

sept 76 18,44 522 627 2,50 224 8210 12107

okt 76 19,35 603 620 2,45 244 8158 14608

Nov 76 19,66 640 602 2,43 234 7765 15271

Des 72 19,38 627 572 2,44 182 6976 13782

snitt 73 18,19 490 535 2,48 200 6157 10855

20
06

Jan 75 18,69 620 630 2,47 91 6411 11190

feb 75 18,70 602 629 2,48 110 6359 11204

mar 76 18,74 572 604 2,50 141 5760 11160

apr 76 18,68 630 600 2,53 144 5604 10904

mai 75 18,75 629 615 2,56 136 4853 10728

juni 74 18,73 604 610 2,58 164 5786 11797

juli 72 17,81 600 610 2,58 105 6600 11494

aug 72 17,85 565 610 2,59 143 6592 11539

sept 73 17,81 560 546 2,56 153 5351 11731

okt 74 17,75 560 519 2,50 159 4675 12616

Nov 74 17,68 560 490 2,47 143 3958 12191

Des 71 17,23 496 498 2,47 143 4099 10754

snitt 74 18,20 583 580 2,52 136 5504 11442

20
07

Jan 73 15,53 439 510 2,46 148 4671 9627

Feb 73 16,45 410 541 2,46 243 5415 11136

mar 73 17,63 418 629 2,47 318 7482 13063

apr 76 18,12 430 650 2,49 308 7855 13189

mai 76 18,30 461 650 2,51 286 7826 13371

juni 76 18,30 549 650 2,53 192 7778 13228
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Markedet 
De nye markedsprognosene for 2007  
viser nå et markedsoverskudd på 7500 
tonn, under forutsetning av målprisuttak 
og ingen reguleringstiltak. Denne prog-
nosen viser altså et overskudd som er 
hele 4400 tonn lavere enn hva prognose-
utvalget antok i september i fjor. Forbe-
dringen har flere grunner. Etter at forrige 
prognose ble satt opp, viste semintallene 
at mange svineprodusenter har reagert 
på de økonomiske forholdene. Salget av 
svinesæd har gått ned (tilsvarer 2150 
tonn). Antall forventa slaktegris er justert 
noe ned (1700 tonn) grunnet noe mer  
dosebruk per brunst, og lavere effektivi-
tetsøkning enn forventet. Tallene juste-
res etter hvert som nye tall kommer inn i 



In-Gris. Det er også tatt med effekt i 2007 
av slakting og eksport av smågris på 
senhøsten 2006. 

Prognoseutvalget har sett litt nærmere 
på hvordan markedet kan reguleres i 
2007. Kompensasjon for lavere slakte-
vekter i første kvartal gir ca. 1300 tonn 
lavere tilførsler. Eksportkvoten er fortsatt 
på ca. 3700 tonn. Etter vektreduksjonen i 
begynnelsen av året og eksport, sitter vi 
da igjen med 2400 tonn som enten må 
fjernes eller ut i det norske markedet. 
Prognoseutvalget har regnet ut at der-
som engrosprisen for svinekjøtt ligger kr 
1,85 under målpris, vil salgsøkningen til-
svare dette volumet. 

Skjærebedriftenes etterspørsel etter 
fersk gris er fortsatt langt høyere enn hva 
som slaktes, og det tas av reguleringsla-
geret for å tilfredsstille etterspørselen. 
Hittil i år er underdekningen på 556 tonn, 
men det er fortsatt over 1000 tonn på re-
guleringslageret. Ferskvaredekningen 
siste 5 uker er faktisk nede på 76 %. Hittil 
i år (uke 7) er engrossalget 6 % høyere 
enn i fjor, men det ble ikke slaktet mer 
enn i fjor. Det er også underdekning av 
de andre kjøttslaga. Prognosen med  
reduserte slaktevekter i 1. kvartal og  
prisnedslag (1,85 under målpris for hele 
året) beregner 2 % redusert produksjon 
og 3,9 % økt salg i første tertial sammen-
lignet med fjoråret. 

HvordaN ble 2006?
Ved utgangen av 2006 så vi at markeds-
regulator klarte å regulere markedet, og 
at reguleringslageret faktisk var 700 tonn 
lavere enn året før. Det var en produk-
sjonsøkning på ca 3 % og en salgsøkning 
på ca 1 % i 2006. Overproduksjonen har 
imidlertid kostet næringa svært mye.  
Ekstraordinær omsetningsavgift (> 70 øre/ 
kg) har kostet 184 millioner kroner, mens 
avvik fra målpris 140 millioner. I Grise-
børsen beregnet vi i 2006 et gjennomsnitt-
lig dekningsbidrag på 136 kr per slakte-
gris, 5504 kr per årspurke i smågrispro- 
duksjon og kr 11.442 per årspurke i kombi- 
nert produksjon. For slaktegrisprodu- 
sentene er dette langt dårligere lønnsom- 
het enn vi beregnet ved forrige over- 
 produksjon, i 2004. I smågrisproduksjon 
er beregnet dekningsbidrag i 2006 om-
trent som i 2004, men mange smågris-
produsentene har i praksis opplevd en 
redusert lønnsomhet i forhold til 2004. 
Dette skyldes bl.a. at vi i dagens kalkyle 
regner med 1,3 flere solgte smågris per 
årspurke enn vi gjorde i 2004, da vi nå 
benytter gjennomsnittsresultater fra  
In-Gris for noroc-kull, mens vi tidligere 
brukte snittall fra alle besetninger i In-
Gris. En del produsenter fikk dessuten 
langt større puljetillegg på smågris i 
2004 enn det som er mulig å oppnå i 
dag. I grisebørsen regnet vi med puljetil-

legg på kr 35 per gris i 2004 og i dag reg-
ner vi med kr 20. Den som leverte store 
puljer kunne i 2004 oppnå høyere pulje-
tillegg enn kr 35, mens det i dag gis mak-
simalt 20 kr per gris hos Nortura. Det er 
viktig å være oppmerksom på at vi har 
gjort disse endringene i forutsetninger i 
vår kalkyler, når en sammenligner den 
beregna lønnsomheten med tidigere år.

priseNdriNger
Per 26. februar er noteringsprisen på 
smågris 510 kroner, og for svinekjøtt i 
klasse E opp til 77 kg er prisen kr 16,87 
per kg. Siden nyttår har da prisene steget 
med 80 kroner for smågris og hele kr 
2,10 per kg for slakt, og det forventes at 
engrosprisen da ligger ca 1 krone under 
målpris. 

Fra 1. januar økte vekttillegget på 
smågris over 25 kg fra 10 til 12 kr per kg.  
Fra nyttår økte også kjøttkontrollavgiften 
og mattilsynsavgiften med henholdsvis 6 
og 3 øre per kg kjøtt. Kjøttkontrollavgifta 
er nå på 36 øre per kg, mens mattilsyns-
avgifta er på 51 øre per kg. Forskningsav-
gifta er fortsatt på 11 øre per kg. I en situa-
sjon der målprisen tas ut på svinekjøtt 
kan disse avgiftene tas igjen på engros-
prisen, slik at de til slutt belastes forbruker. 
Når markedssituasjonen tvinger prisen 
ned, vil denne økningen i avgifter redu-
sere utbetalingsprisen tilsvarende. 

Fra 8. januar økte vektgrensen til 77 
kg. Det var samtidig en endring i prisfall 
ved høyere slaktevekter. Fra 77 til 79 kg 
faller prisen med 20 øre, fra 79 til 81 kg 
ytterligere 40 øre, og fra 81 til 85 kg et  
ytterligere prisfall på 50 øre per kg.  
Parallelt med at vektgrensene økte gis 
det fortsatt kompensasjon for de som  
reduserer sine slaktevekter, og denne 

ordningen fortsetter ut mars. Vi har regnet 
med at det i gjennomsnitt gis 50 kr i 
kompensasjon per gris i månedene januar, 
februar og mars.

Prisen på de kraftfôrtypene vi legger til 
grunn i Grisebørsen (Format Norm, Format 
Die og Format Kvikk) ble redusert med  
ca 4 øre per FEn fra desember til januar.

Vi ser også at prisforskjellen på purke-
slakt og slaktegris nå er redusert. Ifølge 
prisstatistikker vi innhenter fra Nortura, 
var forskjellen kr 6,62 i september '06, 
mens differansen er kr 4,42 i januar '07. 
En økning på 2 kr per kg purkeslakt ut-
gjør en inntektsøkning på 190 kr per  
årspurke i vår kalkyle. 

forveNta db fraM Mot 
soMMereN
Slaktegrisprodusenter som kjøpte inn 
smågris til lav pris rundt nyttår og leverte 
denne etter prisoppgangene kommer 
gunstig ut, og kan oppnå dekningsbidrag 
på vel 300 kr per slaktegris i følge våre 
beregninger. Dekningsbidraget i smågris-
prisproduksjon var helt nede i 4000 kr per 
årspurke før jul. Det er usikkert foreløpig 
hva smågrisprisen vil bli ut over våren, 
men vi har regnet med en noteringspris 
på 570 kr fra midten av mars, og beregner 
dermed et dekningsbidrag på ca 7800 kr 
per årspurke. Denne smågrisprisen har vi 
satt med bakgrunn i at vi forventer at 
omsetningsavgifta vil bli redusert. Ut i fra 
dette beregner vi dekningsbidrag per  
årspurke i kombinert på i overkant av 
13.000 kr etter påske. Slaktegris innkjøpt 
til 540 kr tidlig i mars vil i følge våre  
 beregninger og prisforutsetninger gi et 
dekningsbidrag på ca 200 kr.
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LYSERE: Det blir stadig senere solnedganger på ettermiddagen.  
Også i svinekjøttmarkedet  lysner det nå betraktelig sammenliknet med 
for bare få måneder siden.  [Foto: TM]



Til tross for prognoser som viser 
store overskudd på årsbasis; det 
har vært sterk underdekning av 
fersk gris de siste ukene. Prisen 
har gått opp over to kroner kilo-
en på en måned.

Tore Mælumsæter

– Det var ikke uventet at svinekjøttprisen 
skulle opp, men underdekningen av svi-
nekjøtt ble sterkere enn vi var forberedt 
på. Det er mulig at vi gikk for langt ned i 
pris tidligere, men på den andre siden 
var situasjonen slik før jul at den krevde 
klare signaler. Når vi tar så hardt i som vi 
gjorde, så reageres det i markedet. Folk 
vet at nå blir det lav pris. Vi har nå lite 
kjøtt på lager, og mange i bransjen har 
villet sikre seg rimelig kjøtt. Derfor har vi 
fått større etterspørsel etter hele slakt 
enn det vi har greid å dekke. Men vi har 

fått ut mye frossen vare, sier direktør 
Trygve Brandrud i Nortura Totalmarked.

bedre økoNoMi
Tilførslene av svinekjøtt har så langt i år 
vært omtrent som forventet. Men salget 
har vært atskillig bedre enn forventet.

– Det er jo en gledelig situasjon,  
sett med produsentenes øyne. Særlig  
når prisene samtidig går opp. Vi plan-
legger å sette omsetningsavgiften ned 
etter påske, og vi sikter oss antakelig inn 
mot en nedgang på 70 øre slik at vi  
kommer ned på to kroner kiloen i avgift. 
Dette betyr en kraftig lønnsomhetsfor-
bedring i forhold til situasjonen ved nytt-
år. En prisøkning på kr 2,10 pluss en re-
duksjon i omsetningsavgift på 70 øre gir 
en reell økning på nærmere tre kroner  
kiloen. Ordningen med å premiere lave 
slaktevekter stanses til påske,  
sier Brandrud.

deMpet iNvesteriNgslyst
– Det er ikke langt mellom sorg og glede 
i denne næringa?

– Nei, det er for så vidt ikke det. Det 
skjer noe når tiltak settes i verk. Vi har 
sett at nyetableringene har stoppet opp. 
Avgangen av produsenter har fortsatt 
som før, og da bedres raskt markedssitu-
asjonen. 

– Tror du vi står foran en ny eksplo-
sjon med bygging og investeringer?

– Det vil alltid være noe som bygger, 
men vi tror at klimaet for det er nokså 
dempet for tida. Kostnadene med å byg-
ge er også veldig høye. Jeg tror neppe vi 
får noen ny byggeeksplosjon. Men en del 
vil sikkert prøve å intensivere produksjo-
nen sin maksimalt innenfor de rammer 
de allerede har.

– Betyr det sterke vintersalget av svi-
nekjøtt at en del bedrifter hamstrer med 
tanke på grillsesongen? Kan den bli sva-
kere enn normalt som følge av vinterens 
store salg?

– Jeg tviler litt på det. Grillsesongen 
planlegges, men så stor aktivitet som vi 
har i svinekjøttmarkedet nå, tyder på at 
det aller meste av kjøttet går ut i produk-
sjon og salg, sier Trygve Brandrud.
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Forskerne ved Sintef Energi- 
forskning har funnet en bedre 
måte å behandle og foredle  
svinekjøtt og laks på.  
Metoden kalles superkjøling,  
og gjør at produktene holder  
seg ferske lenger.

Forsøkene viste at superkjølte lakse-
fileter holder seg fire, fem dager lenger, 
og svinefileter behandlet på denne  
måten holder seg hele 26 dager lenger.  

skallfrysiNg
Hemmeligheten er å kjøle ned kjøttet  
eller fisken til en betydelig lavere tempe-
ratur enn kjøleskapstemperaturen på 
rundt fire grader pluss som har vært van-
lig til nå. Sintef har påvist at produktene 
holder seg alle best dersom de oppbe-

vares i en temperatur på minus én til  
minus to grader celsius. 

– Da får vi en såkalt skallfrysing, for-
klarer prosjektleder Anne Karin Torstveit 
Hemmingsen, ved Sintef. Produktet blir ikke 
frossent, men får en beskyttende hinne av 
is som blant annet holder bedre på fuktigheten. 
Superkjøling gjør også at produktene ikke 
så lett går i stykker i pakkeprosessen. 

bedre HoldbarHet og kvalitet
– I tillegg til å dokumentere en formidabel 
holdbarhetsøkning, utviklet vi innenfor 
dette prosjektet også flere ulike måle-
metoder. For eksempel kan vi nå måle 
hvilke temperaturer produktene har vært 
utsatt for gjennom hele verdikjeden,  
forteller Hemmingsen. 

Hensikten med prosjektet er å gjøre 
norsk foredlingsindustri mer konkurran-
sedyktig på det globale markedet. 

Nortura åpner snart sitt første super-
kjølingsanlegg, og har store forhåpninger 
til den nye teknologien. 

– Det nye anlegget vil gjøre oss mer 
leveringsdyktige på ferskvarer, sier  
Torgeir Salberg, kvalitetssjef i Nortura  
region nord. Det endelige målet er en  
superkjølt kjede helt fram til disken, og 
en enda bedre produktkvalitet som vil 
komme forbrukerne til gode.

Underdekning av fersk gris

Superkjøling av svinekjøtt

ØKT KONKURERANSE-
KRAFT: Snart åpner 

Nortura et nytt super-
kjølingsanlegg. Målet 
å styrke leveringsdyk-

tigheten av ferskvarer.  
[Foto: TM]



www.fk.no

EN SIKKERHETSAVTALE
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– men det gjør ikke et nedbrent fjøs
heller.
Feil ved det elektriske anlegget er den hyppigste �rsaken til
brann i driftsbygninger. Vi har utviklet en sikkerhetsavtale
for slike anlegg. Denne gir deg b�de en tryggere hverdag
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Målpris på gris – svar til Norges Bondelag

Fleire måter å rekne på

Renate Kvamme og Anders J. Huus

avd. for næringspolitikk og

ressursspørsmål, Norges Bondelag

Vi viser til debattinnlegg i Svin nr 1-2007 
om målpris på gris og føler det er viktig å 
få avklart nokre av påstandane i innlegget. 

I innlegget blir det stilt spørsmål om 
det er et gjennomtenkt og godt tiltak å 
sette ned målprisen med 2 kr/kg. Etter 

grundig diskusjon i organisasjonen har 
styret i Norges Bondelag vedtatt fleire 
moglege tiltak ein kan fremje ved årets 
jordbruksforhandlingar. Eit av dei tiltaka 
som er føreslege er å redusere målpri-
sen. Men vi må presisere at i styrevedta-
ket har ein brukt formuleringa «Målpri-
sen reduseres betydelig med basis i råd 
frå marknadsregulator» det er med andre 
ord ikkje avgjort kor mykje ein vil foreslå 
å redusere målprisen med, og at forsla-
get frå Norges Bondelag skal basere seg 
på råd frå marknadsregulator (Nortura). 

I styrevedtaket har ein vidare brukt 
formuleringa «Bygd på dagens situasjon 
anslagsvis 2 kr per kg». Norges Bondelag 
har med andre ord heller ikkje bestemt 
at målprisen på gris i vårt krav skal 
settast ned med eksakt 2 kr/kg. I desem-
ber baserte styret seg på prognosen frå 
september 2006. I den prognosen låg 
det semintal fram til og med august 
2006. Ein har derimot registrert at se-
mintalet har vore noko lågare dei siste 
månadane og ny prognose frå januar 
2007 viser eit overskott på 7500 tonn 
ved uttak av målpris. Når vi kjem til jord-
bruksforhandlingane vil vi ha endå betre 
informasjon om situasjonen både om 
produksjon og sal. Situasjonen i april 
2007 vil ikkje vere den same som situa-

sjonen var i desember 2006. Styret i Nor-
ges Bondelag ønska likevel å signalisere 
tydeleg allereie i desember at ein er vil-
leg til å redusere prisen betydeleg om 
marknadssituasjonen tilseier det. Dette 
for å gi ein klar beskjed til dei produsen-
tane som eventuelt har planar om å utvi-
de eller nyetablere seg i svinenæringa 
om å tenkje seg om meir enn ein gong. 
Styrevedtaket må altså ikkje tolkast dit 
at det no er bestemt at målprisen skal re-
duserast med 2 kr/kg same kva medlem-
mane og andre måtte meine om dette. 

Det er ein generell misoppfatning at 
ein ikkje kan heve ein målpris som blir 
satt ned. Målpris skal gjenspeile mar-
knadssituasjonen og når produksjonen i 
svinenæringa er komen i betre balanse 
er det ingenting som tilseier at målprisen 
for kraftfôrkrevande produksjonar ikkje 
kan settast opp att. Egg vart til dømes 
heva med 23 øre/kg ved siste jordbruks-
oppgjer. 

I regnestykket som blir presentert av 
Per Voll og Peder Skåre blir resultat ved 
uttak av målpris inkludert tilskot på 
186.000 kr, og 0 kr ved redusert målpris 
på 2 kr/kg og minus 210.000 kr med prisen 
for januar 2007. Driftsomfanget er 60 års-
purker og eit nybygg til 5 millionar kronar.  
Vi stussar på nokre av tala i reknestyk-

Viser til svar frå Bondelaget  til vårt inns-
pel om diskusjonen knytta til målpris på 
gris. Det meste av svaret blir brukt til å 
visa til «feil» i kalkylen i forhold til Nor-
svin sine normtal og det er i seg sjøl 
noko oppsiktsvekkande at Bondelaget er 
mest oppteken av å konstruera tal som 
viser at økonomien i svinenæringa er for 
god i forhold til andre produksjonar i 
landbruket. Vi trudde Bondelaget var 
meir opptekne av å oppretthalde og 
auke inntektene i landbruket, og då er 
nedgang av målpris på svin eit feil tiltak.

Utgangspunktet vårt var ein kalkyle 
med 12.000 i DB med 2 kr redusert mål-
pris og tilnærma balansert marked. Nor-
svin sin kalkyle for 2007 gir eit DB på vel 
9000 ! Vi rekna ein byggekostnad på 5 
mill som er 1 mill mindre enn det Norsvin 
bruker i sine kalkyler. Og rentekostnade-
ne ? Jo når ein skal vurdere lønnsomhe-
ten i eit slikt prosjekt som eit snitt over 
heile avskrivingsperioden så er det greit 
nok å rekne rentekrav på halve investe-
ringen. Skal ein seie noko om lønnsom-
heten dei første åra ein er i drift, må ein 

ta med heile rentekostnaden for å få eit 
rett bilde av økonomien. 

Så til dei faste kostnadene på 
200.000. Er dette for høgt? Ta ein kikk i 
regnskapa til Bondelagets medlemmer 
som driv med svin eller andre produksjo-
nar og sjå kor mange som greier seg med 
200.000 i faste kostnader. Sjølv om ein 
driv kun med svin så må ein ha ein viss 
maskinpark til utkjøring av gjødsel m.m. 
Skal ein leige inn den tenesten til denne 
produksjonen kjem det på 50 – 100 000. 
Slike kostnader er bl.a ikkje med i Nor-
svins normtal. Så når vi brukte 200.000 
så har vi ikkje teke hardt i.

Vi håper og at Bondelaget får med 
seg det som skjer i svinemarkedet nå. 
Reduserte tilførslar kombinert med svært 
god salg fører til reduserte lager og eit 
marked som raskt nærmar seg balanse. 
Høg purkeslakting viser og at fleire nå gir 
seg, og dette skjer lenge før ein eventuell 
nedgang i målpris. Kva var årsaken til 
den raske og sterke auken i svineproduk-
sjonen? Det var ein kombinasjon av fleire 
faktorar, men den viktigaste var myndig-
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Per Voll

Voll, Rogaland

Peder Skåre

Kleppe, Rogaland



Svinejournalen
Neste nummer av Svin, nummer 3, kommer ut den 25. april.   

Manusfrist: 2. april    
Frist for bestilling av annonser: 28. mars 
Frist for levering av annonsemateriell: 4. april

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

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

innredningsseminar4
arrangeres av Norsvin på Rica Hotell Hamar 22. – 23. mai.

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

Norsvinskolen4
arrangerer smågriskurs på Norsvinsentret, Hamar, 18. – 20. sepember  
og 2.– 4. oktober.

GRIS 20074
arrangeres den 16. – 17. november i Trondheim. www.gris.no

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

2
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–  Norsk verdensnyhetpå web

ket. Det er gitt eit rentekrav på 6 % 
på heile det investert beløpet til 
nybygget, noko som tilsvarar 
300.000 kr. Det normale vil vere å 
berekne rentekravet på halvt ned-
skriven kapital. Gjer ein det vil re-
sultatet verte 150.000 kr betre. 

De har også rekna eit rentekrav 
på ein dyrekapital på 1 million kr, 
noko som tilsvarar 60.000 kr. I 
Norsvins kalkylar legg dei eit ren-
tekrav for dyrekapitalen inn i dei 
variable kostnadane. I siste kalky-
le har ein rekna 401 kr/årspurke 
og med 60 årspurker gir det eit 
samla rentekrav på 24.000 kr.  
I forhold til dykkar oppsett vil det 
gi ei betring i resultatet i overkant 
av 35.000 kr. 

Andre faste kostnadar er stipu-
lert til 200.000 kr i dykkar kalkyle. 
I Norsvins kalkylar reknar ein ved-
likehald (500 kr/årspurke), straum 
(950 kr/årspurke), forsikring (300 
kr/årspurke) og anna (230 kr/år-
spurke). Til saman 2030 kr/årspur-
ke. For 60 årspurker gir det totalt 
121.800 kr i faste kostnadar. legg 
ein Norsvins tal til grunn, får ein ei 
betring i resultatet på nesten 
80.000 kroner. 

I sum vil ein få eit resultat in-
kludert tilskot ved:
Pris i januar 2007: 55.000 kr
Dagens målpris: 450.000 kr
2 kr lågare pris: 265.000 kr 

Tala ovanfor er eit vederlag til ar-
beid og gir ein forbetring av resul-
tatet på kr 265.000 i forhold til 
kalkylen som vart presentert i  
Bondebladet. Tala frå januar gir 
ikkje noko tilfredsstillande resultat 
i så måte, men ved uttak av mål-
pris eller 2 kroner under målpris vil 
vederlag til arbeid likevel gi eit  
betre resultat enn kva gjennom-
snittet er elles i norsk landbruk. 

Norges Bondelag følgjer situa-
sjonen i svinemarknaden nøye 
fram mot jordbruksforhandlingane 
og vi vil fremje dei tiltak vi meiner 
er fornuftige på bakgrunn av dei 
innspel vi får.

Med hilsen
Anders J. Huus og Renate Kvamme 
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hetenes dobling av konsesjons-
grensene som gjorde det mulig 
for både etablerte og nye produ-
sentar å satsa relativt stort i for-
hold til tidlegare. Dette betydde 
nok langt meir enn nivået på mål-
prisen.

Konklusjonen vår er minst like 
klar nå som sist. Redusert målpris 
er ikkje nødvendig. Markedet 
kjem snart i balanse og svinepro-
dusentane treng ein periode med 
brukbar økonomi for å forsvare 
dei kostnadene mange har etter å 
ha satsa på denne næringa. I sva-
ret legges det og stor vekt på dei 
innspel som Nortura vil gi før jord-
bruksforhandlingane vil bli tillagt 
stor vekt. Slik situasjonen nå er 
vil nok ikkje signala der vera anna 
enn marginale justeringar som 
skal kompenserast med auka dy-
restøtte. Byggekostnadene stig 
fortsatt, og vil halda fram med 
det. Dette er eit av dei viktigaste 
argumenta mot prisnedgang.

Flere skoler med landbruk  
og naturbruk
Det finnes flere skoler og høgskoler med landbruk og naturbruk enn som 
så! I siste nummer av Svin hadde vi temastoff om landbruks- og natur-
bruksutdanning. Vi brakte en oversikt over 23 skoler og høgskoler med 
landbruks- og naturbruksutdanning i Norge, men her hadde dessverre 
både Skjetlein og Vinterlandbruksskulen på Jæren falt ut. Og begge hører 
jo så absolutt med i en slik sammenheng. Skjetlein er en av de store  
naturbruksskolene i landet med sine 250 elever i år. Og Vinterlandbruks-
skulen på Jæren, som tilbyr ettårig komprimert agronomkurs, har fra 
20 – 24 elever hvert år. De fleste av disse elevene driver gard, eller har 
planer om å overta en.

Rasjonaliserer fôrproduksjonen
Lantmännen, det svenske felleskjøpet, har presentert en ny strategi for  
utvikling av fôrproduksjonen sin. Aktiviteten på forsøksgårdene Svalöv 
(Piggfôr) og Smedsmora (Pullfôr) avvikles. Organisasjonen slankes, og 
kostnadene blir redusert med 17 millioner SEK årlig. Kostnadene må til-
passes stadig synkende fôrvolumer i Sverige. I følge den nye strategien 
skal lantmännen arbeide med fôrforsøk hos kundene kombinert med 
kjøp av forsøksressurser etter behov. lantmännen eies av 49 000 svenske 
bønder, og har 12 000 ansatte. lantmännen har virksomhet i 19 land, og 
omsetter for 30 milliarder svenske kroner.



Gjenvalg på års-
møtet ?
Norsvins årsmøte, som finner sted 
23. – 24. mars på Hurdalssjøen Hotell, 
Akershus, kan bli et av historiens fredlig-
ste. Valgkomiteen går nemlig inn for 
gjenvalg på tilnærmet alle plasser. Både 
styreleder Kristin Ianssen (Østfold) og 
styremedlemmene Johan Arnt Dahlen 
(Nord-Trøndelag) og Willy Finnbakk  
(Rogaland) innstilles til gjenvalg, på lik 
linje med vararepresentantene til styret; 
Siv Bruheim (Sogn- og Fjordane), Anne 
Aasnes Andvik (Vestfold), Geir Heggheim 
(Rogaland) og Torhild Bryhn (Nord Trønde-
lag). Egil Norheim (Nordland) skal styre 
sitt første årsmøte som ordfører og er øn-
sket også neste år. Eneste endringen fra 
valgkomiteen er at Christen Engeloug 
(Hedmark) foreslås som ny varaordfører.

Som nye medlemmer i valgkomiteen 
foreslås Heming Graffer (Sør-Trøndelag) 
og Helene Skjelbred (Nordland). Det er 
imidlertid allerede klart at Håvard Tajet 
går ut som ansattrepresentant i styret og 
erstattes av Arild Tronhus

Fagtema på  
årsmøtet
Bondelagsleder Bjarne Undheim vil være 
hovedtaler ved årsmøtet. Han vil snakke 
om «Norsk svinenæring i framtidas land-
brukspolitikk», og ta spesielt for seg hva 
som skal til for å sikre at vi fortsatt skal 
være en naturlig del av landbrukspolitik-
ken her i landet. Fagprogrammet vil el-
lers gå offensivt til verks mot det langsik-
tige målet om 30 kilo svinekjøtt per 
person. Her vil avlssjef Olav Eik-Nes ut-

dype hva som gjøres for å forbedre spi-
se- og kjøttkvaliteten, Even Nordahl, OFK 
vil fortelle om hvordan man skal mar-
kedsføre produktet for framtida, mens 
Jon Tomassen, Gilde Norge vil gjennom-
gå hvordan vi skal sikre tilgjengelighet av 
svinekjøtt i butikkene.

Mer regionalt 
samarbeid
Som et resultat av organisasjonsproses-
sen ønsker Norsvins styre økt regionalt 
samarbeid mellom fylkeslagene. Dette 
for å sikre regionale miljøklynger. Dette 
vil bli diskutert under gruppearbeidet på 
årsmøtet. Styret mener at tiden ikke er 
moden for å foreslå sammenslåing av 
fylkeslag, men at det bør legges til rette 
for at lag som ønsker å slå seg sammen 
ikke skal miste tilbakeføringsmidler fra 
Norsvin. På årsmøtet vil det derfor fore-
slås at tilbakeføringen gis per fylke og 
ikke lenger per fylkeslag. 

Styret ønsker å videreutvikle region-
møtene, og at programmet for disse set-
tes opp fra Norsvin sentralt i samarbeid 
med lokal arrangør. Møtene skal avhol-
des hvert år i perioden oktober til januar. 
På regionmøtene skal minst en fra Nor-
svins administrasjon og ett styremedlem 
delta. Det vil bli svært viktig med fokus 
på Norsvins kjernevirksomheter og få for-
ståelse for Norsvins satsing.

Sekretær-
funksjonen
Styret har diskutert situasjonen som har 
oppstått etter at Nortura signaliserte at 
de likevel ønsker å fortsette med sekre-

tærfunksjonen i Norsvins fylkeslag. Sty-
ret mente at fylkeslag, som oppfattet 
dette som et problem, bør utføre sekre-
tærfunksjonen på egenhånd

Avlsrådet lagt 
ned
Norsvins styre har besluttet å legge ned 
avlsrådet og i stedet etablere «Forum for 
avlsstrategi». Forumet skal være et rådgi-
vende diskusjonsforum og bestå av Nor-
svins styre, og en representant fra fored-
lingsbesetningene (Jan Botilsrud 
utnevnt), formeringsbesetningene (Ha-
rald Bøhnsdalen utnevnt) og avlsfors-
kningen utenfor Norsvin (Odd Vangen  
utnevnt). Styret ønsker med dette å in-
volvere seg sterkere i avlsfaglig strategi.

Strukturgris og 
målpris
Etter at de nye prognosene kom og mar-
kedssituasjonen har forandret seg for-
holdsvis mye, har styret på nytt diskutert 
Norsvins innspill til jordbruksforhandlin-
gene. Styret ønsket å avvente litt med 
Norsvins konkrete vurderinger rundt mål-
pris, og mener at ny kunnskap om mar-
kedssituasjonen gjør at Norsvin ikke  
lenger kan godta en nedgang på opptil  
1 kr/kg i målpris. Styret ønsker uansett et 
sterkt fokus på «strukturgrisen» og nød-
vendigheten av økt produksjonstillegg 
på kr 2000 for de første 35 avlspurkene. 
Nortura er tilskrevet om dette.

Norsvin endelige innspill vil bli sendt 
til Jordbrukets forhandlingsutvalg ca  
15. mars, og kan etter det leses på vår 
hjemmeside.

Har du navneforslag ?
Norsvin fyller 50 år  i mars neste år og 
historien skal utgis i bokform. Mangeårig 
redaktør i Svineavlsnytt, Arnulf Jensen, 
har i lengre tid arbeidet med jubileums-
boka. Dette blir ei omfattende bok på ca 
300 sider, spekket med historier helt fra 
den spede begynnelse, da bøndene or-
ganiserte seg for å slanke grisen, og fram 
til vi i dag har et selskap med mål om å 
bli internasjonalt ledende. 

Norsvins 50-års jubileumsbok  
mangler imidlertid tittel. Har du et for-
slag på tittel, så send det til sekretæren  
i Norsvins jubileumskomité, Inger  
Strickert, Norsvinsenteret, Postboks 504,  
2301 Hamar, eller send det per mail til  
inger.strickert@norsvin.no.  
Gjør dette innen 1. april 2007 !  
Vinneren får tilsendt jubileumsboka.

Det er med sorg vi har mottatt melding om Tore Kaupangs bortgang. 
Tore Kaupang var en svært engasjert og interessert person. Han var et  

jamenneske. Dette førte til at han hadde en lang rekke verv i samfunnet vårt, 
ikke minst innenfor landbrukssamvirket. 

Som svineprodusent var han dyktig. Han drev både foredlingsbesetning og 
senere formeringsbesetning. Svinenæringen fikk også del i hans store engasje
ment. Tore var både styremedlem og styreleder i det som den gang het Vestfold 
svineavlslag, nå Norsvin Vestfold. Han satt også mange år som styremedlem 
og ordfører i Norsk Svineavlslag. 

Tore var et ærlig og jordnært menneske som var opptatt av å finne gode løs
ninger til beste for fellesskapet. Selv om Tore hadde mange lederverv, var han 
likevel en som hadde god bakkekontakt. Vi må virkelig kunne si at han hadde 
en stor porsjon sunt bondevett.

Gjennom sitt virke fikk Tore svært mange venner som han har betydd mye 
for. Det er mange som sørger over Tores bortgang, og våre tanker går først og 
fremst til hans nærmeste familie. Vi lyser fred over Tores gode minne.

Norsvin Vestfold – Nils Henry Haugen

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

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

l A N D B R U K S L E V E R A N D ø R E N
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www.bopil.dk
bopil@bopil.dk
Tlf. +45 74 40 70 25

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

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

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

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

TOTALLEVRANDØREN av komplette 
løsninger for landbruket. 
Våre fagkonsulenter skreddersyr 
løsninger tilpasset ditt behov! 
– Ta kontakt for prosjektering og tilbud.
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--ser du framover?
-nybygg? -ominnredninger?   -se www.fjossystemer.no
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www.husdyrsystemer.no
info@husdyrsystemer.no
Tlf. 38 11 81 00

Mambo grisemor og automix
Melkeerstattning og startfòr
Innredning, utgjødsling og ventilasjon.
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www.gjensidige.no
Gjensidige Forsikring
Tlf. 03100

Vi tilbyr trygghet for deg, 
familien din, dyra dine og 
gården din.
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www.if.no
Tlf. 02400

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

www.landkredittbank.no
Tlf. 23 00 08 00

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

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

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

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

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

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

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

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. Se innstikksbrosjyre.

www.fk.no
Felleskjøpet Maskin
Tlf. 63 94 41 00

Traktor/tresker, redskap, reservedeler,  
innendørs-mekanisering og butikkvarer.

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

Skandinavias ledende produsent av 
merkesystemer for husdyr.

s.  7/12/39
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Reime GP innredning
•Ny innredningsløsning for store dyr 
•Svært kraftig dimensjonert 
•Ferdig tilpasset fra fabrikk= rask montering 

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

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

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

Be om referanser. 
For nærmere informasjon ta kontakt 
med nærmeste A-K forhandler.
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Returadresse:
Norsvinsenteret

Postboks 504
N-2304 Hamar
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