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Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Sprayfo 
smågris-
melk+

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

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

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

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

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

Flere som overlever!
Sprayfo fremmer

en aktiv immunitet.
Bedrer fôropptaket

og øker fravennings-
vekten.
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Ny modell 
kadavervogn. 
Bredde: 45 cm
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www.graakjaer.no

BYGGEPLANER?
Vi tilbyr:

- Nøkkelferdig bygg

- Bygg til avtalt tid og fast pris

- Bygg med mulighet for egen innsats

- Mer enn 30 års erfaring

Claus Rom
+45 22 10 82 00

Trygve Bore
+47 93 47 00 48

T r o v e r d i g  e k s p e r t i s e  –  n ø k k e l f e r d i g e  b y g g !

TRÅDLØST – TRYGT – ENKELT 



Layout og produksjon:
idé trykk as, postboks 263, 2302 Hamar

Antall nr. per år: 10

Pris: kr 530,– for medlemmer
 kr 630,– for ikke-medlemmer
 kr 315,– for studenter/elever

Postgirokonto: 0806 54 00759
Bankgirokonto: 2050 06 15002

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

I n n H O l d 	 – 	 N R .  2 / 2 0 0 9  –  4 4 .  Å R G A N G

Privattelefoner til Norsvinansatte:

Administrerende direktør Rolf Ole Tomter / 90 79 46 49

Organisasjonssjef	Asbjørn Schjerve 62 58 25 58 / 91 12 55 93

Informasjonssjef	Wenche Helseth 62 35 54 57 / 95 08 25 42

Overveterinær	Peer Ola Hofmo 62 52 35 85 / 91 74 88 33

Ansv. redaktør Tore Mælumsæter 62 53 53 00 / 90 64 85 63

In-Griskonsulent	Solveig Kongsrud 32 78 62 60 / 97 70 76 18

In-Griskonsulent	Dyre Johan Haug 62 58 21 49 / 97 75 17 25

Fag-	og	seminsjef	Målfrid Narum 62 58 04 33 / 90 91 45 66

Vakttelefon distribusjon: 90 85 21 20

Betjent: man – fre 0800 – 1600(1530) lør – søn 0800 – 1200

Adresse:	norsvinsenteret,
Postboks 504, 2304 Hamar
Telefon: 62 51 01 00
Telefaks: 62 51 01 01
e-post: svin@norsvin.no

Ansvarlig redaktør:	Tore	Mælumsæter
e-post: tore.m@norsvin.no

Journalist: Frilanser Erling Mysen
Telefon: 69 89 42 43  e-post: er-mys@online.no

Abonnement:	Inger	Strickert

Annonsesalg:	Arne	Henrik	Sandnes
Postboks 10, 2301 Hamar
Telefon: 99 51 87 60
Telefaks: 62 53 26 56
e-post: arne-henrik@oae-as.no

Fagblad for 
svineproduksjon 

Bladet utgis av Norsvin.
Bladet er medlem av

Fagpressen og redigeres
etter Redaktørplakaten.

Hormonbehandling	av	ungpurker	–	vitenskap	eller	sjansespill	?	 38

Øy firedobler antall slaktegriser på to år  [tema bygg og inventar] 11
Fornøyd med ny fødeavdeling  [tema bygg og inventar] 12
Kusamdrift gir griseboom  [tema bygg og inventar] 14
det	var	nå	eller	aldri	for	meg	 [tema bygg og inventar] 16
Vanntåkeanlegg slukker brann  [tema bygg og inventar] 17
Videoovervåkning	i	grisehuset	 [tema bygg og inventar] 17
Slaktegris	i	storbinger	 [tema bygg og inventar] 18
nytt	grisehus	–	manuell	fôring	 [tema bygg og inventar] 20
Ingen	forskjell	fiksering	–	ikke	fiksering  [tema bygg og inventar] 21
de	unge	satser	SPF	 [tema bygg og inventar] 22
drikkenipler	gir	best	vannopptak	 [tema bygg og inventar] 25
løsninger	som	skal	gi	gode	resultater	 [tema bygg og inventar] 26
7	ukers	puljedrift	bedre	enn	5,5	uker	 [tema bygg og inventar] 28
Arealkrav	i	ulike	puljesystemer	 [tema bygg og inventar] 29

nå	må	Tine	fortelle	sannheten	!		[debatt] 32
«Føre	var»	og	GMO		[debatt] 32

norsvins	eierløse	kapital		[direktøren direkte] 10
nye	Cand.	Pig-kandidater	 37
Strategiarbeid	blant	medlemmene	 44

nedslakting	for	å	bekjempe	sykdom	er	ofte	lønnsomt?	 36

utafor skigar'n:
			lavere	purkedødelighet	utendørs	og	i	små	besetninger	 33
Svineprodusenter	samarbeider	om	skinkeproduksjon	 34

den	nest	beste	løsningen		[leder] 5
Ta bogsår alvorlig  [leder] 5

Treg start på 2009  [kjøttmarkedet] 6

Vil stå samlet  [styrelederens sak] 6
Alt	eller	intet	nå,	mener	nortura	 8
Siste	WTO	land	med	målpris	 9
Regnestykket	for	svinekjøtt	 9
Prisene vil svinge mer 9
Øk prisnedskrivingen på korn 31
ny	markedsordning	–	norsvins	syn	 44

lavere	dekningsbidrag	i	2009		[grisebørsen] 40
Månedlig	rapportering	i	Ingris	–	4	kr	per	bedekning	 42
Inndeling	av	rapporter	i	Ingris		[ingris web-tips] 42

Avl og semin

 

Bygg og inventar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatt/kommentar 

 

Diverse 

 

 

Helse

 

Internasjonalt 

 

 

Leder 

 

Marked

 

Næringspolitikk 

 

 

 

 

 

 

Økonomi, data og 

driftsledelse

Forside:	Mariann	Bjorland	på	nærbø	i	Rogaland	har	bygd	nytt	
slaktegrishus	med	sorteringsvekt/fôringsautomat	 
[Forsidefoto: Erling Mysen]



Siden	forrige	undersøkelse	i	2004,	
har	forekomsten	av	bogsår	hos	norske	
purker økt betydelig. Av alle slakta 
purker	hadde	hvert	femte	dyr	(21,3	
prosent)	bogsår	i	fjor.	Og	enda	verre;	
forekomsten av de dypeste og styg-
geste bogsårene, de som kalles grad 
4	på	en	skala	fra	en	til	fire,	har	nesten	
tidoblet	seg.	dette	kom	fram	på	 
Husdyrforsøksmøtet 2009 i februar. 

det	er	nok	mange	forklaringer	på	at	
det	har	gått	fra	vondt	til	verre	de	fire	
siste	åra.	noe	kan	skyldes	at	en	har	
blitt flinkere til å registrere problemet, 
så	det	ble	under	presentasjonen	 
understreket at en bør ta eksakte tall 
med en klype salt.

Men uansett er det klinkende klart 
at en ikke kan ta dette problemet med 
en	klype	salt	lenger.	I	danmark	blir	du	
politianmeldt	hvis	du	leverer	ei	purke	
til slakt med dype bogsår som går ned 
i	vevet.	Så	langt	har	vi	ikke	kommet	i	
norge,	og	håpet	er	at	vi	slipper	det	også. 
Men	dessverre	har	fire	år	med	informa-
sjonsbrosjyrer,	artikler	i	Svin,	fagfore-
drag	og	andre	informasjonskanaler	
ikke	vært	nok.	da	må	vi	erkjenne	at	
næringa	må	ta	i	bruk	atskillig	tøffere	
økonomiske virkemidler enn i dag for 
å få snudd denne negative utviklingen.

l e d e R
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Tøffere tiltak mot bogsår

«Flertallsforslaget er 

den nest beste løsnin

gen, så lenge vi ikke 

kan fortsette med den 

beste»

Det måtte komme. AMS-taket setter bom for helt nødvendige pris-
økninger til bonden. Som det eneste og siste av 165 medlemsland i 
WTO må nå Norge kvitte seg med målpriser i landbrukspolitikken 
hvis vi fortsatt ønsker å være medlem av verdens handelsorganisa-
sjon. Og det vil vi jo.

For alle som mener at målet fortsatt må være å drive landbruk i 
hele landet, så er det egentlig ikke mer enn ett alternativ. Og det er 
flertallsforslaget fra den departementalt oppnevnte arbeidsgruppa. 
Vi håper at kjøttinteressene kjenner sin besøkelsestid, og allerede nå 
velger den nye løsningen som anbefales av flertallet her. Å sende  
enkeltgrupper av produsenter, for eksempel svineprodusentene, ut 
på nye ørkenvandringer i ett eller tre år kan gjøre vondt verre.  
Alle må uansett velge nye markedsordninger i løpet av få år.  

Flertallsforslaget vil sikre en mer fleksibel prisdannelse, og  
samtidig redusere AMS-støtten. Det tar vare på mottaksplikt, forsy-
ningsplikt, og gir markedsregulator prisnoteringsansvar og en viss 
manøvreringsmulighet når det gjelder markedsregulering. Flertalls-
forslaget er den nest beste løsningen, så 
lenge vi ikke kan fortsette med den beste.

Men det betyr ikke at framtida til svine-
produsentene er rosenrød. Svineprodusen-
tene henter 97 prosent av produksjonsinn-
tektene sine i markedet, altså gjennom pris, 
og ikke tilskudd. De må nå regne med helt 
andre svingninger i prisbildet enn det de 
har vært vant til. Det kan bli veldig smerte-
fullt. Økonomien i svinenæringa hviler på 
to pilarer; tilbud og etterspørsel i marke-
det, og kjøttindustriens betalingsevne. Og 
det er nettopp dette som er bekymringen. 
Vi vet at vi får nye perioder med overskudd av svinekjøtt. Og vi vet 
at store, arbeidsintensive slakteribedrifter sliter med økonomien og 
betalingsevnen. Hvis pilene peker den gale veien for begge disse 
faktorene samtidig, kan bortfallet av dagens markedsordninger for 
kjøtt vise seg å bli en dyrekjøpt erfaring.

Den nest beste løsningen
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styrelederens  sak

Kristin Ianssen
styreleder norsvin

Vil stå samlet !
det	er	styret	sin	holdning	til	ny	markedsordning	for	kjøtt	og	egg.	 
en	lenge	overveid	og	nokså	vanskelig	beslutning.	Men	vi	har	tvilt	oss	 
fram	til	at	det	er	best	å	velge	samme	løsning	for	alle	kjøttslag.	det	vil	gi	 
fullt	trykk	på	at	ordningen	skal	fungere	best	mulig	og	alle	vi	kjøttprodusenter	 
vil stå samlet om å sørge for det. 

det	har	vært	mye	diskusjon	om	alle	eller	bare	enkelte	dyreslag	skal	ut	i	ny	modell.	 
I	den	forbindelse	har	jeg	tenkt	på	de	årene	kyllingen	har	vært	ute	i	en	egen	ordning	 
–	det	såkalte	«kyllingmodellen».	Har	jeg	virkelig	engasjert	meg	og	satt	meg	inn	i	de	nye	 
utfordringene	de	har	hatt	de	siste	årene	?	Må	innrømme	at	det	har	vært	litt	halvhjerta.	 
Hva	så	i	framtida	hvis	vi	er	delt	i	ulike	ordninger	?	Skaper	det	samhold	eller	splid	?

det	aller	viktigste	er	selvfølgelig	at	vi	bevarer	sikkerhetsnettet	og	mulighet	for	press	 
oppover	på	prisen.	det	blir	en	stor	utfordring.	et	marked	i	balanse	er	avgjørende	nå,	som	før.	 
Her	får	markedsregulator	nortura	en	enormt	viktig	oppgave.	Både	for	markedsbalansen	OG	 
prissettingen.	det	er	viktig	at	de	ikke	er	alene	om	den	jobben.	noteringsprisen	de	skal	sette	to	 
ganger	i	året	må	få	en	autoritet	på	høyde	med	dagens	målpris.	dette	er	spesielt	viktig	i	for- 
handling	med	matvarekjedene.	Faglagene	må	være	tett	på	og	kjempe	for	at	vi	bøndene	skal	få	ta	 
del	i	en	nødvendig	inntektsutvikling.	I	jordbruksforhandlingene	er	det	en	selvfølge	at	vår	økonomi	
skal	dokumenteres.	det	skal	være	grunnlaget	for	inntektsutviklingen	–	både	gjennom	noterings-
prisen	og	budsjettmidler.	

Vi	svineprodusenter	er	med	rette	engstelige	for	framtida	og	hvilken	lønnsomhet	som	venter.	 
det	eneste	som	er	sikkert	er	at	det	blir	mer	usikkert.		det	er	utrolig	strategisk	viktig	å	beholde	grisen	
som	et	«politisk	dyr»	i	landbrukspolitikken.	da	må	vi	for	all	del	unngå	at	vi	blir	skjøvet	ut	i	den	«fritt-
fallende»	kyllingmodellen.	det	vil	sannsynligvis	ikke	skje	nå,	men	hva	med	situasjonen	om	noen	år	 
–	hvis	svinekjøttet	står	igjen	i	dagens	system	og	vi	på	nytt	stanger	i	AMS	taket	?	Tør	vi	ta	sjansen	på	at	
det	skal	kunne	skje	?	det	er	krefter	der	ute	som	ønsker	å	deregulere	svineproduksjonen.

Erling Mysen

I	tillegg	er	det	purkeslakt	på	lager	fra	i	
fjor	og	dette	blir	nå	eksportert.	Totalt	blir	
det eksportert nesten 900 tonn og det 
meste går til Ukrainia, sier Randem.  
I	dagens	markedsordning	er	det	for	øvrig	
stopp	for	denne	type	eksport	fra	1.juli.	

Voksende lager og sviktende salg i 
begynnelsen av året er også årsak til at 
nortura	nylig	sendte	ut	permitterings-
varsel for 200 ansatte i mars. Permitter-
ringene	skjer	fra	Ålesund	og	nordover	til	
Sortland.	I	tillegg	kuttes	vikar-	og	over-
tidsbruk på en rekke anlegg.   

–	Vi	har	også	4000	tonn	kylling	på	la-
ger	som	skal	ut	i	markedet.	det	har	ingen	
direkte	sammenheng	med	gris,	men	 
kyllingen skal ut i det samme markedet, 
forklarer Randem. Kyllingen vil derfor 
fortsatt	prege	kjøttmarkedet,	men	det	er	
allerede	satt	inn	en	rekke	produksjons-
dempende	tiltak	i	fjørfesektoren.		

I	øyeblikket	er	omsetningsavgifta	for	
svinekjøtt	60	øre	samtidig	som	nortura	
ikke våger ta ut målpris. Prisen er i dag  
kr	1,05	under	målpris.	neste	markeds-
prognose kommer i midten av mars.

Salget av svinekjøtt var mindre 
enn forventet i januar.  
Det eksporteres nå purkeslakt 
fra fjorårets lager.  
Nye markedsprognoser kommer 
i midten av mars. 

Salget av svinekjøtt	har	hatt	en	treg	start	
i 2009. – Vi solgte under forventet i  
januar,	men	det	har	løsnet	litt	i	februar,	
forteller	markeds	og	prognosesjef	Thomas	
Randem	i	Totalmarked	kjøtt	og	egg.	det	
er	kombinasjonen	tregt	salg	og	stort	 
lager som er vanskelig akkurat nå. Til-
førslene	per	i	dag	er	egentlig	OK	og	det	
ser altså noe lysere ut, sier Randem. 

det	er	særlig	i	andre	halvår	det	for-
ventes stort overskudd for gris. Totalt for 
året er det forventet et overskudd på 
1600	tonn	svinekjøtt.	–	Men	vi	regnet	
ikke	med	å	ha	noe	overskudd	første	halv-
år.	nå	er	vi	litt	i	pluss,	og	vi	må	fryse	inn	
rundt 500 tonn før påske, sier Randem. 

Tregt start på 2009

FRISTET IKKE: Svinekjøtt fristet ikke  
forbrukerne nok i januar.
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-glassfiber:
Våre fagkonsulenter skreddersyr løsninger tilpasset ditt behov! -ta kontakt for prosjektering og tilbud;

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

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

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

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

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

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

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

•FTS, FTSlight, FT30

-rengjøringsvennlig
-enkel desinfisering
-kompakt materiale
-limfug/nedstøping
-rustfrie fotplater

1,2 m2 smågrishjørne

glassfibergris:innredning  06-06-2008  11:01  Side 1

Svea Ventilasjon
Både mekanisk og naturlig ventilasjon

tilpasset for krevende forhold.
Med et bra miljø i grishuset øker 
forutsetningene til et bra resultat.

Din leverandør til grishuset

Vingåkersvägen 73, Box 38, 641 21 Katrineholm, Sverige
Tel: +46 150 48 77 00 Fax: +46 150 48 77 77 

www.sveaverken.se

ingarii@online.no
tel 908 38 983

ICR

LINK-FOG AS

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

30 års erfaring
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– Den største risikoen for svine-
næringa nå er å ikke gå med i 
forslaget til ny markedsordning. 
En samlet overgang i sommer 
gir mindre rom for å åpne saken 
senere, mener Egil Olsvik.  

Tore Mælumsæter

Konserndirektøren i Nortura	har	vært	
rundt	på	mange	møter	i	januar	og	februar	
for å orientere om forslaget til ny mar-
kedsordning	for	kjøtt	og	egg.	Og	Olsvik	
levner	ikke	skygge	av	tvil	når	han	rede-
gjør	for	hva	som	etter	hans	syn	er	den	
beste	løsningen	i	dagens	situasjon;

–	I	løpet	av	tre	til	fem	år	må	alle	kjøtt-
produksjonsdyr	og	egg	ut	av	dagens	mål-
prissystem.	det	betyr	at	de	må	inn	i	en	
ny	markedsordning.	det	er	mulig	å	ta	 
deler, for eksempel storfe og sau, ut av 
målprissystemet	fra	juli	i	sommer,	og	la	
for	eksempel	svinekjøttet	få	beholde	
målprisen et år eller tre til. Men før eller 
senere må alle over. Hvor troverdige blir 
vi	i	landbruksnæringa	da	?	Blir	dette	vur-
dert	som	taktiske	tilpasninger	?	Vil	det	
trigge til ny debatt på et senere tids-
punkt	?	Og	hvordan	ser	det	politiske	kar-
tet	ut	etter	høstens	valg	?	Tør	næringa	ta	
sjansen	på	å	risikere	en	ny	debatt	om	
kyllingmodellen,	eller	bør	svinenæringa	

gå over i ny markedsordning sammen 
med	de	andre	kjøttslagene	allerede	i	
sommer	?	spurte	Olsvik.

etter	hans	syn	er	svaret	helt	klart	det	
siste.	det	vil	lukke	saken	og	ikke	sette	
enkeltproduksjoner	i	spill	på	et	senere	
tidspunkt,	sa	Olsvik	på	et	bondelags-
møte	i	løten	om	saken	i	begynnelsen	av	
februar.	Olsvik	har	blant	andre	vært	med-
lem i den departementalt oppnevnte 
arbeidsgruppa	som	har	vurdert	forslag	til	
nye	markedsløsninger	for	kjøtt	og	egg.	

de	har	altså	ikke	sett	på	nye	markeds-
ordninger for korn og melk. 

Til	høyre	prøver	vi	å	redegjøre	for	 
sakens bakgrunn basert på den oriente-
ringen	som	Olsvik	ga	bøndene	på	Hede-
marken.	når	spørsmålet	om	ny	markeds	-
ordning	for	kjøtt	og	egg	kommer	opp	nå	
så er den direkte foranledningen disku-
sjonen	mellom	avtalepartene	i	jordbruks-
forhandlingene.	Men	når	målprisen	nå	
etter	hvert	må	ut	av	norsk	landbrukspoli-
tikk,	så	har	det	en	internasjonal	forklaring.

ny	markedsordning	–	målpris	på	gris	vekk	i	sommer	?

– Alt eller intet nå, mener Nortura

NØDUTGANG: Norturas konserdirektør Egil Olsvik mener å ha funnet nødutgangen  
for kjøtt- og eggprodusentenes markedshåndtering.  [Foto: TM]

Beregner fôrets klimapåvirkning
Lantmännen Lantbruk i  
Sverige beregner klimaverdien 
av fôrtypene sine.  
Dermed blir det mulig å klima-
merke animalske produkter i 
dagligvarebransjen. 

– Gjennom slike klimaberegninger får 
bøndene	en	mulighet	til	å	gjøre	valg	av	
fôrprodukter.	det	kan	igjen	gi	dem	nye	
argumenter	for	sin	egen	produksjon,	 
sier	Margareta	Helander,	fôringssjef	i	
lantmännen	lantbruk.	

Kunnskapen	om	råvarenes	og	fôrets	
klimapåvirkning	gir	dessuten	lantmän-
nen et verktøy som setter dem i stand  
til å styre mer i retning av klimasmarte 
produkter. 

–	Med	klimaverdier	har	vi	et	redskap	
som	kan	vise	hvilke	tiltak	som	kan	settes	
inn for å minske kulldioksidutslippene. 
Beregnete klimaverdier gir bonden og 
også	dagligvarebransjen	et	redskap	til	å	
fortelle	hvilke	tiltak	som	kan	settes	inn	
for	å	minske	disse	utslippene.	Slik	kan	
alle	gjøre	bedre	valg	og	påvirke	produk-
sjonen	sin,	sier	Margareta	Helander.

Allerede	i	november	innførte	lant-
männen	beregnete	verdier	for	klimaver-
diene	av	fôrproduktene	sine.	

Hva er så egentlig en beregnet  
klimaverdi?

Klimaverdien skal angi utslipp av 
drivhusgasser	uttrykt	som	kulldiokside-
kvivalenter. Ekvivalenter er de verdiene 
en	får	fram	når	andre	drivhusgasser	reg-
nes om til kulldioksyd for å bli sammen-
lignbare. Av det samlete totale utslippet 
av	drivhusgasser	per	kilo	fôr	oppstår	om-

trent	halvparten	ved	dyrking.	det	kan	
være	ti	ganger	større	enn	bidraget	fra	
transport. 

Produksjonen	av	fôret	står	for	en	 
mindre andel av det samlete utslippet i 
form av den energien som brukes innen 
fabrikkene for å transportere råvarer, 
blande,	varmebehandle	blandingene,	
pelletere,	kjøle	samt	lagre	råvarene.	

Sluttklimaverdien	bestemmes	av	ut-
slippene	som	hver	råvare	forårsaker	i	
hele	leddet,	og	hvor	stor	andel	det	er	av	
den	i	fôret.	den	beregnede	klimaverdien	
angis i antall gram kulloksidekvivalenter 
per	kilo	fôr	i	innholdsdeklarasjonen	 
på produktbladene som følger med fra 
lantmännen.
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Det er WTO-avtalen fra 1995 
som har satt et øvre tak på hvor 
stor statsstøtte det norske land-
bruket kan ha i den gule boksen, 
såkalt AMS-støtte. Vi skaller nå 
i dette taket på 11, 449 milliar-
der kroner. 

Det er ikke lenger mulig å fortsette mål-
prisøkninger	gjennom	jordbruksforhand-
lingene.	land	etter	land	i	WTO	har	fjernet	
målprisordningene	sine,	og	norge	er	nå	
det	eneste	av	165	WTO-land	som	fortsatt	
har	dette	systemet.	Problemstillingen	er	
dermed	denne;	enten	må	norge	fjerne	
målprisen	for	store	deler	av	forhand-
lingsområdet, for eksempel målpriser på 
sau-	og	storfekjøtt,	for	å	kunne	øke	 
prisen	på	andre	kjøttslag,	for	eksempel	
svinekjøtt.	en	kan	også	se	for	seg	mot-
satte løsninger.

Men	hensikten	med	WTO-forhandlin-
genes	pågående	forhandlingsrunde	er	
nettopp å redusere taket for gul støtte  
ytterligere. En ny avtale kan dermed bety 
at	taket	for	norge	senkes	til	maksimum	

5,438	milliarder	i	norsk	AMS-støtte.	Før	
eller senere må med andre ord alt ut av 
målprissystemet. Alternativet er at mål-
prisene settes kraftig ned, men da svelter 
som	kjent	norske	bønder	i	hjel.

dette	er	enkelt	sagt	bakgrunnen	for	at	
målprissystemet uansett ikke overlever i 
norge	på	sikt.	eneste	måten	en	kan	få	til	
det	på	er	å	melde	norge	ut	av	WTO,	og	
det er det antakelig ingen norsk politiker 
som	tør	å	antyde.	WTO-avtalen	dreier	seg	
som	kjent	om	atskillig	mer	enn	bare	
landbruksinteresser.

Siden	jordbruksavtaleåret	i	norge	går	
fra	1.	juli	til	31.	juni	året	etter,	må	syste-
met	endres	raskt.	Kyllingen	ble	som	kjent	
deregulert	1.	januar	2007,	og	mistet	der-
med	målprisen.	det	ble	etablert	en	så-
kalt	referansepris,	mest	for	å	ha	et	ut-
gangspunkt	for	å	vurdere	tollvernet.	det	
er ingen støtteinstrumenter ut over dette 
i markedsreguleringen av kylling i dag. 
Tilbud og etterspørsel styrer prispotensi-
alet	for	produsentene.	derfor	er	et	slikt	
system tvunget til å gå inn på tette og 
bindende avtaler mellom råvareprodu-
senter	og	mottakere.	noen	synes	dette	 
er	bra,	for	eksempel	KlF.	den	private	
kjøtt-	og	fjørfebransjen	vil	vurdere	å	ta	

bort	målprisen	for	bare	to	produksjoner	 
i	denne	omgangen.	KlF	har	som	kjent	
lenge	vært	kritisk	til	dagens	markeds-
ordning.

I	kyllingmodellen	vil	salget	i	sluttmar-
kedet	i	stor	grad	styre	hva	den	enkelte	
aktør til syvende og sist kan betale pro-
dusentene, og flere av de verktøyene 
som	nortura	mener	at	en	modifisert	mar-
kedsreguleringsmodell tar vare på, vil 
mangle	helt	i	kyllingmodellen.	I	øyeblik-
ket betales derfor kyllingprodusenter for 
å	la	være	å	produsere,	fordi	det	er	for	
mye kylling. Uten mottaksplikt vil også 
mange av forutsetningene for dagens 
landbrukspolitikk	om	«landbruk	i	hele	
landet»	bli	langt	vanskeligere	å	gjen-
nomføre	i	praksis.	når	kontrakter	styrer	
produksjonen,	vil	det	være	mer	økono-
misk interessant for slakteriet å inngå 
kontrakter	med	store	og	slakterinære	
produsenter.	Kanskje	vil	også	noen	stør-
re produsenter vurdere dette som for-
delsaktig. Men landbrukets samlete poli-
tiske legitimitet kan bli tøffere å forsvare 
under	en	sentralisert	produksjon.

Regnestykket for 
svinekjøtt
Slik faller regnestykket ut for norsk svine-
kjøtt	basert	på	den	avtalen	norge	inngikk	
med	WTO	i	1995,	som	setter	et	tak	på	gul	
boks	(AMS-støtte)	på	11,449	mrd	for	norge.	
det	er	ventet	at	den	nye	WTO-avtalen	vil	
halvere	taket	for	hvor	mye	som	kan	ligge	
i den gule boksen og vel så det:

 
Målpris på gris (norsk pris) 27 kr
minus verdensmarkedspris
på svin snitt 1986-88 7 kr
prisdifferanse per kilo 20 kr

AMS	=	20	kr	x	130	000	tonn	svinekjøtt
=	2,6	mill.	kroner	i	gul	støtte	til	grisen.

Siste WTO-land med målpris

Prisene vil svinge mer
Utgangspunktet for arbeidsgruppa	har	
vært	at	retningslinjene	i	landbrukspoli-
tikken ikke skal endres. Fortsatt er «land-
bruk	i	hele	landet»	retningsgivende.

en	rekke	forskjellige	alternativer	 
både med og uten målpris er vurdert av 
arbeidsgruppa. Alt fra å sette målprisen 
nærmere	fjøsdøra,	til	å	plukke	ut	mål-
priser i deler av året er vurdert. Til slutt 
har	arbeidsgruppa	blitt	stående	igjen	
med to aktuelle alternativer uten mål-
pris.	det	er	disse	to	alternativene	striden	
nå	står	om,	la	oss	her	kalle	dem	Modell	1	
og	Modell	2;

Modell 1
–	mottaksplikten	beholdes
–	forsyningsplikten	beholdes
– fortsatt prisnoteringsansvar/informa-

sjonsplikt
– fortsatt importsystem/øvre prisgrense/

utløsning av suppleringsimport
–	sikkerhetsnett	for	produksjonsregule-

ring og markedsregulering 
– eksportavlastning ved alvorlige  

markedsforstyrrelser, men ikke som  
løpende tiltak

Modell 2
–	kyllingmodellen	uten	sikkerhetsnett
–	kun	avtaler	og	produksjonskontrakter

det	som	er	helt	klart	er	at	uansett	valg	av	
modell, så vil prisene svinge sterkere 
enn det en er vant til med det gamle  
målprissystemet.	det	som	videre	er	klart	
er	at	overproduksjon	blir	vanskeligere	å	
takle.

Kyllingmodellen egner seg ikke for bacon.
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Norsvins eierløse kapital
Visste	du	at	norsvins	verdier	og	kapital	pr.	definisjon	er	 
eierløse	?	Trodde	du	at	du	som	medlem	i	norsvin	hadde	
din	rettmessige	andel	av	norsvins	verdier	og	kapitalbase	?	
nei	gitt	!	Slik	er	det	visst	ikke!	norsvin	er	en	forening,	hvor	
medlemmene melder seg inn og ut – og ferdig med det. 
Og	når	vi	stadig	ynder	å	kalle	våre	medlemmer	for	eiere,	
for	å	øke	ansvarligheten	og	eierfølelsen	hos	våre	eiere, nei 
unnskyld,	jeg	mener	våre	medlemmer,	er	det	juridisk	sett	
en	ren	skjær	tilsnikelse	fra	styre	og	ledelse	i	norsvin	å	 
bruke begrepet eiere.

dette	har	blitt	tydeliggjort	i	forbindelse	med	den	pågående 
strategiprosessen,	som	skal	rundes	av	på	norsvins	års-
møte,	for	sikkerhets	skyld	berammet	til	1.	april	i	år	...	 
det	er	foretatt	en	utredning	av	ulike	modeller	hvor	man	
blant	annet	har	vurdert	fusjon	mellom	mora	og	dattera;	
dvs	norsvin	og	norsvin	International.	Her	fremkommer	det	
at	norsvin	ikke	er	fusjonerbar	slik	den	er	organisert	i	dag.	
Og	om	man	skal	slå	sammen	norsvin	med	en	annen	med-
lemsforening med eierløs kapital, må dette reguleres  
under	godkjennelse	av	lotteri	og	Stiftelsestilsynet	!	 
dette	hørtes	rimelig	pinglete	ut,	da	liksom.	egentlig	er	det	
også	en	tilsnikelse	at	vi	er	en	del	av	landbrukssamvirke-
familen	også	!	Også	vi	som	akkurat	har	fått	lanbruks-
samvirkets	likestillingspris,	a’gitt	!	

Men	så	til	de	mer	alvorlige	tankekors!	Strategiplanen	tar	
utgangspunkt	i	at	norsvin	gjennom	sin	internasjonale	sat-
sning	og	gjennombrudd,	stadig	blir	og	må	bli	en	mer	for-
retningsmessig	orientert	organisasjon.	Man	har	tro	på	at	i	
2014	vil	omsetningen	i	internasjonale	markeder	utgjøre	 
ca	180	–	200	mill	kr	–	med	royaltyinntekter	til	norsvin	på	
ca	30	mill	kr.		dvs	nesten	en	firedobling	av	royaltyinntek-
tene	i	løpet	av	5	år	i	forhold	til	dagens	nivå.

Hele	organisasjonen	vil	preges	av	den	internasjonale	virk-
somheten	–	og	det	nasjonale	markedet	vil	helt	sikkert	nyte	
godt	av	en	organisasjon	som	blir	stadig	mer	kundeorien-
tert	–	ikke	bare	i	forhold	til	de	internasjonale	kunder,	men	
også	det	nasjonale	hjemmemarkedet.

I	dette	bildet	bør	norsvin	ta	sine	medlemmer	på	alvor	–	
ikke	bare	gjennom	å	kalle	de	urettmessig	for	eiere	–	men	
å	gjøre	medlemmene	til	reelle	eiere	!	dette	kan	skje	ved	at	
vi	går	over	fra	å	være	en	medlems-	og	kontingentorganisa-
sjon	–	til	å	bli	en	organisasjon	hvor	medlemmene	inviteres	
til å bli andelseiere, slik de er i andre samvirkeorganisa-
sjoner	som	Tine	og	nortura	og	Felleskjøpet.	dette	vil	bidra	
til	å	gjøre	dagens	medlemmer	til	aktive	andelseiere	i	sel-
skapet.	likeså	vil	norsvin	stå	bedre	rustet	til	å	tilpasse	seg	
framtidige	behov	når	det	gjelder	organisasjonsmessige	og	
kapitalmessige	tilpasninger	til	fremtidig	aktiviteter	i	norge	
og	internasjonalt.	

den	årlige	medlemskontingenten	på	til	sammen	ca	2	mill	
kr, samt kostnader med lagsapparatet, må i så fall  
finansieres	av	inntektene	i	markedene,	i	likhet	med	slik	
dette	blir	gjort	i	de	øvrige	samvirkeorgansiasjonene.	 
en	mer	forretningsorientert	organisasjon	må	stille	krav	til	
lagsapparatet	og	styrende	organer.	dette	krever	et	profe-
sjonelt	opplegg,	både	i	aktivitet	og	i	forhold	til	godtgjørel-
se	til	tillitsvalgte.	norsvins	rolle	som	svineprodusentens	
viktigste	vaktbikkje	når	det	gjelder	politiske	rammebetin-
gelser ser ut til å bli stadig viktigere framover – i disse 
«nye markedsordninger-tider».

Trolig	vil	norsvins	årsmøte	allerede	nå	i	april	drøfte	over-
gang	fra	å	være	en	medlemsforening	til	å	bli	et	ansvarlig	
selskap med andelseiere.

Husk	norsvins	formål	og	misjon	er	jo	nettopp	at	vi skal 
styrke våre eieres konkurransekraft !

direktøren  d i rekte

Rolf Ole Tomter
adm. direktør norsvin
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Bygger	grisehus	på	løpende	bånd

Øy firedobler antall slakte-
griser på to år !

Fra dagens nivå på 3 – 400o slaktegriser vil det i 2010 bli  
levert	cirka	12	000	slaktegriser	fra	denne	øya.	det	er	en	god	
tredobling	i	løpet	av	svært	kort	tid.	Vega	er	i	ferd	med	å	bli	
nordlands	største	grisekommune.	et	grovt	overslag	forteller	
oss	at	det	må	minst	tre	trailere	med	kraftfôr	på	ferja	til	Vega	
hver	uke.	Pluss	strø	og	andre	innsatsmidler.	

Men	det	er	ikke	bare	på	Vega	at	det	skjer.	Også	i	Sømna-	
og	Vefsndistriktet	er	det	aktive	og	offensive	miljøer	som	 
utvider	svineproduksjonen.	

Hvordan	de	tenker	og	hvordan	de	bygger	kan	du	blant	 
annet	lese	mer	om	på	temasidene	i	dette	nummeret	av	Svin.

Fakta/Vega 
•	 Øykommune	utenfor	Brønnøysund	på	Helgelandskysten	i	

nordland	med	1300	innbyggere	som	kan	boltre	seg	på	
kommunens 160 kvadratkilometer.

•	 Øyriket	består	av	6000	øyer,	holmer	og	skjær.	Foruten	
hovedøya	Vega	er	ylvingen,	Kilvær	og	Omnøy	de	eneste	
helårsbebodde	øyene	i	kommunen.

•	 Vegaøyene	ble	satt	på	UneSCOs	Verdensarvliste	i	2004,	på	
linje	med	Bryggen	i	Bergen	og	Bergstaden	Røros.	

•	 noen	av	norges	eldste	bosettinger	finnes	her.	Rikt	fiske,	
sterke	ærfugltradisjoner,	jordbruk	og	turisme	er	sterke	kort	
for kommunen.

Det bygges til gris som aldri før på Helgeland. 
Øya Vega utenfor Brønnøysund er kanskje det sterkeste 
eksemplet på satsingen. Her bygges det nye grisehus  
på løpende bånd.



B y G G 	 O G  i N V e N T A R

12 svin – 2/2009

Det fôres fram stadig mer gris 
på Vega. Men fortsatt er det ikke 
mer enn fem smågrisprodu-
senter på øya. Helene Skjelbred 
er en av dem, og hun har  
satset på ny fødeavdeling for å 
kunne produsere flere og bedre 
smågriser. 

Helene driver et heltidsbruk	på	Åsen	i	
Vega	sammen	med	mannen	sin,	Ove	
Mortensen.	det	er	både	melkeproduk-
sjon,	storfekjøttproduksjon	og	gris	på	
garden, men grisen er først og fremst 
hennes	daglige	ansvar.	det	har	vært	et	
mål for dem begge to å få til arbeids-
plasser	hjemme	på	garden.	de	begynte	
med	gris	i	1997,	men	de	hadde	drevet	
melkeproduksjon	siden	de	overtok	gar-
den	i	1988.	den	gamle	plansiloen	ble	
gjort	om	til	fødeavdeling	og	smågris-
produksjon	for	salg.	To	år	senere	ble	det	
bygd	nytt	tallefjøs,	og	i	fjor	høst	ble	ny	 
og stor fødeavdeling til fem millioner  
kroner ferdigstilt.

Ny hverdag
–	det	har	blitt	en	ny	hverdag	for	oss	når	
det	gjelder	grisen.	nå	har	vi	to	like	føde-
avdelinger	med	30	binger	i	hver	avdeling. 
Vi	driver	en	FS	30-produksjon	med	sju	
ukers	puljedrift.	Planen	er	å	ha	210	–	220	
smågriskull i året, og de fleste av smågri-
sene	blir	solgt	til	to	avtakere	her	på	øya.	
Men	vi	skal	også	fôre	fram	om	lag	700	
slaktegriser	sjøl,	forteller	Skjelbred.

det	er	våtfôring	i	alle	avdelinger	i	grise-
huset,	men	det	fôres	manuelt	med	tørr-

fôr	i	fødeavdelingen.	Smågrisene	starter	
med	tørrfôr,	og	purkene	får	også	litt	Kvikk. 
det	brukes	myse	i	våtfôrblandinga,	og	
fôrforbruket	per	kilo	tilvekst	til	slakte-
grisene	ligger	jevnt	på	2,7	fôrenheter.	
Mange som driver med gris på Helgeland 
har	melkeproduksjon	på	ku	også,	så	
myse	er	ganske	vanlig	i	bruk	i	våtfôrings-
anleggene enn så lenge. 

ville skape to 
arbeidsplasser
– Før avvente vi smågrisene i fødeavde-
lingen	og	tok	dem	ut	i	tallefjøset.	det	var	
for så vidt greit om sommeren, men litt 
for	kaldt	om	vinteren.	det	er	høyt	under	
taket	der.	Grisene	gikk	i	store	grupper,	og	
det	var	litt	vanskelig	å	holde	oversikten.	
Vi	følte	at	vi	måtte	gjøre	noe,	og	ville	byg-
ge	ny	fødeavdeling.	livdyrleverandøren	
vår, Per Fredrik Bang sør på øya, bestem-
te seg også for å bygge ut samtidig med 
oss.	dermed	ble	valget	tatt.	Vi	har	begge	
et	ønske	om	å	jobbe	full	tid	på	garden,	
og	med	125	tonn	mjølkekvote	var	det	
nødvendig	å	øke	produksjonen	på	grise-
sida, sier Helene.

– Og hvordan er erfaringene med den 
nye fødeavdelingen så langt?

Større	fødebinger	og	gjennomført	løsdrift

Fornøyd med ny fødeavdeling

NÅR MÅLET: Smilet kommer 
fram hos Helene når resultatene 
i de nye fødebingene svarer til 
forventningene.  [Foto: TM]

KLAR: Nyvasket og rengjort føde- 
  binge klar til innsats.

Tore Mælumsæter

Vega, Nordland
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– jeg synes drifta går ganske bra. Vi 
legger	stor	vekt	på	å	få	fulle	puljer,	og	da	
må en inseminere nok. Vi inseminerer 
cirka	30	purker	sjøl	i	pulja,	og	kjøper	12	
ferdig	bedekte	purker	fra	Bang.	det	er	for	
dyrt	å	ha	fødebinger	stående	tomme.

gode resultater
– Blir det nok avvente per årspurke,  
synes du?

– Vi greier stort sett målet i driftspla-
nen	om	25	avvente	per	årspurke.	det	var	
nok verre før, da fødeavdelingen ikke var 
optimal.	de	gamle	bingene	var	for	små.	
når	purka	lå	var	det	nesten	bare	smågris-
hjørnet	igjen	i	bingen.	nå	har	vi	fødebin-
ger	på	2,45	x	3,45.	de	har	større	smågris-
hjørner	med	vegger	og	mulighet	til	å	
stenge smågrisene inne. Vi opplever 
mindre	ihjelligging	nå,	sjøl	om	det	er	full	
løsdrift i fødeavdelingen. Her er det ikke 
engang	mulighet	til	å	fiksere,	slik	vi	 
kunne før. Ved grising legger de seg stort 
sett med rompa mot døra, slik at de ofte 
griser	nesten	rett	inn	i	smågrishjørnet.	 
Vi	bruker	mye	halm	og	strø,	og	det	tror	
jeg	er	bra.	I	gjeldpurkeavdelinger	er	det	
flistalle.

– Er flisa dyr, og hvor kommer den fra ?
–	den	kommer	fra	Van	Severen	i	 

namsos.	da	vi	begynte	å	kjøpe	flis	kostet	
den	70	kroner	kubikkmeteren.	nå	er	pri-
sen 124 kroner kubikken, så vi må vurde-
re	bruken	av	flis	nøye.	Men	jeg	ser	at	det	
er bedre for purkene å slåss i talle enn 
på spaltegulv, sier Helene.

var byggeleder sjøl
Tidligere	har	de	sjøl	gjort	mye	under	byg-
geprosesser, men denne gangen for-
svant de fleste av arbeidspengene til 
Trøndelag.	den	lokale	byggebransjen	var	
ikke konkurransedyktig nok på pris og  
leveringstid. Betongarbeidene ble på-
begynt	i	april	i	fjor,	og	huset	ble	tatt	i	

bruk	i	september.	det	kom	betongele-
menter	helt	fra	Jæren	til	Helgeland	i	byg-
geprosessen.	det	hadde	nok	gått	an	å	få	
opp bygget for en billigere penge, men 
ikke	på	så	kort	tid.	Og	tid	er	også	penger	
i	svineproduksjonen.	

Men	de	har	også	bidratt	med	egne	
krefter	i	bygginga,	og	Ove	fungerte	som	
byggeleder.	Grunnarbeidene	på	tomta	
har	de	gjort	sjøl,	og	de	har	også	tatt	job-
ben	med	å	montere	innredningen.	det	er	
brukt lokale rørleggere og elektrikere.  

–	Vi	visste	hva	slags	binger	vi	ville	ha.	
Vi	valgte	Reime,	som	vi	hadde	fire	av	fra	
før i den gamle fødeavdelingen. Vi syntes 
at de fungerte godt, men vi besøkte en 
del	nye	grisehus	før	vi	tok	den	endelige	
beslutningen,	forteller	Helene	Skjelbred.

HELTID: Helene Skjelbred og mannen Ove Mortensen har nådd 
målet om å utvikle garden til en fulltids arbeidsplass for to.  
[Foto: TM]

FØLER: Det sitter en  
føler i taket på smågris-

hjørnnet som både  
sørger for ønsket tempe-
ratur og samtidig bidrar 

til å spare strøm.

NY HVERDAG: Det ble en helt ny hverdag for Helene Skjelbred å kunne slippe purkene  
løs i den nye fødeavdelingen. Det er to avdelinger som dette.  [Foto: TM]

VARME: Godt å ha litt varme  
etter avvenninga også.

[tema4Bygg og inventar]
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Disse tre melkeprodusentene må 
ta sin del av ansvaret for at Vega 
er i ferd med å bli Nordlands 
største grisekommune i 2010. 
Og det er et ansvar de ikke har 
noen problemer med å leve med.

– Nei,	vi	skal	nå	være	sjølforsynt	med	
gris	her	ute.	Grovt	regnet	skulle	det	bli	
minst 10 griser per innbygger, og det må 
vel	være	nok?	undrer	de	tre	samdrifts-
kameratene	Gunnar	Solrud,	Are	Mørk	og	
Per Fredrik Bang. 

Vi	drikker	kaffe	på	kjøkkenet	til	 
Gunnar.	Ut	gjennom	stueglasset	ser	vi	
himmelen	i	sør	som	synker	ned	i	sjøen.	
Et eller annet sted langt ute i sør ligger 
leka	og	nord-Trøndelag.	Store	og	flate	
jordbrukssletter	med	gras	omslutter	gar-
dene som ligger i le for den verste norda-
vinden	innunder	de	høye	bergknattene.	
Her ute på Eidem, på sørsiden av Vega, 
er	det	også	behov	for	litt	skikkelig	møkk	
både fra gris og ku. jordene ligger flate 

og	fine	innunder	de	høye	fjellene,	men	
jorda	er	sandholdig	og	forholdsvis	 
humusfattig.	

–	en	fordel	med	grunnforholdene	her	
er	at	vi	ikke	trenger	å	kjøre	langt	for	å	hen-
te	fin	sand	når	vi	skal	støpe	og	bygge	!

bygger og bygger
Og	bygge	gjør	de.	det	er	nesten	så	en	får	
litt	Jær-assosiasjoner	når	eidembygda	
plutselig	åpner	seg	mot	havgapet	med	
intensiv	jordbruksdrift	og	sjø	som	går	
over	i	himmel.	Her	produseres	det	ku-
melk,	storfekjøtt	og	svinekjøtt	på	samme	
gards-	og	bruksnummer.	ny	teknologi	og	
nye driftsformer tas i bruk. Tre av bønde-
ne	i	eidemgrenda,	Gunnar	Solrud,	Are	
Mørk	og	Per	Fredrik	Bang	bor	like	i	nær-
heten	av	hverandre.	de	tre	melkeprodu-
sentene gikk nylig sammen om å bygge 
eidemsmoen	Samdrift	dA,	et	moderne	
fellesfjøs	med	melkerobot	til	ni	millioner	
kroner,	og	med	en	årlig	melkeproduksjon	
på	530	tonn.	Om	lag	5000	timer	har	de	
tre brukt i egeninnsats ved byggingen av 
fellesfjøset.	de	kunne	for	eksempel	hen-
te støpesand i strandkanten og blande 

sementen	sjøl.	dette	har	antakelig	betalt	
seg	godt.	Samdrifta	eier	bare	huset	og	
den	utskilte	tomta.	den	enkelte	bruker	
eier	fortsatt	mjølkekvota	si.	

Og	nå	er	det	en	ny	virkelighet	og	hver-
dag	som	styrer	arbeidsdagen.	de	har	ar-
beidsvakt	i	fjøset	ei	uke,	bakvakt	i	uka	
etter,	og	så	er	det	fjorten	dager	fri.	ekte-
fellene	til	Are	og	Gunnar	jobber	ute.	

Frigjør plass til gris  
Men	dette	grepet	frigjøres	både	plass	og	
arbeidstid som kan brukes til å øke svi-
neproduksjonen.	To	av	deltakerne	i	ku-
samdrifta,	Are	Mørk	og	Gunnar	Solrud,	
bygger	nå	om	de	gamle	kufjøsa	sine	for	å	
gi	plass	til	slaktegrisproduksjon.	

Are Mørk regner med å få plass til vel 
900 slaktegriser i året i første omgang. 
den	gamle	kuinnredningen	rives	nå	ut,	
og en gammel plansilo tas i bruk som 
fundament	for	slaktegrisbinger.	Gunnar	
Solrud	regner	med	å	få	plass	til	1600	
slaktegriser	i	det	gamle	fjøset	og	plan-
siloen.	Kanskje	blir	det	bygd	smågrisav-
deling	på	sikt.	Begge	to	har	valgt	å	satse	
på	tørrfôringsanlegg.

Kusamdriftsfjøs gir griseboom

FORNØYD: Are Mørk (f.v.), Per Fredrik Bang og Gunnar 
Solrud har lagt en stor investering bak seg. Nå står de 

midt oppe i neste trinn, nemlig å utvide svineproduksjo-
nen. Her ser vi Solruds grisehus i bakgrunnen.  

Det har avsluttet sin tjeneste som kufjøs, og skal nå  
brukes til slaktegris.  [Foto: TM]

UT MOT HAVET: Slik 
er utsikten fra kjøk-
kenbordet til  
Gunnar Solrud.  
Garden i forgrunnen 
er Bang sin.

Tore Mælumsæter

Vega, Nordland
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utvider 
ForMeriNgsbesetNiNgeN
Per	Fredrik	Bang	er	den	av	dem	som	har	
drevet	lengst	med	gris.	Faren	hans	be-
gynte med et par purker midt på 70-tal-
let,	og	Per	Fredrik	har	i	dag	formerings-
besetning	med	cirka	30	purker.	Men	nå	
skal	produksjonen	utvides	kraftig.	Bang	
er i full gang med å slutteføre et nybygg 
som gir plass til flere fødebinger og ut-
videt	produksjon.	det	gamle	grisehuset	

bygges også om. Fra dagens 60 kull er 
planen	å	komme	opp	i	en	årsproduksjon	
på	cirka	310	kull.	Også	her	er	det	tørr-
fôringsanlegg.		

kurs ga Ny giv
–	Jeg	har	nok	tenkt	på	gris	tidligere.	For	ti	
år siden ble det snakket om samdrift på 
ku	her	på	Vega,	men	det	ble	med	praten.	
Prosessen	skjøt	egentlig	ikke	fart	før	vi	
kom	i	gang	med	et	«ny	giv-Kurs»	for	

noen	år	siden.	da	fikk	vi	hjelp	og	inspira-
sjon	til	å	komme	i	gang.	Men	Innovasjon	
norge	har	ikke	gitt	oss	hjelp	i	forbindelse	
med	samdriftsfjøset,	forteller	Gunnar.	

Men det er ikke bare på Vega det  
er	ny	giv	i	nordland.	Også	i	Sømna-	og	 
Vefnsdistriktet	er	det	mange	som	har	
bygd til gris, eller er i gang med bygge-
prosjekter.

TAKK OG FARVEL. Her sier Are Mørk takk og  
farvel til den gamle melkeproduksjonsinnredningen.  
Her skal det bli slaktegrisbinger.

UTVIDER: Per Fredrik Bang utvider smågris-
produksjonen og livdyrsalget betraktelig.

FORNØYD: Per Fredrik Bang er 
fornøyd med at det er dynamikk 
i utviklingen av svineproduk-
sjonen på øya. Her foran det 
gamle og nye grisehuset.

SATSER: Gunnar Solrud bygger om ku-
fjøset til slaktegrisproduksjon.

BYGGER OM: Are Mørk bygger om ku-
fjøset til slaktegrisproduksjon.

NYTT: Her skal det bli 
nye fødebinger.

[tema4Bygg og inventar]
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– Det er tøff satsing dette, så det 
blir ei spennende tid framover. 
Jeg må jo innrømme at jeg er 
veldig glad for den rentened-
gangen vi ser nå, sier Robert  
Johansen. 

Tore Mælumsæter

Vega

Den 32 år gamle nordlendingen er, i lik-
het	med	flere	andre	i	den	griseekspen-
sive øykommunen, ikke skuggredd. Han 
har	drevet	melkeproduksjon	på	garden	i	
ni år, og regner med å fortsette som  
melkeprodusent foreløpig. Men nå satser 
samboeren	Monika	nilsen	og	Robert	på	
å drive sammen også med gris, og byg-
ginga startet sist sommer. Allerede den 
15.	mars	skal	første	grisinga	skje,	så	da	
må	den	første	fødeavdelingen	være	klar	
til	innsats.	da	Svin	besøkte	Johansen	i	
januar	skulle	montering	av	innredning	
starte dagen etterpå. Alle gulvene var 
heller	ikke	ferdig	støpt.	Men	arbeidet	har	
gått	slag	i	slag.	Grunnarbeidene	til	det	
nye	store	grisehuset	ble	påbegynt	i	som-
mer, og støpinga startet i september.  

Robert	bygger	et	nytt	grisehus	med	45	
fødebinger	i	hver	av	de	to	like	fødeavde-
lingene,	samt	en	gjeldpurkeavdeling	
som er like stor som fødeavdelingen, til 

sammen	420	kvadratmeter	x	tre.	Huset	
er 24 meter bredt, 60 meter langt, og det 
har	et	tilbygg	på	160	kvadratmeter.	det	
samlete arealet er vel 1600 kvadratme-
ter,	og	de	skal	i	sin	helhet	brukes	til	pro-
duksjon	av	smågriser	for	salg.	

– Planen er å selge alle smågrisene  
til	to	slaktegrisprodusenter	her	på	Vega.	
den	ene	bygger	nytt,	mens	den	andre	
gjør	om	et	gammelt	fjøs.	Jeg	har	avtaler	
på salg av 3600 smågriser, forteller  
Robert	Johansen.	I	driftsplanen	er	det	
satt opp et faglig mål om å greie minst 
11,5	avvente	per	kull.	Produksjonen	vil	gi	
anslagsvis 4,5 millioner i årsomsetning. 
det	er	AK	Maskiner	som	har	tegnet	og	

planlagt	smågrishuset,	og	betongele-
mentene	er	kjørt	til	Vega	fra	Jæren.	den	
samlete investeringsramma for bygge-
prosjektet	er	på	11	millioner	kroner,	dyre-
materialet inkludert. 

–	Jeg	er	glad	for	at	vi	har	en	lokalbank	
her	som	har	tro	på	prosjekter	som	dette,	
og at de tør å satse på yngre krefter. jeg 
tror	ikke	at	en	bank	i	Oslo	uten	videre	
hadde	sendt	så	mye	penger	til	en	som	
ville	bygge	grisehus	på	ei	nordlandsøy.	
Men	jeg	har	tro	på	dette,	og	nå	blir	det	
viktig å komme raskt i gang og nå pro-
duksjonsmålet	om	11,5	avvente	i	kullet.	
Jeg	håper	også	at	rentenedgangen	ikke	
er et blaff som går over med det aller før-

Robert	Johansen	satser	11	millioner	på	smågris

 – Det var nå eller 
  aldri for meg

I MORGEN: Da dette bildet ble 
tatt skulle monteringen av innred-

ninger starte dagen etterpå.

FRISKUS: Robert Johansen 
(32) er en av de store fris-

kusene på Vega. I dette  
nyoppførte grisehuset skal 

det være klart til første  
grising 15. mars.
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ste.	For	meg	betyr	hvert	prosentpoeng	
ned på renta sekssifrete beløp i sparte 
renteutgifter.	Jeg	er	jo	ikke	helt	gjeldfri	
fra	før	heller.	

– Regnet du på økonomien i melke-
produksjonen før du bestemte deg for å 
satse på gris?

–	Ja	vi	gjorde	det,	men	jeg	fant	ikke	
de	samme	mulighetene	der	som	for	gri-
sen. jordgrunnlaget er slik at vi må legge 
inn	betydelige	grovfôrkjøp	i	melkepro-
duksjonen	vår	også.	Jeg	husker	at	det	var	
snakk	om	å	starte	en	grisepurkering	her	
på Vega for fire-fem år siden, men det ble 
ikke	noe	av.	Jeg	hadde	så	vidt	tenkt	på	
gris før, så derfor var det lett for meg å 
gire meg opp når  planene om gris kom 
opp	igjen.	For	meg	var	det	snakk	om	nå	
eller	aldri,	sier	Robert	Johansen.

Fagkonsulent	lars	erik	Ruud	i	helsetje-
nesten for storfe, og stipendiat ved UMB, 
skriver	imidlertid	i	Buskap	at	landbrukets	
brannvernkomité	og	lillehammerfirmaet	
Prevent	har	samarbeidet	om	å	utvikle	et	
enkelt slukkesystem som tar utgangspunkt 
i	bruk	av	vanntåke,	altså	dusjer	av	vann	
hvor	dråpene	er	svært	små.	et	visst	volum	
vann fordelt som vanntåke kan dermed få 
svært	stor	overflate	som	kan	reagere	mot	
en brann. Vanntåka skal gå raskt over til 
damp, som utvider seg ytterligere og sør-
ger for at temperaturen synker samtidig 
som	oksygen	fortrenges.	Slik	skal	altså	
brannen kunne undertrykkes og slukkes. 

enkelte	steder	i	driftsbygningen	har	 
erfaringsmessig større fare for brann enn 
andre steder. Aktuelle punkter å sikre kan 
derfor	være	elektriske	installasjoner,	 
ventilasjonsanlegg	og	annet	teknisk	ut-
styr.	Systemet	koples	sammen	med	vars-
lingsanlegget. 

daglig	leder	i	Prevent,	erling	Mengshoel,	
sier	til	Svin	at	samarbeidet	med	landbru-
kets brannvernkomité og selskapet  
startet i 2005, og det første anlegget ble 
levert	til	svineprodusent	Ole	Gjerlaug,	
Stange	i	Hedmark	i	2006.	Selskapet,	som	
har	fem	ansatte,	har	patentert	teknologi-
en.	I	dag	installerer	Prevent	slike	anlegg	
gjennom	rørleggere	i	andre	typer	bygg,	
som gamle, offentlige som private.  
de	jobber	for	å	videreutvikle	markeds-
føringen	av	anleggene	mot	nye	næringer,	
eksempelvis landbruk. Vanntåkeanlegget 
er	et	alternativ	til	de	tradisjonelle	sprin-
kleranleggene. 

–	Systemet	er	forholdsvis	nytt	i	land-
baserte	næringer,	men	det	har	vært	domi-
nerende brukt i skipsfarten de 15 siste åre-
ne.	Anlegget	er	heller	ikke	så	dyrt	som	en	
skulle tro, ofte mindre enn én prosent av 
byggeanleggskostnaden,	sier	Mengshoel.

en	tredje	måte	er	å	overføre	via	modem	
og	internett,	noe	som	kan	være	aktuelt	der 
det	er	så	lang	avstand	mellom	fjøs	og	TV	
at	vanlig	radiosender	ikke	rekker.	I	tillegg	
til bilder er det også viktig at videokame-
raet er utstyrt med mikrofon slik at en  
hører	lyder.	For	å	få	best	mulig	oversikt	
er det naturligvis viktig å velge et kamera 
med god synsvinkel. 60 – 70 grader vil ofte 
bli	i	minste	laget.	Videre	må	en	tenke	igjen-
nom	om	kameraet	er	lyssterkt,	eller	har	
evne til å overføre bilder når lyset slås av 
eller	dempes	om	natta.	det	finnes	kame-
raer	med	små	IR-lamper	som	ikke	trenger	
lys	i	det	hele	tatt	for	å	vise	sort-hvite	bil-
der, forteller ett av firmaene som driver 
med	dette,	norsat	i	Brønnøysund.

For mange	er	det	nok	en	ganske	håpløs	
tanke å kunne følge grisinga på TV fra 
godstolen	i	stua.	det	vil	naturligvis	aldri	
kunne	erstatte	tilstedeværelse	under	gri-
sing.	Men	det	kan	være	situasjoner	hvor	
en	kan	tenke	seg	muligheten	av	å	video-
overvåke	det	som	skjer	i	grisehuset.	Høy	
og	varierende	luftfuktighet,	ammoniakk-
holdige	gasser,	støv	og	andre	forhold	
gjør	at	det	stilles	store	krav	til	kamera	
som	skal	brukes.	de	må	være	vanntette,	
og lagd slik at de ikke slipper ammoni-
akkholdige	gasser	inn	i	kameraet	og	 
skader elektronikken.

Signaler	kan	overføres	fra	grisehuset	
via en kabel, eller via en radiosender ute i 
fjøset	og	en	mottaker	oppå	TV-apparatet.	

GODT OG VARMT:  
I disse plastikkrøra 
skal varmt vann sørge 
for at smågrisene får 
det varmt og trivelig  
i fødebingene sine.

[tema4Bygg og inventar]

Vanntåkeanlegg slukker brann

Videoovervåkning i grisehuset

VANNSTØV: Slik ser en 
dyse som lager vanntåke 
ut i aksjon.

Det har lenge vært sterkt søkelys på brannvarslings-
anlegg. Men anlegg som faktisk slukker branner har 
det vært mindre å se til.
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Mariann og Jørn Bjorland på 
Nærbø satser på slaktegris. Løs-
ningen er et stort hus med tre 
rom som har hver sin Domino 
sorteringsvekt/fôrautomat. 

Vi er på Bjorland	på	nærbø	sør	på	Jæren.	
Her finnes to ferske slaktesvinprodusen-
ter	i	Mariann	og	Jørn	Bjorland.	Fra	før	har	
de	mjølkekvote	på	180	tonn,	men	satser	
nå	i	tillegg	på	slaktegris.	I	fjor	ble	det	in-

vestert drøyt fire millioner pluss egen-
innsats i et 930 kvadratmeter 

stort	konsesjonshus	for	slak-
tegris. 

Selve	huset	måler	 
37	x	25	meter.	det	har	

tre store rom/binger 
innvendig	på	23	x	12	
meter og en bred ut-
lastningsgang langs 
ene siden. Ventila-
sjonsanlegget	be-
står av loftsventiler 

og ei stor avtrekksvif-
te	gjennom	tak	i	hvert	

rom.	I	tillegg	er	det	
montert ekstra avtrekks-

vifte i veggen for å øke kapa - 
sitet på varme sommerdager. 

–	dette	er	i	følge	leverandør	en	
rimeligere løsning enn ei ekstra vifte i  
taket,	forklarer	Jørn	Bjorland.	

Omtrent	midt	i	hver	av	de	tre	romme-
ne	er	det	plassert	en	domino	sorterings-
vekt/fôrautomat	på	spaltegulv.	Hele	
midten av rommet består for øvrig av be-
tongspalter, mens det er fast gulv på  
sidene.	det	er	muligheter	for	å	plukke	ut	
enkeltdyr til sykebinger i bakkant av  

automaten. Her er det også mulig å dele 
av en større eller mindre binge for ut-
slakting, men ellers går alle grisene i en 
storbinge. 

200 griser
–	leverandøren	sier	du	kan	ha	opp	til	
250	griser	her	på	en	gang,	men	vi	har	cir-
ka 230 i øyeblikket, opplyser Mariann. 

Slaktegris i storbinger

KARUSELL: Bjorland har 
satt opp hjemmelagd karu-

sell i slaktegrisbingene.

SPENT: Jørn Bjor-
land er spent på 
satsingen på gris, 
men tror sorter- 
ingsvekta er smart  
for å finne riktig  
slaktevekt.

Erling Mysen

[tema4Bygg og inventar]

En andelseier i det danske slakterisamvirket  
Danish Crown må betale kr 380 000 i bot til sel
skapet for å ha levert slakt til andre.

Lansbrugsavisen forteller at Danish Crown	har	fått	medhold	i	
en voldgiftssak om overtredelse av leveringsplikten, og at 
kjøttprodusenten	derfor	må	betale	denne	bota	til	kjøttkon-
sernet.	Forholdet	stammer	fra	2007.	Han	ble	i	lagt	en	bot	av	
slakteriet	som	han	nektet	å	vedta,	og	selskapet	klaget	derfor	
saken	inn	for	voldgiftsretten.	Bonden	mente	at	danish	Crown	

etter	slakteribrannene	i	2007	ikke	kunne	hente	dyrene	til	 
rett	tid,	og	at	han	derfor	valgte	å	levere	dyra	til	en	annen	side	
for	å	redusere	salmonella-	og	halebiteproblemene	i	beset-
ningen. 

I	en	pressemelding	fra	danish	Crown	karakteriseres	av-
gjørelsen	som	prinsipielt	viktig,	og	de	mener	at	det	ikke	på	
noen måte kunne bevises at de påpekte problemene kunne 
berettige	brudd	på	leveringsplikten.	Andelshaveren	hadde	
heller	ikke	tatt	i	mot	stående	tilbud	fra	selskapet	om	å	ta	
kontakt	hvis	det	var	behov	for	akutt	problemløsning,	for	 
eksempel via eksport.  

Danish Crown vant sak mot «utbryter»
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det	er	hun	som	har	ansvaret	for	slakte-
grisen.	Bjorland	har	avtale	med	slakteriet	
om å levere gris over 90 kilo, og da 
trengs god plass på slutten. 

– Vi satte inn den første grisen 15. de-
sember, og skal slakte ut i mars/april, 
sier Mariann. Hun og jørn er spent både 
hvordan	det	fungerer	og	de	gleder	seg	til	
første	slakteoppgjør.	Så	langt		synes	de	
at	det	ser	ut	til	at	slaktegrisene	har	lært	
seg	hvordan	automaten	fungerer,	og	de	
har	tilpasset	seg	bra.				

–	Vi	har	ikke	hatt	problemer	med	hale-
biting,	men	vi	har	satt	opp	en	hjemme-
snekra karusell med plankebiter som  

grisene kan leke seg i, forteller jørn og  
viser oss. Her er grisen i full aktivitet  
med	å	jage	og	bite	i	plankebiter.	ellers	
brukes det sagflis i bingene på siden av 
spaltearealet. 

–	det	holder	seg	reint	og	trivelig	her,	
sier	Mariann.	Fram	til	nå	har	hun	brukt	
en	del	tid	i	grisehuset,	både	for	å	lære	
seg	systemet	selv,	og	for	å	lære	griser	
som	ikke	er	innom	automaten	hvordan	
de skal gå fram.  

–	Fargemerking	er	fint.	da	kan	vi	for	
eksempel finne ut om det er griser som 
ikke spiser, forklarer Mariann.

Framtidens  
slaktegrisløsning?
I	løpet	av	halvannet	år	er	det	satt	opp	30	stk	domino	 
sorteringsvekt/fôrautomater	i	norge.	Alle	er	på	Østlandet	og	 
i	Rogaland	og	ingen	er	nord	for	dovre.	

–	de	siste	områdene	kommer	etter	snart,	tror	produktsjef	
gris,	Torgeir	Bleken	i	Felleskjøpet.		Han	opplyser	at	de	aller	
fleste	har	satt	opp	kun	èn	automat,	men	noen	få	har	to	eller	
tre.	løsningen	hos	Bjorland	er	ikke	den	vanligste.	normalt	
kombineres automaten med dypstrø eller talle. Men selve 
automaten står på spalter eller fastgulv. 

–	dette	er	mest	vanlig	i	danmark	også,	sier	Bleken.	
En del bruker også kun automaten til gris over 60 kg.  

En produsent innstallerer nå «treningsbinger» til gris som er 
under	60	kg,	slik	at	den	blir	vant	til	domino-løsningen	før	
flytting.	dette	skjer	i	Vestfold,	der	også	Hans	Kr.	Heum	nylig	
satt inn en slik automat

–	Jeg	har	en	slik	automat	på	halmtalle.	den	løser	proble-
met	med	utslaktingsvekt.	Mange	har	altfor	stor	spredning	på	
slaktevekta,	og	det	finnes	et	stort	potensiale	her,	sier	Heum.	

–	Men	jeg	har	hatt	ulike	løsninger	med	gris	i	storbinger	
opp	gjennom	årene,	og	vet	hvor	fort	halebiting	plutselig	kan	
komme.	de	som	satser	på	dette	uten	talle/dypstrøløsning	
bør	være	spesielt	oppmerksomme,	advarer	Heum.	(se også 
artikkel Svin nr 4/08)

TRIVELIG: Mariann Bjorland synes gris  
er et trivelig innslag på gården. 

30 STK: Felleskjøpet 
og Torgeir Bleken 
har solgt 30 stk  
Domino sorterings-
vekter. 

n
o
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normin®FERRO-TORV
Smågristorv med jern og syre

• Høyt innhold av jern av god kvalitet
• Gir god mage- og tarmfunksjon
• Appetittstimulerende - økt tilvekst

og sterkere griser ved avvenning

• Tilfører viktige mikromineraler
• Organiske syrer bedrer tarmfloraen

Kontakt oss eller din fôrleverandør 
for mer informasjon.

Nyhet! Tilsatt flere mikromineraler
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Tore Pollestad og Marie Nær-
land i Hå på Jæren bygde 600 
kvadratmeter nytt grisehus, men 
uten fôringsanlegg. Her er det 
fôrtralla som gjelder. 

Erling Mysen

Hå, Rogaland

Vi er på Lode i Hå på Jæren.	Her	har	 
Marie	nærland	og	Tore	Pollestad	satellitt-
besetning	i	purkering.	I	fjor	bygde	de	nytt	
grisehus	og	økte	fra	16	til	48	fødebinger.	
Hver åttende uke får de 48 nye purker til 
grising.	Selve	grisehuset	er	nokså	vanlig	
med	betongelementer,	pustende	himling	
og danske fødebinger. Huset er delt i to 
med fødeavdeling i ett stort rom, og 
smågrisavdeling	i	enden.	det	er	investert	
i ekstra viftekapasitet for å takle varme 
dager, men ellers er det enkle, rimelige 
løsninger	som	gjelder.

Prislappen var også kun 2,4 millioner, 
eller 4000 kroner per kvadratmeter. Men 
egeninnsatsen	kommer	i	tillegg.	Tore	har	
gjort	alt	innvendig	snekkerarbeid	selv.	

nå	har	de	spart	på	å	ikke	ha	fôrings-
anlegg i fødeavdelingen. Her er det  
manuell	fôring	som	gjelder.	

–	Purkene	skal	ikke	spise	fôrrester	og	
gammelt	fôr.	det	kan	det	ofte	bli	med	fôr-
ingsanlegg.	Purkene	skal	ha	nytt	friskt	fôr	
for ikke å gå matlei. jeg bruker ikke mer 
enn 10 – 15 minutter på en runde med 
fôrtralla,	og	da	får	jeg	samtidig	sjekket	at	
det er bra med alle purkene, forklarer 
Tore.

Fôrer Med haNdlevogN 
Grisehuset	har	en	bred	fôrgang	rundt	alle	
bingene	slik	at	turen	med	fôrtralla	blir	så	
kort	og	effektiv	som	mulig.	Og	fôrtralla,	
den	er	hjemmelagd	og	rommer	300	liter.	

–	Jeg	har	tatt	understellet	på	ei	hand-
levogn og satt på en ubrukt 300 liters 
tank	fra	ei	erlandsprøyte.	Sprøytetanken	
har	jeg	skåret	toppen	av,	forklarer	Tore.	
da	har	han	fått	ei	kraftfôrvogn	som	er	
passe	høy	og	som	rommer	nok	til	en	 
runde	i	fjøset.	Tapping	av	kraftfôr	skjer	
ved	å	skru	på	en	bryter	i	enden	der	han	
starter	runden.	dermed	blir	det	få	
«døde» meter Tore må bevege seg. 

–	når	jeg	fyller	fôrvogna,	sjekker	jeg	
samtidig	kvalitet	og	støvinnholdet	i	fôret.	
er	det	ikke	bra	nok,	sier	jeg	fra	til	fôrleve-
randør, opplyser Tore. Han tror mange ikke 
er	flinke	nok	til	å	sjekke	kvalitet.	de	lar	
bare	fôret	suse	gjennom	fôringsanlegget.	

Fire gaNger FôriNg
Pollestad	starter	jobben	i	grisehuset	med	
å	fôre	purkene.	Alle	purkene	får	ei	fôrskje	
på	3	kg.	deretter	gjør	han	all	den	andre	
jobben	før	han	igjen	avslutter	med	pur-
kefôring.	denne	gangen		er	fôringa	mer	
individuell.	Og	purkene	må	ha	spist	opp	

Nytt grisehus – manuell fôring

DELTID:  Tore Pollestad synes det er  
en fin kombinasjon å ha både gris og  
jobb ved siden av.

RIMELIG: Nytt grisehus til 4000 kroner 
kvadratmeteren pluss egeninnsats.

[tema4Bygg og inventar]
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for	å	få	mer.	Tore	gjør	hovedstellet	med	
måking	om	ettermiddagen.	da	bruker	
han	rundt	to	timer	i	grisehuset,	om	mor-
genen går det raskere. Både Tore og kona 
Marie	har	jobb	ved	siden	av	gården.	Tore	
og	en	annen	bonde	i	nærheten	har	en	
fleksibel	jobb	der	de	leies	inn	til	å	skru	
sammen	fôrsiloer	for	Felleskjøpet.	det	
må	være	to	om	jobben.	de	har	stort	sett	
romslige tidsfrister, og bestemmer selv 
nå	de	vil	jobbe.	

–	etter	jul	har	det	vært	lite	å	gjøre,	
kanskje	på	grunn	av	finanskrisen	også	
har	nådd	landbruket?	Men	da	får	jeg	
gjort	ferdig	noen	småting	i	grisehuset.	 
ellers	pleier	vi	å	jobbe	normale	arbeids-
dager,	og	av	og	til	i	helger	eller	kvelder	
hvis	det	er	mye	å	gjøre,	forklarer	Tore.	
Men når det er grising på gården er enten 
han	selv,	Marie	eller	svigerfaren	Åsbjørn	
til	stede	i	grisehuset	hele	dagen.

Hvor rask eller flinke er smågrisen til å 
bruke	smågrishjørnet	?

et	forsøk	i	danmark	i	2008	der	også	
UMB	husdyrfag	på	Ås	var	involvert,	 
undersøkte	om	det	var	noen	forskjell	i	
bruk	av	smågrishjørnet	mellom	to	ulike	
typer fødebinger. 

den	ene	bingen	var	en	trang	fikse-
ringsbinge med 50 % spaltegulv av 
dansk type. Her var det veldig lite annen 
plass til smågrisen enn å die eller under 
smågrishjørnet.	den	andre	bingen	var	
mer	norsk,	hadde	75	%	areal	med	fast	
gulv og rikelig med plass for smågrisen  
å ligge inntil purka. 

Forsøkene viste at i fikseringsbingene 
var	smågrisen	i	smågrishjørnet	57	%	av	
tida	og	de	hvilte	i	kontakt	med	purka	i	
14	%	av	tida.	Målingene	ble	gjort	fra	før-
ste	gris	ble	født	til	3	døgn	etter	grising.	I	
fikseringsbingene derimot var smågrisen 
i	smågrishjørnet	40	%	av	tida,	mens	de	
hvilte	i	kontakt	med	purka	29	%	av	tida.	

Forskjellen	mellom	gruppenes	bruk	av	
smågrishjørnet	var	størst	på	dag	1	etter	
grising, mens de var mindre dag 2 og  
dag	3.	noe	av	bakgrunn	for	forsøket	var	å	
undersøke	forskjell	i	dødelighet	mellom	
gruppene.	Men	her	var	ingen	forskjell	i	
dødelighet.	Heller	ikke	tidligere	forsøk	
har	ikke	kunnet	dokumentere	at	økt	bruk	
av	smågrishjørnet	har	redusert	spedgris-
dødelighet.	

I	dette	forsøket	ble	det	dessuten	
brukt	to	ulike	avlslinjer	for	å	se	om	det	
gav	noe	utslag	i	bruk	av	smågrishjørnet.	
det	er	antatt	at	purker	med	høy	sped-
grisoverlevelse	har	en	bedre	kommuni-
kasjon	med	ungene	og	muligens	bedre	
evne	til	å	samle	kullet	før	hun	legger	seg.	
Ingen	forskjeller	mellom	de	to	avlslinjene	
ble observert i dette forsøket.

ingen forskjell fiksering  
– ikke fiksering

FÔRTRALLE: Hos Tore  
Pollestad på Lode er det  

manuell fôring og selvlagd 
fôrtralle som gjelder.

Tyson taper milliardbeløp
Verdens største kjøttbearbeidende industrikonsern,  
Tyson Foods, tapte over en milliard kroner i siste kvartal.  

Kampen mot røde tall fortsetter. Til tross for litt økende salg 
så	sliter	Tyson	med	å	tjene	penger.	landbrugsavisen	skriver	
at	hovedårsaken	til	tapene	er	å	finne	i	konsernets	skrantende 
kyllingdivisjon.	Tapet	her	ble	alene	på	over	halvannen	milli-
ard	kroner,	og	det	er	kun	takket	være	inntjening	på	råvare-
delen	og	svineproduksjonsdelen	at	Tyson	Foods	ikke	har	fått	
enda større samlete tap.

Bedøvelse ved kastrering fra 2010
Om snaut 11 måneder kan	det	være	over	for	dagens	kastrering	av	hanngriser	
uten	bedøvelse	i	danmark.

Justisministeren	jobber	med	et	lovforslag	om	dette	med	virkning	fra	1.	januar	
2010.	da	kan	det	komme	krav	om	bedøvelse	ved kastrering. Men det finnes en 
rekke	alternativer	til	kastrering	av	små	hanngriser,	mener	landbrugsavisen.	 
Fôringsmessige	tiltak,	frasortering	på	slakteriet,	bedøvelse	og	kjønnssortering	
av	sæd	som	kommer	snart	er	noen	alternativer.	I	tillegg	skal	det	nå	være	like	før	
eU	godkjenner	en	vaksine	som	får	hanngrisenes	testikler	til	å	svinne	inn.	 
Medisinfirmaet	Pfizer,	som	produserer	vaksinen,	regner	med	at	den	kan	være	
tilgjengelig	for	alle	svineprodusenter	i	eU	innen	utgangen	av	dette	året.
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De er unge. De har gård med 
både ku og sau. I høst bygde de 
nytt grisehus til 8 millioner for 
produksjon av SPF-gris.

Vi er i Årdal	i	husdyrkommunen	Hå	sør	
på	Jæren.	Her	reiste	det	seg	i	fjor	høst	et	
nytt	grisehus	på	hele	60	x	30	meter.	 
Fra	før	av	er	det	både	melkeproduksjon	i	
samdrift pluss sau på gården. Bak sats-
ingen	står	lars	Ove	nesvik	(28)	og	 
Juliann	Årdal	nesvik	(25).	det	er	hun	som	
kommer fra gården, men ingen av dem 
har	bakgrunn	fra	gris.	

–	dette	er	en	ny	produksjon	for	oss.	
Men vi tror det er riktig å satse, og at  
gården får flere bein å stå på, sier juliann 
og	lars	Ove.	Han	er	sønn	av	bygge-
entrepenør	Sigmund	nesvik	og	har	hatt	

hjelp	av	farens	firma	til	å	sette	opp	 
grisehuset.	

–	Men	vi	har	bidratt	med	stor	egen-
innsats.	Jeg	og	en	ansatt	har	bidratt	med	
graving, grunnarbeid, montering av byg-
geelementer, montering av innredning 
og	røropplegg,	forklarer	lars	Ove.	

– Tomta var mer arbeidsom enn vi 
trodde,	men	ellers	har	byggeprosessen	
gått rimelig greit, sier den ferske grise-
bonden. Full oversikt over byggekostna-
dene	har	Juliann	og	lars	Ove	ikke.	noe	
småtteri	gjenstår,	men	prislappen	hav-
ner	trolig	nærme	åtte	millioner	inklusiv	
egeninnsatsen.	det	er	en	frisk	satsing,	
men	kvadratmeterprisen	blir	cirka	4400	
kroner som er lavt i dag.  

  
god plass
nå	har	nesvik	bygd	et	grisehus	der	det	er	
god plass i alle avdelinger. Mange får en 

flaskehals	i	eksempelvis	rekrutteringsav-
delingen.	Men	det	har	nesvik	tatt	høyde	
for.	Grisehuset	er	dermed	noe	større	enn	
vanlig	for	kombinertproduksjon	opp	til	
konsesjonsgrensa,	og	det	inneholder	
hele	11	avdelinger.		

Selve	huset	er	bygd	i	betongelemen-
ter og takstoler i tre. Men den store bred-
den	betyr	at	det	er	en	bærevegg	langs	
midten	av	bygget.	Bæreveggen	er	også	
fysisk	en	vegg	i	fjøset	bortsett	fra	i	føde-
avdelingen.	den	er	på	tvers	og	med	en	
solid	drager	over	rommet	der	bæreveg-
gen	skulle	gått.	det	er	24	tradisjonelle	 
fødebinger	fra	egebjerg	med	mulighet	 
for	fiksering.	nesvik	har	opplegg	med	 
sju	ukers	puljedrift	og	24	grisinger	i	 
pulja.	I	tillegg	til	fødeavdelingen	er	det	 
to smågrisavdelinger med 14 binger.  
Videre er det fire slaktegrisavdelinger 
med 10 binger. 

De unge satser SPF

INSEMINERINGSBÅS: Det er bedeknings-
avdeling med insemineringsbåser.

SPENNENDE: Juliann 
er oppvokst med ku, 

men synes det blir 
spennende med gris

SMART FÔRSLØYFE: 
Fødeavdelingen med 

24 tradisjonelle føde-
binger. Legg merke til fôr-

sløyfa tar med seg bingene 
på begge sider når den pas-

serer. Dermed spares fôrrør og 
montering.

Erling Mysen

[tema4Bygg og inventar]
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det	er	bedekningsavdeling	med	 
insemineringsbås og bred gang foran  
der	rånen	kan	gå,	og	det	er	gjeldpurkeav-
deling pluss to rekrutteringsavdelinger.  

I	smågrisavdelingen	er	det	tørrfôring	
som	gjelder,	mens	resten	av	huset	har	
våtfôringsanlegg.	

Sju	ukers	puljedrift	krever	i	utgangs-
punktet	ekstra	plass	til	gjeldpurker	og	 
rekrutteringsdyr.	det	har	nesvik.	Men	sju	
ukers er en mindre stressende løsning, 
og egentlig like arealeffektiv som 5,5 
ukers drift. Mange med sistnevnte løs-
ning får ofte for lite plass til smågris, 
eventuelt slaktegris og trenger derfor en 
ekstraavdeling. 

satser spF
noe	av	det	spesielle	hos	nesvik	er	at	de	
satser	på	SPF	gris	(se	ramme).	det	gir	be-
dre	kalkyler	for	å	få	lønnsom	drift	da	fôr-
forbruk og tilvekst forventes å bli bedre. 

–	Både	banken	og	nortura	rådet	oss	
til	å	satse	SPF.	dermed	gjorde	vi	det,	
men	måtte	gjøre	om	litt	på	tegninger	og	
lage	en	annen	innslusing,	forteller	lars	
Ove.	

Forts. neste side

SPF	står	for	«spesiell	patogenfri».	dette	
er altså gris som er fri for de fem syk-
dommene mykoplasma (smittsom lunge-
syke), svinedysenteri, skabb, nysesyke 
og	smittsom	lunge	og	brysthinnebeten-
nelse	(APP).	nesten	hele	norge	er	fri	fra	
de tre første sykdommene, men de to 
siste er vanskelige å unngå.  

SPF	startet	som	produksjonsform	i	
USA	allerede	på	40-tallet,	og	det	er	 
fortsatt	satsing	på	dette	i	USA.	I	norge	
startet	første	besetning	med	SPF	for	12	år	
siden.	I	dag	er	det	ca	25	besetninger	
med	SPF,	hvorav	tre	kjernebesetninger	
som rekrutterer andre nye besetninger. 
Men	SPF	vokser.	

—	Målet	er	10	prosent	av	produksjon	
innen	2015,	og	jeg	vil	tro	ytterligere	en	
dobling	innen	2020,	sier	veterinær	Peer	
Ola	Hofmo	i	norsvin.	I	dag	finnes	cirka	 
25	besetninger	med	SPF	i	norge,	men	 
flere er på gang.

—	SPF	bør	særlig	vurderes	for	nye	pro-
dusenter (ved nybygg) eller der en skal 
sanere	i	grisehuset,	sier	Hofmo.	Sanering	
koster minst 10 000 kroner per purke: 
det	er	derfor	lite	aktuelt	å	gjøre	dette	
bare	for	å	satse	SPF.	

	–	et	grisehus	må	være	nytt	eller	ha	
stått	tomt	i	minst	tre	uker	der	alt	har	blitt	
skikkelig	reingjort	og	tørt,	før	en	kan	set-
te	inn	SPF	gris,	forklarer	Hofmo.	Men	har	
en	først	fått	dette	til,	er	en	SPF-besetning	
ikke	særlig	vanskeligere	å	drifte	smitte-
messig enn en avlsbesetning.  

 – Mykoplasmautbrudd er en risiko. 
det	smitter	gjennom	luft,	men	der	det	er	 
																						et	stykke	til	nærmeste	grise- 
																										hus	blir	risikoen	liten,	 

sier	Hofmo.	Så	langt	har	kun	en	beset-
ning	blitt	utsatt	for	resmitte	etter	SPF- 
satsing.	–	der	vet	vi	årsaken,	forklarer	
Hofmo. 

Økonomien	i	SPF	er	god	da	vi	vinner	
på	fôrforbruk	og	tilvekst.	

–	Vi	har	lite	tall	som	dokumenterer	
dette,	og	vi	vet	ikke	hvor	mye	vi	sparer,	
men vi tror at en sparer minst 0,2 FEg i 
tilvekst	og	fôrforbruk	per	kilo	kjøtt,	opp-
lyser	Hofmo.	I	tillegg	anslår	han	en	årlig	
sparing på 200 kr per purke i reduserte 
veterinærkostnader	og	mindre	syk-
domsanmerkninger. På kostnadssiden 
kommer	høyere	livdyrpris	ved	rekrutte-
ring.	Totalt	i	regnestykket	kommer	SPF	 
ut	med	en	gevinst	på	cirka	830	kroner	i	
dekningsbidrag per purke i kombinert 
produksjon.	Har	du	60	puker	i	slik	 
produksjon	betyr	det	en	nettogevinst	på	
cirka	50	000	kroner	i	året.		

det	er	fullt	mulig	å	satse	SPF	både	
som smågrisprodusent, slaktegrisprodu-
sent og også i purkering. Men dette blir 
noe mer krevende enn for en kombinert-
besetning.	dette	innebærer	for	eksempel	
et samarbeid mellom en smågrisprodu-
sent og en eller to slaktegrisbesetninger 
som bare tar dyr fra denne smågris-
produsenten.

SPF- 830 kr i økt dekningsbidrag

EGEN LØSNING: Lars Ove har lagd en 
egen løsning med fôrnedslipp på fôr-
strengen for ekstra manuell fôring med 
smågrisfôr.

1800 KVADRATMETER: 
Grisehuset til Juliann og 

Lars Ove Nesvik.

SPF VIL ØKE:  – I 2015 
kan 10 prosent av  
svineproduksjonen 
vår være SPF, tror  
veterinær Peer Ola 
Hofmo i Norsvin.
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nesvik	har	ennå	ikke	levert	gris	til	
slakt	og	derfor	ingen	tall	om	hvor	bra	de	
har	fått	det	til.	de	har	heller	ingen	tid-
ligere resultater å sammenligne seg 
med.	nå	er	innkjøp	av	dyr	dyrere	med	
SPF.	nesvik	har	måttet	hente	inn	dyr	fra	
Trøndelag i tillegg til Rogaland for å få 
nok.	Men	heretter	blir	det	egenrekrutte-
ring	som	gjelder.		

en	annen	ekstra	kostnad	med	SPF	er	
at	de	ikke	kan	bruke	gårdens	grovfôr	og	
halm.	

–	Vi	må	kjøpe	inn	silo	og	grovfôr	av	
noen	som	ikke	har	svineproduksjon,	
opplyser	nesvik.	I	tillegg	må	en	være	
særlig	påpasselig	med	smittebeskyttelse. 
Alle	som	besøker	det	nye	grisehuset	i	 
Årdal	må	for	eksempel	dusje	i	inn-
slusingsrommet.  

–	Men	vi	har	tro	på	dette	med	gris	 
og	SPF.	Får	vi	dette	til,	tror	vi	gris	blir	en	
lønnsom	satsing,	sier	Juliann	og	lars	
Ove.

På Kongseik gård i Tønsberg startet de å bygge grisehus  
i september. Før jul var grisehuset klart.

Erling Mysen

Ann-Sophie Myklebust har	foredlings-
besetning	ved	Tønsberg.	der	har	de	nå	
fått	helt	nytt	grisehus.	

–	det	var	fantastisk	hvor	raskt	dette	
gikk, sier gårdskar og far Albert  
Myklebust. 

–	Jeg	har	satt	opp	flere	hus	i	mitt	liv,	
men aldri sett maken til byggeflyt og  
logistikk, forteller Myklebust. Huset er et 
nøkkelferdig	grisehus	fra	Gråkjær	og	det	
var	fire	godt	samkjørte	menn	som	gjorde	
jobben.	

Myklebust	har	bygd	hus	for	gjeldpur-
ker,	bedekning,	ungpurker	og	oppfôring	
av	purkeevner	fra	25	kilo.	de	har	satt	opp	
et	hus	på	ca	750	m2 pluss 2000 m3	gjød-
selkum for drøyt 6 millioner kroner. 

– Huset virker lettvint og fungerer  
bra,	jeg	trives	veldig	godt	der,	sier	Ann-
Sophie.	det	er	for	eksempel	overrislings-
anlegg, bløtleggingsdyser og uttak til 
høytrykksvasking	rundt	i	hele	bygget.	

GLASSFIBER: Innredningen  
hos Myklebust er av glassfiber.   
[Foto: Mari Janne Rasmussen]

FAMILIEJOBB: Både Juliann og  
Lars Ove skal være røktere i grisehuset. 

Men Juliann venter snart barn  
nummer tre. Nesvik har i tillegg fast  

ansatt røkter på gården og ordnet  
avløsning hver andre helg. Også  

døtrene Aleksandra (4) og Seline (2)  
liker å være med i grisehuset.

Grisehus på 100 dager
Erling Mysen
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Bortsett fra de første dagene et-
ter avvenning gav drikkenipler 
høyere vannopptak hos avvendt 
smågris enn drikkekopper. 

Erling Mysen

Avvenning er en kritisk fase for smågri-
sen og god tilgang til vann i denne perio-
den er en fordel. Kan et vannspeil i form 
av	en	drikkekopp	være	å	foretrekke	fram-
for	drikkenipler	?

Utenlandske	forsøk	har	tidligere	vist	
at	drikkekopper	gir	høyere	vannopptak	
enn drikkenipler de første dagene etter 
avvenning. Men det er også undersøkel-
ser	som	har	vist	at	smågrisens	preferan-
se endrer seg fra kopp til nippel når  
vannet i vannkoppen blir forurenset. 

et	nytt	forsøk	gjennomført	av	nortura	
og UMB Husdyrfag bekrefter noe av det-
te.	de	tre	første	dagene	etter	avvenning	
gav	drikkekopper	høyere	vannopptak	
enn	nipler.	de	neste	11	dagene	av	for-
søket	gav	drikkeniplene	høyest	vann-
opptak.	det	var	også	en	tendens	til	 

høyere	tilvekst	og	fôropptak	hos	grisene	
som	hadde	drikkenippel.	Vannsølet	 
derimot	var	klart	høyest	hos	smågrisen	
som	hadde	drikkenippel.	Vannspillet	var	
henholdsvis	10	%	der	det	var	kopper	og	
hele	44	%	der	det	var	nipler.	

Resultatene	ble	lagt	fram	av	veterinær	
Oddbjørn	Kjelvik	i	nortura	på	Husdyr-
forsøksmøtet	nå	i	februar.	Kjelvik	har	
vært	en	av	iniativtagerne	til	forsøket.	
Bortsett	fra	vannspill	vil	han	likevel	ikke	
legge for mye vekt på resultatene.  
– Men det viser at den type drikketro vi 
brukte ikke er de mest optimale, sier 
Kjelvik.	Forsøket	ble	gjennomført	i	en	
vanlig	besetning	med	FS	binger	(fødsel	
til	smågrissalg).	I	bingene	var	det	enten	
monoflo	drikkenipler	(21	cm	og	41	cm	
over gulvnivå) eller stor drikketro fra Agro 
product	med	Aqua	level	vakuumventil	
for regulering av vannnivå. Vanntro ble 
reingjort	to	ganger	daglig.	Men	innhold	
av	koliforme	bakterier	og	e.colibakterier	
var	klart	høyere	i	vannprøver	fra	vanntro	
enn fra drikkeniplene. Men det ble ikke 
registrert	sykdom	hos	smågrisen	i	noen	
av gruppene.
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Sør
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vest@fjossystemer.no

Øst
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NY: HansWold (Øst)
91 71 24 14

Ola Rognlien (Øst)
90 68 35 19

Kristian Hotvedt (Sør)
90 88 65 34

Harald Borre (Sør)
90 61 84 50

Kjetil Olsen (Vest)
92 43 46 40

Einar Myhr (Midt)
95 07 73 21

•fagkonsulentene:

Drikkenipler gir best vannopptak ?

Drikkenipler gav bedre vannopptak til 
smågris, enn drikketro i et forsøk nylig.
– Men vi kan ikke generelt si at drikke-
nipler er det beste, sier veterinær  
Oddbjørn Kjelvik i Nortura. 

[tema4Bygg og inventar]
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Bingeløsninger og type innre-
ding er avgjørende for resultate-
ne i et grisehus. Men det velges 
forskjellige løsninger når det 
bygges nytt. På Mære har de 
bygd for 10 millioner, og tenkt 
gjennom hver minste detalj. 

Marthe Lang-Ree

På Mære Landbruksskole er drifta i det 
nye	grisehuset	i	gang.	Tidligere	rådgiver,	
Bjørn	Åge	Fjeset,	får	nå	testet	om	løsnin-
gene	han	har	valgt	holder	mål.	I	dag	er	
Bjørn	Åge	både	lærer,	ansvarlig	for	grise-
huset	på	Mære	og	også	noe	rådgiver.	
Svineproduksjonen	på	Mære	har	60	års-
purker	i	kombinert	produksjon,	med	
7-ukers	puljedrift.	det	rekrutteres	med	
innkjøp	av	bedekningsklare	ungpurker.	

det	er	et	grisehus	med	to	FS	fødeav-
delinger a 20 binger der smågrisen går 
igjen	etter	avvenning	det	er	to	slaktegris-
avdelinger av 18 binger (resten av små-
grisen	selges)	foruten	to	gjeldpurke-	og	
bedekningsavdelinger.	Hele	grisehuset	
måler	67	x	25	meter,	eller	ca	1670	m2. 
Men da er stort kontor, romslige gardero-

ber	og	besøksrom	inklusiv.	Selve	grise-
husdelen	er	ca	1500	m2.  

både tørrFôr og våtFôr
Fôringsstrategien	er	tørrfôr	til	diende	
purker og smågris fram til 30 kg, og våt-
fôr	med	mysepermeat	til	ungpurker,	
drektige purker og slaktegris. 

–	det	er	jo	spesielt	å	kunne	velge	løs-
ninger	på	den	måten	som	er	gjort	her.	På	
bakgrunn av erfaringer og utallige besøk 
i	grisehus,	ble	det	disse	løsningene.	Jeg	
føler	allerede	nå	at	vi	har	lykkes,	selv	om	
det	nesten	alltid	vil	være	innkjøringspro-
blemer	i	nye	hus.	Fødeavdelingene	er	
godt planlagte rom. Her skal purka grise, 
ha	god	plass	til	å	die	all	spedgrisen,	små-
grisen skal vokse og purka skal ikke bli for 
tynn,	forklarer	Bjørn	Åge	overbevisende.

–	det	er	mange	fallgruver	i	fødeavde-
lingen,	sier	Bjørn	Åge.	Her	kan	tapene	bli	
store	hvis	ikke	hver	detalj	er	gjennom-
tenkt.	Både	utforming	av	tro,	valg	av	fôr,	
bingeutforming,	smågrishjørnet	mm.	er	
av stor betydning. Her er det valgt roms-
lige	fødebinger	på	2,40	x	3,40	meter.	Are-
alet	er	hele	nøkkelen	for	å	få	fødebinge-
ne	til	å	fungere.	I	tillegg	falt	avgjørelsen	
på	tverrtro	med	tørrfôring.	du	ser	det	
både	på	purkene	og	smågrisen	at	det	har	
vært	vellykket.	Ja,	smågrisen	er	god	og	
rund	over	ryggen,	og	må	ha	dratt	nytte	av	

at	fôret	har	vært	tilgjengelig	hele	dieperi-
oden.	I	flere	av	bingene	står	smågrisen	
og spiser sammen med purka, så løsnin-
gen fungerer bra.

I	fødebingene	er	det	også	lagt	til	rette	
for	god	vanntilgang	gjennom	hele	die-
perioden.	det	er	montert	nipler	i	tre	for-
skjellige	høyder.	

–	Jeg	er	usikker	på	om	vi	har	god	nok	
vanntilgang	til	diende	purker.	Vi	har	kun	
nipler,	men	vi	burde	nok	helst	ha	hatt	
frisk vann i vannspeil til purka. jeg tror 
purka blir fristet til å drikke mer da,  
mener	Bjørn	Åge.

slaktegrisavdeliNg Med 
utlastNiNgsgaNg
I	hver	slaktegrisavdeling	på	Mære	er	det	
18	binger	med	plass	til	11	gris	i	hver	(120	
kg).	Her	er	det	valgt	våtfôring.	Bingene	er	
«luftige»	med	kun	60	cm	med	tett	vegg.	
Bingene	kunne	kanskje	ha	hatt	noe	mer	
tett	vegg	for	å	få	færre	rør	oppe	på	binge-
skillene, men ellers virker løsningene 
være	både	luftige	og	funksjonelle.	

På	gjødselareal	er	tett	vegg	erstattet	
med	sprinkler.	dette	er	en	vanlig	løsning	
som	med	stor	sannsynlighet	gjør	bingene 
tørrere.	I	all	fall	hvis	ventilasjonsanlegget	
fungerer	som	det	skal.	På	Mære	er	det	
undertrykksventilasjon	med	loftsventiler	
som	gjelder	i	alle	avdelinger.	

Nytt grisehus på Mære

– Løsninger som skal gi gode resultater

Produksjonsmål Mære 2009:
– 11 avvente smågriser per kull 
– 500 gram i daglig tilvekst i smågrisperioden 
– 1000 g/dag i daglig tilvekst i slaktegris perioden 
– 2,55 FEn per kg tilvekst i slaktegris perioden

STORE FS-BINGER: Føde-
bingen på Mære. Denne 

 purka har ansvar for 12 like 
store grisunger. Det er  

drikkenipler i tre høyder.
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Mellom slaktegrisavdelingene be-
finner	det	seg	en	gang.	denne	gangen	
fungerer	som	utlastingsrom.	den	er	ca	
23	x	2	meter	lang	og	kan	med	grinder	 
deles	opp	i	5	like	store	deler.	Grisen	kan	
dermed	flyttes	hit	bingevis.	

–	Grisene	kan	flyttes	til	utlastnings-
gangen	i	god	tid	før	nortura-bilen	kom-
mer, slik at de er klare og vi får rask  
opplastning	på	bilen.	det	er	heller	ikke	
noe	problem	å	være	alene	når	en	skal	le-
vere	slakt	her.	Gangen	fungerer	svært	
godt.	I	går	leverte	jeg	35	gris	på	6	minut-
ter,	opplyser	Bjørn	Åge	med	et	stort	smil	
om munnen. Utlastingsrommet er des-
suten strategisk plassert som gangen 
mellom de to slaktegrisavdelingene. 

Fleksibel biNgestørrelse
det	er	to	gjeldpurkeavdelinger	på	Mære	
som begge også fungerer som bedek-
ningsavdeling. 

det	spesielle	her	er	at	bingene	i	avde-
lingen	har	fleksibel	størrelse.	I	et	hånd-
grep kan bingene forandres slik at de 
kan romme enten 6 – 7 eller 8 purker.  
det	vil	si	de	eldre	purkene	som	ikke	går	
til	slakt	deles	på	to	puljer.	

–	Jeg	synes	vi	har	fått	en	god	funk-
sjonell	og	praktisk	avdeling	for	purkene.	
det	gjenstår	litt	småplukk	her	og	der,	
men stort sett ser dette veldig bra ut.  
de	fleksible	bingene	liker	jeg	godt.	 
Justeringen	gjøres	bare	ved	å	bruke	ei	
dør,	forklarer	Bjørn	Åge	og	viser	oss	 
enkelt	hvordan	det	kan	gjøres.	du	setter	
døra lenger ut og får med nok en bås i 
bingen. 

– For å nå våre mål (t.v)	må	vi	ha	en	
produksjon	med	et	resultat	som	er	bedre	
enn	landsgjennomsnittet.	dette	er	kre-
vende	og	gjør	hverdagen	veldig	interes-
sant. Men det er viktig at gode løsninger 
i	grisehuset	gjør	den	praktiske	jobben 
mye	enklere,	legger	Bjørn	Åge	til.	

du	kan	lese	mer	om	arbeidet	i	grise-
huset	på	www.maere.no Her vil også et-
ter	hvert	produksjonsresultater	bli	lagt	
ut, og du kan se om de når målene de 
har	satt	seg.

FLEKSIBLE BINGER: Det er fleksible binger i gjeldpurkeavdelingen. Bingene har ei dør 
som kan trekkes ut og inn og forandre antall båser i bingen.

GOD PLASS: Slaktegris avdelinga 
har våtfôr og god plass til grisen 

helt opp til 120 kg.

1500 m2: Selve grisehuset på Mære er på ca 1500 m2. I tillegg er stort kontor og garderober i ene enden.  

[tema4Bygg og inventar]
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Hvilket puljesystem skal en  
satse på ved nybygg ?  
Norsvinskolen anbefaler sju 
ukers puljedrift. 

Erling Mysen

– Sju ukers puljedrift er mest optimalt 
for de fleste svineprodusenter, sier råd-
giver	Rolf	Gunnar	Husveg.	Han	har	vært	
rådgiver på gris i Fatland i 14 år, og er 
også	lærer	ved	norsvinskolen.	

– Hadde dere spurt meg for to år  
siden	hadde	jeg	svart	5,5	ukers,	men	nå	
mener	jeg	sju	uker	er	det	mest	optimale.	
Men det er ikke fasitsvaret for alle. Hvis 
puljene	blir	for	store,	over	30	–	40	purker,	
vil	jeg	anbefale	tre	eller	dobbel	sju-ukers	
i stedet, sier Husveg. 

Selv	ville	han	bygd	et	opplegg	med	
FTS	og	sju	ukers	puljedrift	og	da	med	fire	
FTS	avdelinger.	

–	da	trenger	jeg	aldri	plass	til	mer	enn	
to	puljer	i	bedeknings-	og	gjeldpurke-
avdeling,	og	jeg	hadde	fått	god	nok	tid	
på utslaktning, forklarer Husveg. Men 
også	de	fleste	andre	sju	ukers	varianter	
fungerer bra.

Husveg tror noen lar seg lure til å tro 
at de sparer mye plass og investering 
hvis	de	bygger	for	5,5	ukers	puljedrift.	

– Hvis smågrisen vokser for sakte, og 
det	vil	skje,	da	må	du	ha	en	ekstraavde-
ling mange ikke regner med, forklarer 
Husveg. Ellers er 5,5 ukers et tøft løp der 
både	grising	og	inseminering	skjer	sam-
tidig. 

–	noen	lyktes	med	det,	men	langt	fra	
alle, sier Husveg. 5,5 ukers med en føde-
avdeling	er	spesielt	hardt	å	få	til.	

–	I	utgangspunktet	tror	en	at	5,5	ukers	
puljedrift	er	mer	arealeffektivt	enn	sju	
ukers,	men	det	stemmer	ikke,	sier	Ivar	
Aanekre,	rektor	ved	norsvinskolen.	Han	
har	regnet	på	arealkrav	for	ulike	pulje-
systemer.	da	kommer	både	3,	5,5	og	7	
ukers ut ganske likt (se egen artikkel). 
det	har	egentlig	overrasket	oss,	sier	Aa-
nekre.	For	noen	kan	også	lengre	pulje-
intervall	enn	sju		ukers	være	en	god	 
løsning. 

puljedriFt og plaN For 
uNgpurker
Husveg	mener	at	en	gjennomtenkt	pulje-
drift	i	grisehuset	er	en	forutsetning	for	å	
lykkes som svineprodusent i dag.  
–	en	nøyaktig	puljeplan	kan	noen	steder	
være	eneste	styringsplan	i	grisehuset.	
Men	for	å	lykkes	i	puljedriften	må	en	
samtidig	ha	en	god	rekrutteringsplan.	

–	dere	må	få	ungpurkene	i	brunst	før	
de	kommer	på	det	selv.	det	betyr	at	en	
må	ha	en	strategi	for	å	få	de	i	brunst	når	
de er i alderen 170 til 190 dager, forklarer 
Husveg. 

rett utslaktiNg – 60 kroNer  
i geviNst
–	det	er	skremmende	mye	du	kan	tjene	
på å finne riktig utslaktingsvekt, sier 
Hans	Kr	Heum	i	Vestfold.	Han	har	vært	
foredragsholder	på	norsvinskolen	om-
trent siden starten tidlig på 90-tallet. 
Heum	har	mange	eksempler	og	erfarin-
ger fra egen besetning å vise til. Han  

viser oss et eksempel med to slaktegris-
produsenter	med	samme	gjennom-
snittlig	slaktevekt,	men	en	av	dem	har	
stor spredning på slaktene. 

–	Han	som	har	liten	spredning	på	
slaktevekt	tjener	faktisk	hele	60	kroner	
grisen.	det	blir	120	000	kroner	i	året	hvis	
du	har	2000	slaktegriser,	sier	Heum.	 
En forutsetning for å få dette til er imid-
lertid	å	ha	bygd	slik	at	grisen	ikke	må	
slaktes	for	tidlig	fordi	neste	pulje	skal	 
ha	plass.	

norsvinskolen
norsvinskolen	er	i	regi	av	norsvin.	Her	er	
tre	hovedmoduler,	smågris,	slaktegris	
pluss	kurset	driftsledelse	som	Svins	ut-
sendte	var	med	på.	Inn	under	kurset	
driftledelse ligger viktig tema som øko-
nomi,	organisering,	puljesystem	og	re-
kruttering. Eller egentlig kunnskap alle 
moderne svineprodusenter trenger. Har 
du	tatt	alle	tre	kursene	(3	x	3	dager)	får	
du	tittelen	cand.	pig.	I	tillegg	har	norsvin-
skolen	kurs	i	spesialtemaer.	Ivar	Aanekre	
er	rektor	ved	norsvinskolen.	Under	 
skolens	18-årige	historie	er	det	uteksa-
minert	700	cand.	pig’er.		

7 ukers puljedrift bedre enn 5,5 uker

MARGINER Å HENTE: – Det er alltid mer  
å hente som svineprodusent, sier svine-
bonde Hans Kristian Heum.

7 UKERS: – I dag vil jeg som hovedregel 
anbefale sju ukers puljedrift, sier råd-
giver Rolf Gunnar Husveg.

5,5 ELLER 7 UKERS?: – 5,5 ukers pulje-
drift er ikke mer arealeffektiv enn for eks. 
7 ukers, sier Ivar Aanekre, norsvinskolen.

[tema4Bygg og inventar]
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Arealkrav i produksjon er om-
trent den samme uansett hvilket 
puljesystem du velger. 
I all fall når en tar utgangs-
punkt i dagens krav til dyrevel-
ferd, forskriften om hold av svin 
og betingelser for de menneske-
ne som skal arbeide i produk-
sjonen.  

Ivar Aanekre

Norsvins fagavdeling 

Vurderingen i denne artikkelen	er	gjort	
opp	mot	èn	purke	i	kombinert	produk-
sjon	i	de	ulike	produksjonssystemer.	
Produksjonskapasiteten	i	et	system	sty-
res	av	antall	fødebinger	og	puljedriftsys-
temet. Alle systemer som er delelig med 
22 (omgangstiden) gir full utnyttelse.

Hvor stort areal en skal benytte seg av til 
bedekning	og	gjeldpurker	vil	være	et	
spørsmål	om	hvor	stor	rekruttering	og	
grisingsprosent en ønsker og greier å 
oppnå. 

I	etterfølgende	beregning (tabell 2)
har	jeg	brukt	3,0	m2	per	purkeplass.	det	
er for knapt til bedekningsavdeling, men 
kan	fungere	ellers.	Her	må	hver	enkelt	
vurdere egne eller andres erfaringer. For 
fødebinger	har	jeg	brukt	7,2	m2	i	FS	bin-
ger,	noe	mindre	ellers.	Salktegris	og	FTS	
binger er 12 m2, mens en smågrisbinge er 
6 m2.

For	å	oppnå	samme	produksjon	ved	
lengre syklus enn 22 uker må antallet 
binger og dermed areal økes. Men ellers 

får	både	5,5,	3	og	7	ukers	drift	og	FTS	noe	
overraskende omtrent samme arealkrav 
per	purke	i	produksjon.	Vi	har	ikke	satt	
opp	5,5	ukers	uten	FS.	da	får	du	kun	38-
39	dager	i	fødebingen.	det	blir	for	lite	de	
gangene smågrisen vokser dårlig.   

Arealkrav	i	ulike	puljedriftsystemer

– 5,5 ukers er ikke mer økonomisk

Puljetype Puljer i 
systemet

Krav til plasser /puljer i  
bedekning og drektighet for 
at dyreflyten skal fungere

5	½	ukes	FS 4 3

7	ukers	FS 3 2

7 ukers med 1 fødeavd. 3 3

3 ukers med 2 fødeavd. 7 6

FTS.	22-23-26	ukers 1 1

tabell 14Antall bedekning og drektighets
plasser i de forskjellige modeller

hva produseres i det eNkelte systeM ?
et	7	ukers	system	baseres	på	7+7+8	uker	=	22	uker:3	=	7,3	uker	i	gjennom	snitt.
et	3	ukers	system	baseres	på	3+3+3+3+3+3+4	=	22	uker:7	=	3,14	uker	i	gjennomsnitt
et	5,5	ukers	system	baseres	på	5,5+5,5+5,5+5,5=22	uker:4	=	5,5	uker	i	gjennomsnitt
52	uker:5,5	uker	system	=	9,45	omganger	i	fødebingen	per	år	
52	uker:7,3	uker	system	=	7,12	omganger	i	fødebingen	per	år	
52	uker:3,14	uker	system	=	16,56	omganger	i	fødebingene	per	år	I	dette	systemet	må	en	ha	to	 
     fødeavdelinger. (Reelt 8,28 omganger per fødebinge.) 
52	uker:22	uker	system	=	2,36	omganger	i	bingen	per	år.	(	FTS)
52	uker:23	uker	system	=	2,26	omganger	i	bingen	per	år.	(	FTS)	Avvenner	på	6	ukers	alder
52	uker:26	uker	system	=	2,00	omganger	i	bingen	per	år.	(	FTS)	Hopper	over	1	brunst	og	avvenner	på	6	
ukers alder.

purker per FødebiNge i de eNkelte systeM
Omgangstida per purke i året: 52 uker : 22 uker = 2,36 omganger per år.
5,5	ukers:	=	4	purker	i	produksjon	per	år	per	fødebinge
7	ukers:	=	3	purker	i	produksjon	per	år	per	fødebinge
3	ukers:	=	7	purker	i	produksjon	per	år	på	to	fødebinger
FTS:	=	1	purke	i	produksjon	per	år	per	fødebinge
FTS:	ved	6	ukers	avvenning	=	0,95	purke	i	produksjon	per	år		per	binge
FTS:	ved	6	ukers	avvenning	og	overhopp	1	brunst	=	0,85	purke	i	produksjon	per	år	per	binge

Mange kniper på plas-
sen når de bygger for 
eks. når det gjelder 
plassen til gjeldpurker. 
Bildet viser et nytt gri-
sehus fra Sverige bygd 
i tre. [Foto: Erling Mysen]

forts. neste side
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I	beregningene	er	det	ikke	tatt	hensyn	til	
– gangarealer 
– sykebinger 
– oppdrettsbinger
–	kontor,	wc
–	fôrlager
– strølager 
– ganger på tvers i de enkelte rom.

Konklusjonen	er	at	med	dagens	krav	til	
dyrevelferd,	forskriften	om	hold	av	svin	
og betingelser for de menneskene som 
skal	arbeide	i	produksjonen	så	blir	area-
lene	omtrent	de	samme.	I	et	FTS	system	
vil	bingene	være	dyrere	å	etablere,	da	de	
skal fungere både som føde, smågris og 
slaktegrisbinge.	Til	gjengjeld	får	du	færre	
rom,	færre	tverrganger,	færre	ventila-
sjonsanlegg	å	forholde	deg	til.	

Et paradoks er at de som tegner grise-
hus	ofte	kan	knipe	på	plassen	i	for	ek-
sempel	gjeldpurker	eller	bedekning.	der-
med fortoner regnestykket ved bygging 
seg bedre enn det egentlig er.

[tema4Bygg og inventar]

Rogaland 50 år
STOR FEST: Norsvin Rogaland 
feiret 50 år med fest den  
31. januar. Styret i jubileums-
året er (f. v) Ove Aanested, 
Kristine Helleland, Geir Hegg-
heim (leder), Kurt Helleland og 
Erik Ravndal. 

 
Binger/plasser

7 uker 
vanlig

7 uker 
F.S.

5 ½ uker 
F.S.

3 ukers 
vanlig

F.T.S.	 
22 ukers

F.T.S.	 
23 ukers

F.T.S.	 
26 ukers

Fødebinger 1 6,9 7,2 7,2 6,9

Fødebinger 2 7,2 7,2 6,9

Smågrisbinger 1 6,0 6,0

Smågrisbinger 2 6,0

Bufferbinger/avdeling.

Slg binger 1 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

Slg binger 2 12.0 12.0 12.0 12.0

Slg binger 3 12.0 12.0

Slg binger 4 12.0

Slg binger 5 12.0

Bedekn./drektighetsplasser 9,0 6.0 9,0 18,0 3,0 3,0 3,0

Forbrukt areal 45,9 44,4 59,4 104,4 15 15 15

Dividert på ant. purker i prod. 3 3 4 7 1 0,95 0,85

Per purke i prod 15,3 14,8 14,85 14,85 15 15,8 17,6

Økning i areal + 5% +18%

tabell 24Arealkrav i kvadratmeter til de enkelte systemerforts. fra forrige side
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Husdyrbønder og kornbønder 
var enige på kornkonferansen. 
Prisnedskriving på korn må 
økes. 

Erling Mysen

I fjor ble prisnedskriving på korn redu-
sert	i	jordbruksforhandlingene.	I	år	håper	
mange	det	motsatte	skjer.	–	Prisned-
skriving på korn må økes, sa flere fore-
dragsholdere	på	kornkonferansen	i	 
januar.	Konferansen	arrangeres	årlig	som	
et	samarbeid	mellom	Felleskjøpet	og	
Bondelag. 

– Prisnedskriving er et effektivt virke-
middel i landbrukspolitikken som gir  
fordeler	både	for	kornbonde	og	husdyr-
bonde. Ei krone i prisnedskriving gir fak-
tisk	en	nettoeffekt	for	landbruket	på	ca	
en krone og femti øre, sa Andre Monsrud, 
næringspolitisk	sjef	i	nHO	Mat	og	Bio.	
Samme	effekt	vil	ei	krone	lavere	kornpris	
også	ha,	men	det	vil	ikke	kornbonden	
like.	Årsaken	til	nevnte	forhold	er	at	lave-
re	kornpris	foruten	lavere	kraftfôrpris	gir	
mindre tollinntekter på import av korn og 
proteinråvarer til staten. Toll er en kost-
nad for landbruket. Mens inntektene går 
rett i statskassa og kommer ikke tilbake 
til bonden. 

hjeMMeMaliNg løNNsoMt
Monsrud	tok	også	for	seg	hjemmemaling.	
En undersøkelse viser at dette i dag er 
1	–	2	prosent	av	fôrforbruket,	men	flere	
produsenter	sier	de	har	blitt	interessert	

og	vurderer	dette.	I	dagens	situasjon	gir	
hjemmemaling	ca	20.000	kr	i	økt	dek-
ningsbidrag	for	en	konsesjonsbesetning	
på gris mens investeringen er kr 100.000, 
sa	Monsrud.	det	er	ut	fra	et	regnestykke	
med gitte forutsetninger. 

Men	lønnsomhet	vil	avhenge	blant	
annet av størrelsen på prisnedskriving. 
Også	bondelagsleder	Pål	Haugstad	mer-
ket seg prisnedskriving som virkemiddel. 
Felleskjøpet	og	norkorn	vil	spille	inn	økt	
prisnedskriving som virkemiddel i årets 
jordbruksforhandlinger.	

11 øre per kg
norsvin	var	representert	blant	foredrags-
holderne	på	kornkonferansen.	–	Vi	må	
øke prisnedskriving på korn som virke-
middel,	sa	også	norsvinleder	Kristin	
Ianssen.	Hun	pekte	på	at	det	først	og	
fremst	er	kraftfôr-	og	byggekostnader	
som	avgjør	lønnsomheten	i	svineproduk-
sjon.	Begge	deler	har	økt	mye	på	kort	tid.	
–	Arbeidsbetaling	i	svineproduksjon	ut-
gjør	i	dag	bare	en	femtiøring	per	kg	kjøtt	
produsert.	det	vil	si	at	arbeidsvederlaget	
forsvinner	hvis	vi	får	en	prisøkning	på	11	
øre	per	kg	kraftfôr	som	ikke	kompense-
res,	sa	Ianssen.	

MatpriseNe vil stige ?
Fra	1860-årene	og	fram	til	2005	har	 
prisen på matvarer i verden gått en vei, 
nedover. Unntaket er de to verdens-
krigene.	Men	i	2007/2008	gjorde	prisene	
på	hvete,	mais,	ris	og	soya	et	voldsomt	
hopp,	for	å	falle	tilbake	igjen,	sa	 
Christian	Smedshaug	i	norges	Bondelag	
i sitt fordrag. Smedshaug	har	skrevet	boka	«Kan	

jordbruket	fø	verden?».	Han	peker	på	at	
oppfinnelsen	av	kunstgjødsel	har	vært	
en	avgjørende	faktor	for	de	lave	matpri-
sene over en så lang periode. Men i 
2060	vil	vi	være	10	milliarder	mennesker	
på	jorda.	da	er	matproduksjon	og	land-
bruk nøkkelen for om vi kan fø verdens 
befolkning. Framover vil tilgangen til nye 
arealer	være	begrenset,	fossil	energi	vil	
før	eller	siden	bli	en	knapphetsfaktor.	 
Vi	trenger	bioenergi	som	igjen	trenger	
arealer. 

–	en	internasjonal	jordbrukspolitikk	
for	økt	produksjon	vil	være	avgjørende	
for om verdenssamfunnet lykkes, mener 
Smedshaug	som	tror	norge	med	sin	
landbrukspolitikk	og	uavhengige	inter-
nasjonale	rolle	kan	ha	noe	å	bidra	med	
her.	

Kornkonferansen '09

– Øk prisnedskrivingen for korn

– En krone i økt prisnedskriving har nettoeffekt på ei krone og 
femti øre for jordbruket, sier Andre Monsrud, næringspolitisk 
sjef i NHO Mat og Bio (tidligere KIFF).

– Økt korn- og kraftfôrpris kan 
ødelegge lønnsomheten i svine-
produksjon, sa Kristin Ianssen.  
[foto: tm]
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OleJacob Christensen, styremedlem i 
Norsk Bonde og Småbrukarlag

«Vi	kommer	ikke	utenom	GMO	i	fremti-
dens	landbruk».	dette	var	budskapet	på	
den store plantekongressen i Herning», i 
følge	en	usignert	reportasje	i	Svin	nr.	1	
2009.	Professor	Palle	Pedersen	ved	Iowa	
State	University	begrunnet	utsagnet	slik:	
«Bruk	av	GMO-avgrøder	betyr	høyere	og	
mer	stabile	avlinger,	lavere	miljøbelast-
ninger	og	mindre	bruk	av	pesticider».

I	norsk	landbruk	er	det	enighet	om	å	
følge	«føre	var»-prinsippet	i	forhold	til	
WTO.	dagens	genmodifiserte	planter	gir	
ikke så entydig positive resultater som 
Palle Pedersen påstår:

–	de	gjennomsnittlige	avlingene	har	
ikke	økt	ved	innføring	av	GMO.	dette	
kommer	av	at	GM-plantene	til	nå	ikke	er	
laget	for	å	gi	høyere	avlinger,	men	for	å	
tåle økt sprøytemiddelbruk, eller for selv 
å produsere insektgift.

– Av ovenstående grunner kan man 
heller	ikke	konkludere	med	at	bruken	av	
sprøytemidler blir mindre med dyrking av 
genmodifiserte	planter.	den	øker	i	kultu-
rer som er modifisert for å tåle økt sprøy-

ting, men går ned i kulturer som er modi-
fisert	for	selv	å	produsere	insektgift.	Om	
denne selvproduserte giften er mindre 
skadelig	for	helse-	og	miljø	enn	konven-
sjonelle	sprøytemidler,	er	tvilsomt.	

Heller ikke Pedersens påstand om at 
amerikanske forbrukere er udelt positive 
til genmodfisert mat, står til troende. På 
tross	av	liten	diskusjon	av	temaet,	og	på	
tross	av	en	entydig	positiv	holdning	hos	
myndighetene,	uttrykker	mange	skepsis	i	
meningsmålinger, og et stort flertall ønsker 
merking av mat framstilt ved genmodifi-
sering.	dette	er	i	dag	forbudt	i	USA.

direkte	merkelig	er	professorens	opp-
fordring om at europeerne må «slutte å 
snakke	om	terminatorgener».	Slike	ikke-
fertile planter er per i dag forbudt på  
verdensbasis, og europeernes skepsis til 
GMO,	bygger	på	denne	samme	«føre	var»-
tankegangen	i	forhold	til	helse	og	miljø	
som	norsk	landbruk	gjør.	en	ytterligere	
grunn til ikke å ønske genmodifiserte 
planter velkommen er at disse er paten-
tert, og dermed fratar bønder retten til å 
bruke eget såfrø.

Poul	Skytte	Christoffersen	fra	land-
brukskommissærens	kabinett	(eU-kom-

misjonen)	vil	«avmystifisere»	gmo.	På	
denne	måten	vil	Kommisjonen	«lære	
danskene	å	elske	GMO».	denne	typen	
misjonering	må	ligge	langt	utenfor	Kom-
misjonens	politiske	mandat.	Motstanden	
mot	GMO,	slik	vi	finner	den	hos	forbruke-
re,	bønder,	og	ikke	minst	en	rekke	regje-
ringer i EU, bygger ikke på mystiske fore-
stillinger,	men	på	en	rekke	høyst	
relevante og praktiske innvendinger:
– En rekke vitenskapelige undersøkelser 

tyder	på	at	GMO	KAn	ha	en	negativ	ef-
fekt	på	menneskers	og	dyrs	helse.

–	 For	en	rekke	GM-planter	er	det	risiko	
for at genmodifisert frø kan spres og 
krysses med naturlige planter eller an-
dre kulturplanter.

–	 Sprøytemiddelresistente	GM-planter	
fører til mer sprøyting.

–	 effekten	av	giftproduserende	GM- 
planter	er	lite	kjent,	og	det	finnes	 
eksempel som viser at også nyttige in-
sekter kan rammes.

–	 Å	satse	på	genmodifiserte	planter	vil	
innebære	en	dramatisk	reduksjon	av	
det biologiske mangfoldet i landbruket.

–	 det	er	svært	dyrt	å	opprette	parallelle	
produksjonslinjer	som	garanterer	for-
brukere	og	bønder	GMO-frie	varer.

Kåre Aakre, melkeprodusent og svine
produsent, Kolvereid, Nærøy

Tine nekter eierene opplysninger som  
viser	økonomien	i	dette	prosjektet.	Jeg	
har	tidligere	brukt	Tine	sine	egne	tall,	og	
regnet ut at dersom det blir bygget myse-
tørke, taper vi som melkeprodusenter  
10	øre	per	liter	melk.	nå	har	jeg	fått	enda	
mer	informasjon,	og	ser	at	vi	kommer	til	
å tape mye mer. Mysetørka som er plan-
lagt	i	Verdal	er	kostnadsberegna	til	ca	
300 millioner kroner, men anbudsbereg-
ninger pluss div. tilleggskostnader viser 
at prisen vil komme til å overstige 1 milli-
ard	kroner	!

Tine beregnet i november 2007  at det 
var	lønnsomt	å	bygge	mysetørke.	de	tok	
utgangspunkt	i	en	pris	på	ca	kr	30	per	kg	
WPC	(proteinpulver).	dette	var	basert	på	
et	historisk	høyt	prishopp	sommeren	
2007.	det	blir	nå	produsert	WPC	av	 
mysen fra meieriet i Verdal, og prisen til 
Arla forrige kvartal var kr 11,43 (1,65 dol-
lar).	det	går	med	180	liter	ukonsentrert	
(5 – 6% tørrstoff) myse for å produsere  
1	kg	WPC.	Samme	mysemengde	solgt	
som	fôr	til	«halv	kraftfôrpris»	er	verd	 

kr 19,-. Med denne forutsetningen vil det 
si	at	for	hvert	kg	pulver	som	blir	produ-
sert,	taper	Tine	ca	kr	7,50	+	tørkeut-
giftene	på	ca	kr	5,50	(sannsynligvis	mer).	 
Tilsammen minst kr 13,-.	Tine	har	proble-
mer med å få salg på dette pulveret, og 
på Berkåk ligger det nå 250 tonn på la-
ger.	dersom	dette	selges	til	dagens	pris,	
betyr dette et tap på minst 3,25 millioner 
kroner!	dette	viser	at	Produk	sjonen	av	
WPC	blir	et	tapsprosjekt	selv	om	prisen	
på	WPC	skulle	stige	med	100	%	!

Tørking	av	WPC	er	en	forholdsvis	 
enkel sak, og det er en kompetanse som 
Tine	har.	Tine	har	også	stor	produksjons-
kapasitet for dette. Tines plan er også å 
tørke PP (melkesukker) av mysen.  
dette	vil	føre	til	at	tapet	forsterkes	ytter-
ligere.	Pga.	at	Tine	ikke	har	utstyr	for	 
dette, vil de bygge fabrikker i Verdal og i 
Rogaland som skal tørke inn all mysen 
fra	Sømna	i	nordland	og	hele	sør-norge.	
dette	er	en	krevende	prosess.	Tørking	av	
PP	er	kostbart.	Tine	har	ikke	kompetanse	
for dette, og det er også tvil om Arla 
innehar	fullstendig	kompetanse.	det	er	
derfor også av denne grunn et risikabelt 
prosjekt.

Hvordan kan våre tillitsvalgte i Tine 
forsvare	denne	satsingen	?	Fra	tillitsvalg-
te	i	Tine	midt-norge	får	vi	høre	at	dette	er	
lønnsomt selv med de pulverprisene 
som	vi	har	nå.	Hvor	mye	informasjon	får	
egentlig	de	tillitsvalgte	?	er	de	fullstendig	
styrt	av	de	ansatte	i	ledelsen	?		Jeg	opp-
fordrer alle tillitsvalgte i Tine å sette seg 
inn i saken, så de slipper å spre usann-
heter	til	eierne.	lønnsomheten	i	landbru-
ket er for dårlig. Vi arbeider lange dager 
med lite lønn. Vi prøver å effektivisere 
driften	på	forskjellige	måter,	men	inn-
tjeningen	er	for	dårlig.	Målprisene	er	
sprengt, tollvernet er maksimalt utnyttet, 
og	i	jordbruksforhandlingene	er	det	van-
skelig	å	oppnå	noe	som	monner.	Sam-
tidig	er	det	ingen	begrensninger	på	hvor-
dan	våre	innsatskostnader	stiger.	da	er	
det frustrerende å oppleve at Tine ikke 
viser større forretningssans. Er denne  
saken	representativ	for	hvordan	andre	
saker	blir	behandlet	i	Tine	?

Tine må ikke forsømme sin viktigste 
oppgave. Det er å gi best mulig melke
pris til produsentene.

Nå må Tine fortelle sannheten
om lønnsomheten i mysetørkefabrikken !

«Føre var» og GMO
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En ny undersøkelse fra England antyder 
at	purkedødeligheten	har	økt	de	siste	
årene	på	grunn	av	høyere	dyretetthet	i	en	
stadig	mer	effektiv	produksjon,	samt	risi-
koen for rettslig forfølgelse ved å sende 
syke dyr til slakteriet og en manglende 
kapasitet	til	å	kunne	behandle	syke	dyr	
på gården. Hvis en sammenligner døde-
ligheten	blant	purker	i	besetninger	med	
ulikt	produksjonsnivå	er	det	en	svak	
trend	for	at	dødeligheten	stiger	med	an-
tall	avvente	per	årspurke.	Samtidig	viser	
undersøkelsen at produsenter som pro-
duserer mer en 26 grisunger per årspur-
ke,	har	en	lavere	dødelighet.	

Undersøkelsen sammenlignet også 
ulike driftsformer, og kom frem til noen 
interessante	trender.	Purkedødelighet	i	
innendørs besetninger er dobbelt så stor 
som	i	utendørs	besetninger	(ca	4,2	%	
mot	ca	2,1	%).	I	tillegg	så	man	forskjell	i	
dødelighet	blant	innendørs	besetninger	
med stor bruk av spaltegulv (5,4 %) sam-
menlignet	med	besetninger	hvor	purkene	
gikk	mye	på	talle	(4,3	%).	disse	trendene	
er	kanskje	ikke	så	overraskende	når	en	
tar	hensyn	til	at	så	mye	som	50	–	70	%	av	
purkedødeligheten	i	noen	besetninger	i	
England skyldes beinproblemer og skader 
som	har	resultert	i	nødslakt	på	gården.	

En klar trend som kom frem av under-
søkelsen	er	at	purkedødeligheten	er	av-
hengig	av	besetningsstørrelse.	I	beset-
ninger med mer enn 700 purker var døde - 
ligheten	blant	purkene	3,5	gang	så	stor	

som i besetninger med 100 purker eller 
mindre. Undersøkelsen antyder at dette 
blant annet kan skyldes at mindre beset-
ninger	har	mer	tid	og	mulighet	til	å	ta	
vare på syke og skadede dyr. 

Fokuset	på	purkedødelighet	har	blitt	
viktig	i	flere	land	og	i	danmark	har	de	
startet	opp	kampanjen	Soliv	som	har	
som	mål	å	få	ned	dødeligheten	blant	
purker	i	svineproduksjonen.	Høy	døde-
lighet	blant	purker	er	en	kostbar	affære	
for	svineproduksjonen.	Tapt	produksjon	

(avhengig	av	hvor	i	produksjonsstadiet	
purka befinner seg), for tidlig utrangering 
av rekruttpurker, verditap ved nødslakt 
og	ikke	minst	velferdsproblemet	som	høy	
purkedødelighet	representerer,	gjør	at	
det blir stadig viktigere med fokus på 
denne	delen	av	svineproduksjonen.	

Forfatter: Mark White, veterinær, 

Storbritannia

Les mer på: www.thepigsite.com og 
www.nadis.org.uk

I utafor skigar’n	i	Svin	nr.9	i	2007	ble	 
det	skrevet	om	de	klonende	Alzheimer	
grisene som kom til verden ved forsk-
ningssenter	Foulum	(danmark)	i	august	
samme	år.	det	rapporteres	nå	fra	den	
danske	landbrugsavisen	at	disse	små-
grisene	er	blitt	voksne	og	kjønnsmodne,	
og i starten av februar fikk den første av 
disse purkene ni grisunger. 

de	er	dermed	de	første	smågriser	
som er født av ei klonet purke med 
Alzheimer	gen.	ytterligere	tre	gensplei-
sede purker er i lykkelige omstendig-

heter,	og	de	ventes	å	grise	innen	ut-
gangen av februar. 

Prosjekt	leder	dr.med	Arne	lund	 
jørgensen er veldig tilfreds med at første 
kull ble så stort og at det ikke var noen 
dødfødte	grisunger	i	kullet.	«Vi	har	nå	
bevist, at en klonet minigris kan bli frukt-
bar og føde normale griser og det betyr 
at	vi	kan	avle	på	dem.	det	er	viktig	å	få	
rede	på	om	man	kan	gjennomføre	en	 
kloningsprosess uten å forstyrre grisens 
normale	fysiologi.	det	gjør	det	nemlig	
mulig	å	produsere	griser	med	Alzheimer	

genet på den naturlige måten» sier  
Arne	lund	Jørgensen	til	den	danske	
landbrugsavisen.

Grisens	fysiologi	og	flere	av	grisens	
organer,	herunder	hjernen,	er	på	mange	
måter	lik	menneskets,	og	siden	Alzheimer 
angriper	hjernen	håper	forskerne	på	at	
sykdomsforløpet	hos	gris	og	menneske	
er	stort	sett	det	samme	slik	at	behand-
ling	av	en	gris	med	Alzheimer-genet	kan	
overføres til mennesker.  

 
Les mer: www.landbrugsavisen.dk

Utafor skigar’n
Signe Lovise Thingnes, Norsvins fagavdeling

lavere	purkedødelighet	utendørs	og	i	små	besetninger

Alzheimersgrisene

I England er  
det lavere purke-
dødelighet der 
grisene går ute.
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Hva gjør man hvis kjøttprisen 
ikke svarer til forventningene ?  
I Østerrike gikk tre svine-
produsenter sammen om egen 
skinkeproduksjon.

Vi er i Auersbach,	helt	sør-øst	i	Østerike.	
den	østlige	delen	av	dette	landet	har	
minst	fjell	og	størst	svineproduksjon.	 
I	nord	øst	er	det	relativt	flatt,	mens	i	 
Styria	i	sørøst	er	det	kupert	med	skog-
kledde åser og dyrka mark mellom.  
det	er	et	godt	område	for	maisdyrking,	
og flere gårdsbruk kombinerer mais med 
gris.	Gårdene	er	i	størrelse	omtrent	som	
norske gårder. 

Bettina	(38)	og	Franz	Habel	(41)	har	
en	relativt	stor	gård	med	550	dekar	jord.	
Inntil	for	10	år	siden	ble	planteproduk-

sjon	kombinert	med	slaktegris.	ekteparet	
Habel	hadde	da	akkurat	tatt	over	gårds-
drifta og synes de fikk for lite betalt for 
grisene. 

–	Sammen	med	to	naboer	ville	vi	prø-
ve å satse på foredling og skinkeproduk-
sjon,	forteller	Franz	og	Bettina.	Satsingen	
har	gått	over	all	forventning.	de	selger	nå	
omtrent all grisen gårdene produserer 
som	skinker,	bacon	og	pølser.			

de	to	andre	gårdene	er	på	rundt	150	
dekar	dyrka	pluss	noe	leiejord.	den	ene	
har	40	purker	i	kombinert	produksjon,	
mens	den	andre	har	slaktegrisproduk-
sjon.	Totalt	produserer	de	tre	skinker	fra	
2000 slaktegriser i året.  

– Vi startet med å videreforedle 500 
griser,	men	har	nå	planer	om	å	utvide	

svineproduksjon	slik	at	vi	kan	lage	 
skinker av 2500 eller 3000 griser, opp-
lyser Franz. 

yorkshire og pietraiN
Grisene	slaktes	på	det	lokale	slakteriet	
som før, men ikke før de når en levende-
vekt	på	140	–	160	kg.	det	tar	8	til	10	må-
neder. Rasen som brukes er også spesi-
ell.	det	er	torasekrysning	med	yorkshire	
og	pietrain.	det	vanlige	i	Østerrike	er	å	
ha	trerasekrysning	med	landsvin,	york-
shire	og	pietrain	som	tredje	rase.	Habel	
mener torasekrysningen gir gris med  
store, fine skinker med passe mye fett.  

Grisene	har	fri	fôring	gjennom	tørr-
fôringsautomat.	Fôret	består	av	egen-
produsert	mais	og	hvete	pluss	soya,	 

Østerrike

Svineprodusenter samarbeider om skinkeproduksjon

SATSER: Bettina og Franz Habel pluss to 
nabofamilier har satset 12 millioner pluss 

mye arbeid i egen skinkeproduksjon.

LANG TID: Skinke-
ne kan henge i 33 
måneder før de er 
salgsklare. 

Erling Mysen
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mineraler og vitaminer, og også noe 
myse fra et meieri. 

Grisehusene	er	noe	forskjellig,	men	
hos	Habel	er	det	et	todelt	hus.	det	er	en	
del	med	halmtalle	og	åpne	vegger.	 
derfra	går	en	dør	inn	til	et	betonghus	
med	spalter	og	fôringsautomater.	

gårdsbutikk og skiNkekjeller
Habel	og	kompanjongene	har	til	sammen	
investert 12 millioner i egen foredling, men 
da	har	de	fått	en	stor	andel	i	eU-tilskudd.	
Fra slakteri får de skinker og andre styk-
ningsdeler	i	retur.	I	tillegg	til	investeringer 
har	de	brukt	mye	tid	til	kursing	og	å	skaf-
fe	seg	kompetanse	på	skinkeproduksjon.	
Salt	svinekjøtt	er	for	øvrig	kanskje	en	
oppfinnelse	nettopp	fra	Østerrike.	I	byen	
Hallstat	har	der	vært	saltgruver	i	flere	 
tusen	år	og	tradisjonen	med	salt	svine-	
og	sauekjøtt	stammer	kanskje	herfra.	

Skinkene	til	Habel	markedsføres	 
under navnet Vulcano.	de	lufttørkes	og	
henger	under	kontrollert	temperatur	og	
luftfuktighet	i	kjelleren	under	butikken.	
Hit	kan	også	kundene	gå	og	se	det	hele	
gjennom	en	glassvegg.	

ei	skinke	henger	først	fra	fem	til	sju	
måneder	(avhenging	av	vekt)	i	lav	tem-
peratur.	Så	smøres	den	med	et	fettlag	og	
lagres	fra	åtte	til	27	måneder	i	høy	tem-
peratur.	det	tar	dermed	fra	13	til	33	må-
neder fra slakting til salg. 

400 kr/kg
Prisen	på	svinekjøtt	i	Østerrike	er	 
nesten	ei	krone	mer	enn	hva	danske	og	 
svenske bønder får, men likevel ikke mer 
enn	ca	14	kroner	(sept	2008)	kiloen.	 
når	Habel	og	kompanjongene	lager	 
pølser	og	skinker	blir	kjøttprisen	ti-	og	
tjuedoblet.	Å	kjøpe	ei	skinke	i	gårds-

butikken koster fra 300 til over 400 kr 
per	kilo	avhenging	av	lagringstid.	Men	
skinke lageret binder likviditet. 

– Vi investerer fortsatt i lokaler og  
utstyr,	og	har	ikke	tatt	ut	mye	lønn	fra	
skinkeproduksjonen.	Men	vi	har	bygd	
opp store verdier, og det føles godt å 
kunne bestemme prisen på det vi selger 
selv, sier Franz. 

–	Kundene	kommer	fra	hele	Østerrike	
og	også	noen	naboland.	dessuten	har	vi	
salg	gjennom	forretninger	i	Wien,	Graz	 
og andre større byr. Vi merker mer og 
mer at kundene foretrekker noe spesielt 
og	at	de	vil	ha	en	vare	der	de	vet	noe	om	
prosessen og menneskene bak, forklarer 
Bettina. (se: www.vulcano.at)

Østerrike

Svineprodusenter samarbeider om skinkeproduksjon
Fakta/Østerrike
Østerrikes	åtte	millioner	innbyggere	spiser	svært	mye	svi-
nekjøtt.	Forbruket	er	cirka	60	kilo	per	person	og	år	(27	kg	i	
norge).	dette	er	det	kun	Spania	og	Kypros	som	slår	i	euro-
pa,	mens	dansker	og	tyskere	er	svært	nær.	I	motsetning	
til	danmark	er	Østerrike	et	land	som	produserer	omtrent	
samme	mengde	svinekjøtt	som	de	spiser.	landet	har	over	
300	000	purker.	disse	gir	over	fem	millioner	svineslakt	år-
lig.	det	er	ikke	nok,	det	importeres	nærmere	en	million	
smågriser	(fra	Tyskland)	som	gjør	seg	fete	på	Østerrikske	
gårder.	Spesielt	for	Østerrike	er	at	salg	av	landbrukspro-
dukter	rett	fra	gården	er	høyere	enn	i	noe	annet	eU-land.	
Rundt	12-14	prosent	av	maten	(gjelder	også	kjøtt)	selges	
rett	fra	gård	til	forbruker.	det	meste	av	det	resterende	
matvaresalget	står	tre	store	kjeder	for.	Bondebutikker	blir	
en	slags	fjerde	kjede	i	Østerrike.				

Østerrikske	svinebesetninger	er	relativt	små.	det	er	
fortsatt	mange	som	kun	har	noen	få	griser	på	gården.	en	
framtidsbesetning	med	økonomisk	bæreevne	har	i	følge	
rådgivningstjenesten		70	purker	i	kombinert	produksjon,	
150	purker	i	smågrisproduksjon	(omtrent	som	norsk	kon-
sesjonsgrense)	eller	1000	til	1500	slaktegrisplasser.	det	
er	langt	igjen	til	dette	nivået,	men	det	skjer	en	rask	struk-
turrasjonalisering.

Rudi fra Innsbruck har kjørt fem timer for å kjøpe skinke på Vul-
cano skinkefarm. – Jeg pleier å ta denne turen en gang i året, 
som regel kombinert med et annet ærend, forteller Rudi.

ENKELT: Slaktegrisen går i enkle grisehus. Her er tørrfôringsanlegg og spaltegulv i 
isolert rom, og fri passasje ut til talleareal med åpne vegger.

PØLSER: Vulcano lager/selger ikke bare skinker, men også bacon, svinefilet og diver-
se pølser og pålegg. Det siste er tilsatt krydder, epler eller/og nøtter.
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I en nylig publisert	rapport	fra	Svenska	
jordbruksverket blir det konstatert at in-
vestering	i	PRRS-frihet	gjennom	nedslak-
ting av smittede besetninger om smitten 
kommer	til	Sverige	i	de	fleste	tilfellene	er	
svært	lønnsom	ut	fra	et	samfunnsøkono-
misk perspektiv.

Sommeren	2007	opplevde	Sverige	sitt	
første	utbrudd	av	PRRS,	som	omfattet	i	
alt 15 gårder, fordelt på åtte eiere. Ut-
bruddet	ble	bekjempet	med	«stamping	
out»,	en	kombinasjon	av	slakting	og	avv-
livning av alle dyr i smittede besetninger. 
I	alt	ble	8222	dyr	sendt	til	slakt,	mens	
12.500 ble avlivet og destruert. 

Jordbruksverket	har	beregnet	at	de	to-
tale	kostandene	for	å	bekjempe	utbrud-
det	ble	på	ca	50	millioner	kroner,	hvorav	
ca	23	millioner	kroner	ble	brukt	på	prø-
vetaking av dyr og analyse av blodprø-
ver,	mens	ca	27	millioner	gikk	til	erstat-
ning til dyreeiere som ble rammet av 
sykdommen.	I	tillegg	er	det	beregnet	et	
produksjonstap	på	ca	fem	millioner	kro-
ner.	Bekjempelse	av	smittsomme	dyre-
sykdommer er kostbart, og målsetningen 
med	analysen	var	å	vurdere	lønnsomhe-
ten	ved	en	slik	bekjempelses		strategi.

–	PRRS	finnes	i	Tyskland	og	danmark	
og spørsmålet er ikke om, men når det 
blir	et	nytt	utbrudd	i	Sverige.	Vi	har	derfor	
forberedt	oss	og	gjort	en	kost/nytteana-
lyse	for	å	vurdere	hvor	lønnsom	bekjem-
pelsen	var,	sier	diana	Viske.	Hun	er	en	av	
forfatterne til rapporten.

PRRS	gir	betydelig	tap	og	lidelser	
gjennom	sykdom	og	økt	dødelighet.	Rap-
porten	viser	at	om	man	ikke	bekjemper	
PRRS	og	smitten	spres	til	70	%	av	beset-
ningene, kommer de direkte kostnadene 
for	svensk	griseproduksjon	i	løpet	av	
10	–	15	år	å	være	mellom	46	og	300	milli-
oner	kroner	hvert	år.	de	indirekte	kostna-
dene for foredlingsindustrien og andre 
bransjer	kan	ventes	å	beløpe	seg	til	mel-
lom	50	og	350	millioner	kroner	hvert	år.	
det	store	intervallet	skyldes	at	sykdom-
mens	alvorlighetsgrad	kan	variere.	Arbei-
det	er	gjort	som	veiledning	for	beslut-
ningstakerne	dersom	PRRS-smitte	
påvises en gang til. 

I	norge	er	PRRS	aldri	påvist,	men	vi	
må	være	forberedt	på	at	sykdommen	kan	
komme	til	landet	vårt	også.	PRRS	er	klas-
sifisert som en gruppe-B sykdom, og inn-
går i det norske overvåkningsprogram-
met for smittsomme svinesykdommer. 
Hvert år testes alle avlsbesetninger og et 
tilfeldig utvalg av bruksbesetninger for 

denne	sykdommen.	I	alt	testes	cirka	
5000	dyr	i	cirka	500	besetninger.	dersom	
PRRS	påvises	er	det	en	klar	intensjon	om	
å	gjøre	det	samme	som	ble	gjort	i	Sveri-
ge;	å	slakte	ned	smittede	besetninger.	
Sykdommen	er	ikke	farlig	for	folk,	og	der-
som	forholdene	ligger	til	rette	for	det	kan	
smittede	griser	slaktes,	og	kjøttet	benyt-
tes,	slik	som	det	ble	gjort	i	Sverige.	

Å	være	fri	for	en	virussykdom	som	
forekommer i mange land rundt oss er 
utfordrende	og	krevende.	derfor	er	det	
svært	viktig	at	personer	som	har	vært	i	
utenlandske	grisemiljøer	ikke	oppsøker	
norske	grisebesetninger	før	det	har	gått	
minst	48	timer,	og	etter	å	dusjet	og	skif-
tet	klær	og	sko.	

–	Investeringer	i	PRRS-frihet	gjennom	
«Stamping	out»	er	i	de	fleste	tilfellene	
mye lønnsommere utfra et samfunnsøko-
nomisk	perspektiv,	sier	Bo	norell	som	
har	gjort	lønnsomhetsbetrakningene	i	
rapporten. Ut i fra de direkte effektene 
for	griseproduksjonen	er	bekjempelse	av	
PRRS	gjennom	«stamping	out»	en	lønn-
som investering ved begrensede utbrudd 
lik det i 2007, så lenge utbruddene ikke 
skjer	mer	enn	hvert	annet	år.	nøkkelen	
er å oppdage smitten på et tidlig stadi-
um.

Nedslakting for å bekjempe 
sykdom er ofte lønnsomt

Den smittsomme svinesykdommen 

PRRS finnes ikke i Norge, Sverige, 

Finland eller Sveits i dag, men er 

vidt utbredt i resten av Europa. 

Ferske svenske erfaringer tyder på 

at nedslakting av smittede beset-

ninger kan være lønnsomt. 

Peer Ola Hofmo

overveterinær, Norsvin

Dette innlegget
er delvis en oversettelse av en svensk pressemelding fra jordbruksverket, ispedd 
noen	fakta	fra	Jordbruksverkets	omtalte	rapport	(2009:4)	«Hur	mycket	får	PRRS-
bekämning	kosta?	–	en	veterinærmedisinsk	og	samfunnsøkonomisk	analyse»,	fakta	
for	norge,	samt	noen	egne	betraktinger	fra	artikkelforfatteren.
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TO NYE: Brita Kjelstrup Køhl (t.v.) fra  
Bardu i Troms, og Signe Lovise Thingnes, 
Norsvin, Hamar, ble de to første  
cand.pig-kandidatene i  2009.  
[Foto: Wenche Helseth]

STOR INTERESSE: Norsvinskolen har slått an på Sørlandet. Her er 15 nye cand.pig-ægder og to rogalendinger.  
Foran fra venstre Knut Jarle Repstad, Grimstad, Aust-Agder, Anita Moen, Nodeland, Vest-Agder, Monica Olimstad, 
Arendal, Aust-Agder, Anne Gunn og Jon Leif Eikaas, Søgne, Vest-Agder, Torunn Lofstad, Tvedestrand, Aust-Agder, 
Birthe Mari Brandt, Kvinesdal, Vest-Agder. Bak fra venstre Anders Repstad, Grimstad, Aust-Agder, Knut Helmer  
Feltstykket, Tvedestrand, Aust-Agder, Odd Engeland, Sør-Audredal, Vest-Agder, Eilev Angelstad, Tvedestrand,  
Aust-Agder, Jens Jomås, Grimstad, Aust-Agder, Arild Grødum, Nortura Lillesand, Aust-Agder, Halvar Garpestad,  
Bryne, Rogaland, Søren Robert Sørensen, Tvedestrand, Aust-Agder, Keven Solberg, Kvinesdal, Vest-Agder og Leif 
Atle Njærheim, Bryne, Rogaland. En sørlandsbegeistret Norsvinskolerektor Ivar Aanekre i midten.  [Foto: EM]

– men Troms og Hedmark var først ute ...

15 ægder ble cand.pig
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Purkene kan få	eggstokkcyster	hvis	det	
brukes feil og brukes det riktig vil purke-
ne	bli	veldig	unge	når	de	griser.	I	tillegg	
mister	en	verdifull	informasjon	om	pur-
kenes	reproduksjonsegenskaper.	det	er	
ikke	lov	å	bruke	hormonbehandling	i	
avlsbesetninger.

tar avstaNd Fra det
Hormonbehandling	av	ungpurker	for	å	
synkronisere brunsten er en praksis vi i 
utgangspunktet	tar	avstand	fra.	det	er	
flere årsaker til det, men generelt kan 

man si at rutinemessig bruk av legemid-
ler,	her	hormoner,	i	svinekjøttproduksjon	
uten	at	det	er	en	veterinærmedisinsk	in-
dikasjon,	er	uønsket.	legemidler	skal	
brukes til det de er beregnet til – å be-
handle	syke	dyr.

likevel	er	det	noen	som	bruker	hor-
moner	for	å	fremkalle	brunst	hos	ungpur-
ker.	Slik	bruk	er	et	sjansespill,	og	kan	få	
en del ikke-ønskede bivirkninger. 

et dyreetisk probleM
I	dag	er	det	ett	preparat	som	er	registrert	
for	bruk	hos	ungpurker.	det	heter	Suigo-
nan®, og kan kun brukes på ungpurker 
som	ikke	tidligere	har	vist	brunst.	Hor-
monbehandling	av	ungpurker	som	er	i	
brunstsyklus	og	som	har	hatt	eggløsning,	
vil	ofte	forårsake	cyster	på	eggstokken	
og	senere	reproduksjonsproblemer.	Skal	
en	da	bruke	hormonbehandling	må	en	
systematisk	behandle	purker	før	de	har	
vist fysiologisk brunst, med andre ord før 
de når fysiologisk reproduktiv alder.  
en	må	da	behandle	svært	unge	dyr,	som	
også	vil	grise	ved	svært	ung	alder.	 
Vi mener dette er i strid med dyreetiske 
normer. 

Ved	hormonbehandling	med	Suigo-
nan®	stimuleres	utviklingen	av	eggblæ-
rer	og	eggløsning.	Hormonbehandling	
bringer derimot ikke alltid ungpurka inn i 
reproduksjonssyklus.	Purka	må	derfor	in-
semineres på første brunst, som kommer 
3-4	dager	etter	behandlingen.	en	kan	 
altså	ikke	vente	på	neste	brunst.	Årsaken	 
til	det	er	at	behandlingen	har	ført	til	en	
kunstig	brunst	hos	ei	purke	som	ikke	
selv	har	vist	evne	til	å	sette	i	gang	brun-
sten, og som derfor ikke er tilstrekkelig 
kjønnsmoden.	Alder	ved	kjønnsmodning	
vet vi kan variere, og styres av genetisk 
potensiale,	miljø	og	årstiden.	det	er	 
disse	faktorene	en	må	jobbe	med.	

kaN gi purker Med dårlig 
bruNstegeNskaper
Et annet element er at om ungpurkene 
hormonbehandles	vil	en	ikke	kunne	få	
kjennskap	til	når	ungpurka	reelt	sett	blir	
kjønnsmoden,	om	hun	kommer	tidlig	 
eller	seint.	dette	vil	kunne	skape	proble-
mer etter avvenning. Ei purke som får 
første normale brunst seint vil som regel 
vise brunst seint etter avvenning.  
Ei purke som får første normale brunst 
tidlig vil som regel vise brunst tidlig etter 
avvenning.	Ved	bruk	av	hormoner	vil	en	
derfor	tape	en	del	viktig	informasjon	om	
purka.

Hormonbehandling av ungpurker
– vitenskap eller sjansespill ?

Enkelte ønsker å bruke  
hormonbehandling for å få ung-
purkene i brunst samtidig.  
Det er et sjansespill. 

Anne Jørgensen 

spesialveterinær, Helsetjenesten for svin

Peer Ola Hofmo 

overveterinær, Norsvin

Knut Karlberg

professor i husdyrreproduksjon, 
Norges veterinærhøgskole

NORMAL EGGSTOKK 
ØVERST: To egg- 

stokker fra purke med 
flere store eggstokk-

cyster på hver. Øverst 
– en normal eggstokk.  

[Foto: POH]

Vil finne årsaken til dyretragedier
Hvorfor opplever vi fra tid til annen	vanskjøtsel	av	dyr	i	norsk	landbruk	?	 
Hva	kan	gjøres	for	å	forbygge	at	slike	dyretragedier	skjer	?	

dette	er	problemstillinger	som	norsk	senter	for	bygdeforskning	skal	se	nærmere	
på	i	et	forprosjekt.	Hovedmålet	er	å	gi	en	samfunnsvitenskapelig	basert	redegjørelse	
for	hva	som	leder	til	dyretragedier	i	landbruket.	Prosjektet	er	finansiert	av	forsknings-
midler	over	jordbruksavtalen	og	fondet	for	forskningsavgift	på	landbruksprodukter.

I	dyrevelferdsmeldingen	ble	det	etablert	en	etisk	plattform	hvor	målet	er	at	norge	
skal	være	blant	de	fremste	land	i	verden	når	det	gjelder	dyrevelferd.

Polens svinebestand faller drastisk
I 2008 blev det tre millioner færre	griser	i	Polen,	et	fall	på	hele	19	prosent.	 
nesten	en	av	fem	griser	er	borte.	

Fallet	i	den	polske	svinebestanden	har	særlig	nederlenderne	nytt	godt	av,	fortel-
ler	landbrugsavisen,	som	bruker	tall	fra	ZMP	i	Bonn	som	sin	kilde.	det	var	særlig	 
polske	smågriser	det	ble	færre	av.	

Utviklingen	har	satt	fart	i	importen	av	svinekjøtt	til	Polen,	og	importen	er	nå	for	
første	gang	større	enn	eksporten.	Også	mange	smågriser	og	slaktegriser	er	impor-
tert,	og	bare	fra	nederland	og	Tyskland	alene	har	det	kommet	300	000	slaktegriser	
og	730	000	smågriser	til	Polen.	Men	på	nyåret	i	år	har	kursfallet	i	den	polske	valuta-
en	zloty	i	forhold	til	euroen	bremset	denne	trafikken	noe,	rapporterer	Agrarheute	i	
Tyskland.
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det	siste	er	årsaken	til	at	en	ikke	skal	
bruke	hormoner	for	å	fremkalle	brunst	
hos	ungpurker	i	avlsbesetninger.	 
Som	et	ledd	i	avlsarbeidet	registreres	
viktige	reproduksjonsegenskaper,	som	
alder ved første grising, intervall fra av-
venning	til	brunst	(inseminasjon)	og	kull-
størrelse. Alle disse dataene blir verdi-
løse	dersom	det	er	brukt	hormoner	for	å	
fremkalle brunst.

horMoNbehaNdliNg Frarådes
det	er	altså	flere	årsaker	til	at	vi	fraråder	
utstrakt	bruk	av	hormoner	for	å	fremkalle	
og	synkronisere	brunst	hos	ungpurker	
ved	hjelp	av	Suigonan®.
–	norsk	svinekjøttproduksjon	skal	drives	

uten unødig bruk av legemidler
–	Feil	brukt	er	det	stor	sannsynligheten	

for	at	purka	utvikler	cyster	på	egg-
stokken

–	Riktig	brukt	vil	purkene	grise	svært	
unge,	hvilket	kan	skape	store	proble-
mer i dietiden og etter avvenning

–	Man	mister	verdifull	informasjon	om	
purkas	reproduksjonsegenskaper	og	
kan få purker som kommer seint i 
brunst etter avvenning.

Brunststimulering av ungpurker
geNerelt
•	 Skap	god	kontakt	med	ungpurkene	under	oppveksten.	 

de	vil	da	bli	tryggere	og	vise	brunst	tydeligere.
•	 Plass	nok	til	bevegelse,	1,2	m2 per ungpurke
•	 Oppstall	dem	i	nærheten	av	drektighetsavdelingen	for	kontakt	med	 

eldre purker for en god immunitetsoppbygging
•	 Bruk	en	fôrtype	med	høyt	innhold	av	protein,	aminosyrer	og	vitaminer 

som sikrer god muskel- og beinutvikling
•	 Flushing	ca	4	Feg	per	dag,	de	siste	8	–	10	dager	før	den	brunsten	de	skal	insemineres	i	
•	 Godt	lys	i	rommet,	200	lUX
•	 Utranger	ut	ungpurker	med	dårlige	bein

hvordaN Få uNgpurka i bruNst til øNsket tidspuNkt?
den	første	påvirkningen	for	å	framprovosere	brunst	bør	skje	ved	ca	5	½	–	6	måneders	alder,	 
avpasset	til	den	pulja	en	ønsker	dem	inn	i.
Begynn	stimuleringen	før	de	har	vist	1.	brunst.	 
Hold	dem	i	et	rolig	miljø	frem	til	da.
•	 eventuell	flytting	til	annen	binge,	annet	rom
•	 la	ungpurkene	få	rånekontakt	jevnlig,	med	korte	intervaller	for	eksempel	gjennom	 

å la rånen gå på gangen foran dem.
•	 la	ungpurkene	gå	sammen	så	de	kan	stimulere	hverandre	til	å	komme	i	brunst
•	 noter	dato	for	1.	brunst	!
•	 Planlegg	insemineringen	i	forhold	til	brunstnotering
•	 Bruk	rånekontakt	ca	1	uke	før	forventet	brunst	la	kontakten	vare	20	min/dag
•	 Flushing	!
•	 Brunstkontroll	2	ganger	per	dag.
•	 Ungpurka	bør	være	8	måneder	eller	over	ved	bedekking.
•	 Ungpurker	insemineres	samme	dag	de	viser	brunst.

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

 Sorterer etter vekt eller prosent
  Sorterer merkede griser til
avlastingsbinger 
  Arbeidsbesparende

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

Domino PIG-SORT

Ta kontakt med en av våre spesialister på svin

O
K

TA
N

 A
lfa

  

I-mek

- Kompetanse

- Løsninger

- Produkter

- Montering

- Service

- Optimalisering

www.fk-landbruk.no

www.domino.dk
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lavere	dekningsbidrag	i	2009
Dekningsbidrag og lønnsomhet blir lavere i 2009 enn i 2008.  

Det er særlig i smågris- og kombinertproduksjon at lønnsomheten 
blir klart lavere enn i 2008. Årsaken er lavere kjøttpriser pga 
markedssituasjon samt høyere kraftfôrpriser. 

Målfrid Narum

fag- og seminsjef, norsvin

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

Norturatillegg på smågris er inkludert i salgsprisen som oppgis i tabellen, men ikke i kjøpsprisen. Fra 2006 er  helsegristillegget 
inkludert i smågrisprisen. Puljetillegg, årsbonus, noroctillegg , vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågris-
prisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.  

I prisen på slakt som oppgis i tabellen er noroctillegget inkludert, mens tillegg for rett innmelding, puljetillegg og årsbonus på slakt 
kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. Det samme gjelder Kombitillegg på slakt.

Eventuell etterbetaling på smågris/ slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.
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priser
I	prognosen	har	vi	lagt	inn	at	smågrispri-
sen	vi	har	hatt	fra	5.	januar	(600	kr)	også	
vil	gjelde	framover.	Kraftfôrprisen	har	økt	
mer	enn	vi	regnet	med	i	forrige	Grisebørs	
og prisøkningen på slakt på 70 øre per 
kg	kom	ikke	før	26.	januar.	dette	gjorde	
at dekningsbidragene ble noe lavere i  
januar	enn	forventet.

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

2005 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 18,7 602 629 2,48 110 6359 11204

mars 76 18,74 572 604 2,5 141 5760 11160

april 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 2,5 159 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 18,2 583 580 2,52 136 5504 11442

20
07

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

feb 73 16,83 410 541 2,46 272 5415 11812

mars 73 18,61 418 654 2,47 394 7958 14661

april 76 19,63 430 725 2,49 421 9421 15572

mai 77 19,65 461 747 2,51 397 9874 16072

juni 77 20,12 574 780 2,53 298 10519 17078

juli 78 20,83 645 797 2,53 280 10616 17865

aug 78 20,45 650 840 2,53 253 11536 17368

sept 79 20,47 650 798 2,53 261 10656 17597

okt 80 20,72 667 780 2,53 275 10229 18246

nov 80 21,65 710 796 2,54 303 10671 20074

des 76 21,05 668 820 2,56 248 11144 18134

snitt 77 19,63 560 732 2,51 296 9393 16176

20
08

jan 79 20,39 350 823 2,59 245 11081 17565

feb 79 20,43 658 840 2,62 233 11252 17274

mars 80 20,29 670 826 2,65 229 11343 17101

april 79 20,18 673 812 2,71 208 11250 16383

mai 78 20,10 690 800 2,74 171 10735 15889

juni 78 20,15 690 800 2,77 156 10639 15627

juli 78 20,94 682 800 2,79 200 10076 16336

aug 78 20,85 670 800 2,79 204 10046 16132

sept 78 20,89 670 754 2,84 195 8855 15753

okt 78 20,98 670 740 2,88 198 8499 15790

nov 79 21,39 670 759 2,93 224 8757 16192

des 75 20,80 624 745 2,95 186 8379 14283

snitt 78 20,62 668 792 2,77 204 10076 16194

20
09

jan 78,3 19,78 610 731 3,01 137 7930 12773

Feb 78 20,76 629 730 3,03 187 7893 14268

mar 78 20,76 615 730 3,05 196 7815 14057

apr 78 20,76 601 730 3,07 204 7759 13897
mai 78 20,76 600 730 3,10 200 7704 13719
jun 78 20,76 600 730 3,11 196 7680 13617
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Fra	1.1.2009	ble	det	som	følge	av	jord-
bruksavtalen en målprisøkning på 0,85 kr 
og	i	tillegg	0,24	kr	gjennom	justeringsfor-
handlingene.	Målprisøkningen	skulle	i	
utgangspunktet kompensere for økningen 
i	kraftfôrkostnader.	Men	på	grunn	av	usik-
kerhet	i	forhold	til	om	markedet	tåler	at	
det	tas	ut	en	høyere	pris,	har	en	vært	for-
siktig med å øke engrosprisen etter nyttår. 
Per uke 6 var prisen kr 1,05 under målpris. 

Markedssituasjonen	vil	avgjøre	om	
det	blir	grunnlag	for	å	ta	ut	en	høyere	
pris	framover.	dersom	svinekjøttsalget	
viser seg å bli bra fra påske og videre ut 
over	våren,	kan	det	bli	mulighet	for	en	
høyere	avregningspris,	men	i	vår	progno-
se	har	vi	gått	ut	i	fra	at	dagens	avreg-
ningspris	blir	gjeldende	også	etter	pås-
ke.	Vi	har	lagt	til	grunn	at	kraftfôrprisene	
vil	stige	jevnt	med	ca	2	øre	per	måned	
fram	til	mai.	Kraftfôrprisene	er	nå	ca	40	
øre	høyere	enn	på	samme	tid	i	fjor.	

løNNsoMheteN
I	slaktegrisproduksjon	ble	gjennomsnitt-
lig dekningsbidrag i 2008 kr 203 per gris. 
lønnsomheten	var	best	i	januar-mars	og	
november måned. Fra 1.7.2008 regner vi 
med	noe	høyere	fôrforbruk	enn	tidligere	 
i	kalkylen.	dette	utgjør	13	kr	per	gris	i	
økte	kostnader	i	2.	halvår.	Vi	regner	nå	

med at det går med 2,75 FEn per kg til-
vekst	i	slaktegrisproduksjon.	I	smågris-
produksjon	ble	gjennomsnittlig	dek-
ningsbidrag kr 10076 per årspurke. Her 
var	lønnsomheten	betydelig	bedre	de	
første fire månedene av året, for så å bli 
gradvis	redusert.	I	kombinert	produksjon	
ble	gjennomsnittlig	dekningsbidrag	kr	
16194 per årspurke i 2008.  

de	økte	fôrprisene	og	lavere	smågris-
pris	gjør	at	forventet	lønnsomhet	i	1.	

halvår	av	2009	vil	ligge	betydelig	under	
2008-nivået både i smågris- og kombi-
nert	produksjon,	mens	slaktegrisproduk-
sjon	blir	mer	på	nivå	med	fjoråret.	der-
som	markedssituasjonen	gir	rom	for	å	ta	
ut	høyere	engrospris	på	svinekjøtt	kan	
lønnsomheten	bli	noe	bedre.	Økningen	i	
kjøttprosent	etter	at	det	ble	ny	ligning	
ved	bruk	av	GP7,	ser	ut	til	å	gi	25	–	30	øre	
høyere	pris	på	slakt	enn	vi	hadde	regnet	
med i desember.

Dekningsbidrag går 
ned også for slakte-
gris, men mindre enn 
for smågris- og  
kombinertproduksjon.

Fleksibel innredning

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

Reime GP innredning

Reime Forum Gris fødebinger

Reime Forum gris insemineringsbås

Nyhet! Ekstra stort 

smågrishjørne
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In-Gris web »tips

Månedlig rapportering i Ingris – 4 kr per bedekning

Inndeling	av	rapporter	i	Ingris

Mari-Janne Rasmussen

Animalia

portert i tide. Komplette registreringer i 
forhold	til	bedekninger	skal	øke	verdien	
av dataene til bruk i prognosearbeid, 
samt gi bedre datagrunnlag for overvåk-
ning	av	fruktbarhetsresultater.	det	betyr	
at det er ønskelig at alle bedekninger/ 
inseminasjoner	for	hver	purke	registreres	
(også dobbelt- og trippelbedekninger), 
det skal registreres riktig bedekningstype 
(eierins., leid ins., naturlig bedekning  
eller intern semin) og riktig rånenummer, 
dvs nummeret angitt på tuben ved inse-
minasjon.	Godtgjørelsen	vil	bli	utbetalt	
våren 2010. Kostnaden med denne ord-
ningen dekkes av omsetningsrådsmidler 
via	nortura	Totalmarked	og	av	norsvin.
 
godtgjørelse For 
tilvekstdata
Tilvekstdata (smågris og slaktegris) for 
2009 vil bli premiert med kr 400 per  
dyregruppe og besetning. Rapporterings-
fristen er 28. februar 2010.

dersom	du	har	spørsmål	i	forbindelse	
med rapporteringen, ta kontakt med din 
slakterirådgiver	eller	norsvins	bruker-
støtte på telefon 62 51 01 11.

Ingris har det siste året utviklet mange 
nye	rapporter	og	styringslister.	dette	har	
ført til at lista under menypunktet «rap-
porter»	har	blitt	lang,	uoversiktlig	og	 
dermed vanskelig å finne frem i. 

det	har	også	kommet	tilbakemeldin-
ger fra produsenter og rådgivere som til-
sier	at	behovet	for	rapporter	og	styrings-
lister varierer i de ulike besetninger.

en	smågrisselgende	besetning	har	for	
eksempel	ikke	behov	for	de	samme	rap-
porter og styringslister som en avlsbeset-
ning, purkering nav eller tilvekstdel.

På	bakgrunn	av	dette	har	vi	valgt	å	vise 
rapporter	og	styringslister	etter	hvilket	
skjermoppsett	de	forskjellige	besetninge-
ne	har.	Ønskes	andre	rapporter	f.eks	i	 
forbindelse med besøk fra rådgiver eller 
veterinær	er	det	bare	å	endre	skjermopp-
settet	slik	at	de	rapportene	det	er	behov	
for	blir	tilgjengelige.

I	dette	bildet	velger	hver	enkelt	den	
brukertype som i tillegg til å generere 

skjermoppsettet		i	programmet,	også	ut-
løser	hvilke	rapporter	og	styringslister	
som vises.

I	det	nåværende	menybildet	listes	
både rapporter og styringslister samlet, 
noe	som	har	bidratt	til	å	gjøre	den	 
uoversiktelig.

derfor	er	lista	nå	kategorisert	og	delt	
inn	på	følgende	måte	med	tilhørende	
rapporter og styringslister som under-
punkter.

Styring
– Eks: grising og avvenningsliste,  

vaksineliste	og	drektighetsliste.
Reproduksjon
– Eks: grisings %, omløp og tomdager 

fordeling.
Kullresultater
– Eks: fødte og avvente kull og kull-

resultater	detaljer.
Tilvekst
–	 det	jobbes	med	å	utvikle	rapporter	og	

styringslister for til-
vekst, og disse vil leg-
ges ut fortløpende.

Underpunktene blir 
synlige ved å peke på 
de ulike kategoriene. 
Velg rapport/styrings
liste og legg inn ut-
plukkskriteriene.

For å stimulere til rask rappor-
tering av produksjonsdata til 
sentralt Ingris-lager og dermed 
øke verdien av data til markeds-
prognoser innføres nå en ny 
ordning med krav til månedlige 
rapporteringer for å oppnå 
godtgjørelse. 

Målfrid Narum

fag- og seminsjef, Norsvin

Hittil har det vært 4 årlige frister for regis-
trering	av	purkedata,	det	har	blitt	gitt	
kompensasjon	pr	fødte	kull	og	det	har	
vært	krav	om	at	alle	de	4	årlige	fristene	
må	ha	vært	overholdt	for	at	svineprodu-
senten	skal	få	godtgjørelse.	
 
endringene med ny ordning blir:
1)	en	må	rapportere	hendelser	månedlig 

for	å	oppnå	full	godtgjørelse*. 
2)	dersom	man	blir	for	sen	med	å	regis-

trere for en eller flere måneder, vil en 

likevel	oppnå	godtgjørelse	for	andre	
måneder	der	hendelsene	er	rapportert	
i tide. 

3)	det	gis	en	godtgjørelse	på	kr	4	per	be-
dekning/inseminasjon	som	er	regis-
trert	innen	fristen	for	gjeldende	måned

 
*)	For	å	oppnå	godtgjørelse	skal	hendel-

sene	registreres	i	Ingris	web	eller	sen-
des	inn	fra	Ingris	windows	eller	Info-
Gris	til	følgende	tider:
Hendelser i januar 2009 rapporteres 
innen 1. mars 2009
Hendelser i februar 2009 rapporteres 
innen 1. april 2009
Hendelser i mars 2009 rapporteres 
innen 1. mai 2009
Hendelser i april 2009 rapporteres 
innen 1. juni 2009 osv. ...

Man	har	med	andre	ord	1	måned	på	seg	
for	å	rapportere	hendelser	som	skjer	på	
den	siste	dagen	i	hver	måned.	
Vi ønsker å få inn opplysninger om be-
dekninger/inseminasjoner,	grisinger,	av-
venninger, innmeldinger og utmeldinger. 
Godtgjørelsen	vil	bli	betalt	ut	i	fra	antall	
bedekninger/inseminasjoner	som	er	rap-
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Samvirkeprinsippet er Felleskjøpets viktigste  verdi, fordi det bygger 
på forståelsen for størrelse og handlekraft. Jon* er en av 2300  ansatte 
i en organisasjon som er satt til å ivareta eiernes mål om en lønnsom og trygg 
framtid for norsk landbruk. Og siden produksjon og distribusjon av kraftfôr 
er hjørnesteiner i dette arbeidet, skal du alltid være trygg på både kvalitet 
og prisnivå. 

Så gled deg til morgendagen – den møter vi sammen.

Like sikkert som at dagen gryr

skal vi hjelpe deg å lykkes

* Jon
er kraftfôrselger i Felleskjøpet, 

og har vokst opp på bygda. Som 

fagmann på fôr er han daglig både 

rådgiver og diskusjonspartner til 

engasjerte og dyktige bønder. 

Et slikt samarbeid er både 

inspirerende og viktig for å skape 

lønnsom gårdsdrift. 
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mente	at	det	ville	være	viktig	med	gode	
allianser, spesielt mot Bondelaget, og at 
vi	måtte	ha	høyt	kunnskapsnivå	og	posi-
tivitet	bak	våre	innspill.	det	var	stort	sprik 
i finansieringsmåten for aktivitetene.

det	kom	mange	forslag	på	tiltak	for	å	
synliggjøre	at	norsvin	er	til	for	alle	landets	
svineprodusenter.	Representasjon	i	sty-
rene	på	alle	plan	må	bevisstgjøres,	og	
valgkomiteenes rolle er viktige. Tilgangen 
på	duroc	for	alle	vil	hjelpe	på.	det	viktig-
ste	vil	være	å	synliggjøre	det	hele	i	daglig	
handling,	der	norsvin	viser	sin	nøytralitet	
og	«uavhengighet».

Et stort flertal av tilbakemeldingene 
ønsker fortsatt arbeid for spredt produk-

sjon	over	hele	landet.	en	del	mente	at	
det	ikke	ville	være	ønskelig	å	stimulere	
til	nyetablering	i	helt	marginale	områder.

Rammebetingelsene	i	svinenæringa	
sikres best ved et effektivt avlsarbeid, 
bevisst	arbeid	for	kostnadsreduksjoner	
og sterke allianser mot beslutningstager-
ne.	de	fleste	ønsket	ingen	heving	av	kon-
sesjonsgrensene,	men	klarere	tiltak	mot	
de	som	bryter	loven.	det	var	en	viss	 
uenighet	om	man	skal	gå	inn	for	å	endre	
regelverket	nå.	noen	ønsket	mer	fleksi-
ble	grenser	i	forhold	til	markedssituasjo-
nen.	de	fleste	mente	at	norsvin	skulle	
overlate	til	aktørene	og	OFK	å	markeds-
føre	selve	svinekjøttet.

det	kom	svært	mange	konstruktive	 
og	gode	innspill	når	det	gjaldt	hvordan	 
vi	skal	sikre	vår	gode	dyrehelse.	Opp-
rusting	av	respekten	for	helsepyramiden	 
blir	helt	vesentlig.

de	fleste	av	tilbakemeldingene	gikk	
på at avlsarbeidet skulle finansieres over 
kjøttkiloen	og	at	vi	ikke	hadde	behov	for	
to	farraser	her	i	landet.	det	var	stort	sprik	
i prioriteringene dersom eksportvirksom-
heten	ikke	lykkes.

Mange	mente	at	norsvins	fagsatsing	
burde	fortsette	som	i	dag	og	at	norsvin-
skolen var viktig og burde videreutvikles. 
det	kom	inn	svært	mange	forskjellige	syn	
på	hvordan	kunnskapsformidlinga	burde	
skje	i	framtida.	Uansett	rådgivningsform	
burde	tilbudet	være	selvfinansierende.

Sist	høst	ble	norsvins	medlemmer	utfor-
dret	til	dugnad	for	å	videreutvikle	nor-
svin.	et	eget	strategihefte	med	en	rekke	
sentrale spørsmål ble benyttet blant 
medlemmer og ansatte. 14 studieringer, 
10	lokallag	og	7	fylkeslag	har,	sammen	
med samtlige ansatte, sendt inn sine  
besvarelser.	norsvins	styre	har	nå	gått	
gjennom	materialet	og	har	meldt	tilbake	
at	de	er	svært	fornøyd	med	engasjemen-
tet, og mange av synspunktene vil bli tatt 
med videre i prosessen

Tilbakemeldingene fra medlemmene 
inneholdt	et	unisont	«ja»	på	spørsmålet	
om	norsvin	fortsatt	skal	engasjere	seg	i	
næringspolitiske	spørsmål.	de	fleste	

Norsvin ønsker at norsk svine-
produksjon fortsatt skal være en 
viktig del av norsk landbruks-
politikk, og anbefaler at svine-
kjøttproduksjon, samtidig med 
de andre kjøttslagene, skal  
omfattes av den nye markeds-
ordningen.

En arbeidsgruppe foreslår vesentlige 
endringer	i	markedsordningene	for	kjøtt	
(storfe,	sau/lam,	gris)	og	egg.	Gruppen	
har	hatt	deltakere	fra	avtalepartene	og	
markedsaktører	fra	verdikjeden	for	disse	
sektorene.	Gruppa	foreslår	at	nåværen-
de	målprissystem	for	kjøtt	og	egg	i	jord-
bruksavtalen bør avvikles. Et stort flertall 
i gruppen anbefaler omlegging til en ny 
modell uten målpris, men med en øvre 
prisgrense som grunnlag for forvaltning 
av	tollvernet.	Som	et	viktig	grunnlag	for	å	

gjennomføre	målene	for	landbrukspoli-
tikken,	foreslås	det	å	opprettholde	 
norturas	markedsreguleringsansvar	med	
mottaksplikt fra produsentene og forsy-
ningsplikt overfor andre markedsaktører.

det	skisseres	ulike	alternativer	fra	ar-
beidsgruppa. Man står ovenfor spørsmål 
om man skal foreta kollektivt grep på alle 
kjøttslag	og	egg,	eller	om	noen	av	pro-
duksjonene	skal	vente	til	neste	gang	AMS-
støtten	må	reduseres.	neste	spørsmål	vil	
så	være	hvilket	grep	som	skal	tas,	enten	
det såkalte «kyllinggrepet» eller en ny-
konstruert	markedsordning.	I	forslaget	til	
ny	ordning	vil	man	beholde	dagens	 
muligheter	for	å	drive	produksjonsregu-
lering,	markedsregulerings	mulighetene	
bli noe begrenset, mens prisen til bonde 
blir	enda	mer	styrt	av	markedet.	nortura	
vil bli noteringsansvarlig og prisen skal  
i utgangspunktet settes på et nivå som  
gir balansert marked. 

norsvins	styre	har	behandlet	saken	
og	er	svært	klare	på	at	de	ikke	ønsket	
«kyllinggrepet»	i	svineproduksjonen.	
«Kyllinggrepet»	innebærer	i	praksis	at	
pris til bonde bestemmes ut fra disku-
sjon	mellom	industri	og	butikkjede,	og	
at det er kontrakter mellom slakteri og 

produsent.	Ved	evt.	overproduksjon	er	
det	opp	til	de	ulike	slakteriene	å	justere	
kontraktene,	evt.	kjøpe	ut	produksjon.	
det	vil	bli	svært	vanskelig	å	heve	prisene	
etter	en	overproduksjon.	Ordningen	har	
ikke	mottaksplikt	og	svinenæringa	vil	
raskt tape det meste av sin landbruks-
politiske	betydning	og	tilhørighet.

Styret	mente	at	alle	kjøttslag	og	egg	
burde gå over til den nye markedsord-
ningen	samtidig.	dette	vil	være	svært	
viktig	for	at	svinekjøttproduksjonen	fort-
satt skal bli sett på som en viktig og inte-
grert	del	av	norsk	landbrukspolitikk.	det	
kan	også	være	strategisk	riktig	å	foreta	
disse endringene nå, ut fra dagens poli-
tiske	situasjon.	norsvins	styre	ga	klart	
uttrykk	for	at	det	uansett	blir	svært	viktig	
for	svinenæringa	å	presse	på	for	at	ut-
betalingsprisen skal reguleres ut fra 
kostnadsutviklingen	hos	svineprodusen-
tene	og	ut	fra	at	markedet	skal	være	i	 
balanse, og ikke ut fra økonomi og dis-
kusjon	mellom	kjedemakta	og	slaktein-
dustri.	Prisdannelsen	bør	skje	i	samar-
beid med faglaga i landbruket. Vi må 
også	være	bevisst	på	at	en	ny	markeds-
ordning  ikke skal føre til konkurranse-
fordeler for noen av aktørene.

Strategiarbeidet blant medlemmer

Ny markedsordning 
– Norsvins syn

dansk	svinebestand	faller
Siste telling fra dansk statistikk	per	1.	januar	2009	viser	at	antall	griser	i	landet	 
er	12,2	millioner.	det	er	sju	prosent	færre	griser	enn	for	et	år	siden.	

Tellingen	er	basert	på	stikkprøver	som	omfatter	3500	bedrifter.	det	er	nå	 
1	056	000	purker	i	danmark,	eller	tre	prosent	færre	enn	for	et	år	siden.	 
diegivende	purker	hadde	i	gjennomsnitt	11,1	pattegriser,	mot	9,9	i	1998.	

det	ble	registrert	15	prosent	færre	slaktegriser	over	50	kilo	sammenliknet	 
med	for	et	år	siden,	hvilket	tilsvarer	580	000	slaktegriser.	Snaut	halvparten	av	
dette	fallet	skyldes	etterslepet	på	cirka	250	000	slaktegriser	som	følge	av	de	to	
store	slakteribrannene	i	fjor.	nedgangen	forklares	med	sviktende	økonomi,	 
altså	voksende	ubalanse	mellom	avregningsprisene	på	svinekjøtt	og	kostnadene	
til	fôr	og	energi.
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Westfalia Surge 
DanInredning 

LR-System 

www.noj.se

SPECIALISTEN PÅ ENKLA 
OCH DRIFTSÄKRA LÖSNINGAR

 Torrutfodring 
 Blötutfodring
 President kvarnar
Ventilation, larm
 Stallinredning
 Biobränsle anläggn

Funki AB
Fabriksvägen 2, 

SE-264 39 KLIPPAN
SVERIGE

Tel. +46 (0) 435 181 90
Fax: +46 (0) 435 103 55 

NOJ Serviceverkstad AB
Fåglum, Sörgården 655, 

SE-465 96 NOSSEBRO
SVERIGE

Tel. +46 (0) 512 542 90
Fax: +46 (0) 512 541 40 Opstadveien 653, 4360 Varhaug. Tlf. 51 79 84 50 Fax.  51 79 84 51 -www.jls.no

Priser fra

13 500,-
Prisene er eks mva.

K A D A V E R K A S S E

Kassen benyttes 

både til oppbevaring 

og transportering av 

dyrekadaver. ”Fall-lem” 

bunnplate til tømming, og 

påmontert feste for heise 

åk. Leveres med Triangel 

hurtigkopling som standard

 Miljøvennlig l

 Beskyttelse mot  l

 fugler og dyr
 Beskyttelse mot smitte l

 Unngår berøring ved  l

 henting og tømming

Kadaverkassen 
gir følgende fordeler:

www.norgesfor.no

«Jeg er godt fornøyd med fôrforbruket, 

den lokale forankringen og den gode 

oppfølgingen fra fôrleverandøren» 

sier Øivind Paulshus fra Østfold, 

 slaktegrisprodusent som 

  benytter fasefôring.

BONDENS TRYGGE VALG
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Neste nummer av Svin, nummer 3, kommer ut den 29. april.   
Manusfrist: 14. april    
Frist for bestilling av annonser: 14. april 
Frist for levering av annonsemateriell: 17. 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

norsvinskolen4
arrangerer	cand.	pig-kurs	i	Hamar	26.	–	27.	mars,	og	innrednings-
seminar	på	Rica	Hamar	den	26.	–	27.	mai.

kretsmøter i nortura4
avvikles	i	dagene	2.	–	13.	mars	i	nord,	Polarsirkelen,	nord-Vest,	
Vest,	Jæren/Ryfylke,	Sør	og	Øst.

årsmøte norsvin4
avholdes	1.	og	2.	april	på	Rica	Hotel	Hamar	(Olrud).

årsmøte nortura4
avholdes	den	21.	april	på	Hotell	Arena,	lillestrøm.

2009 global pig forum4
arrangeres	den	17.	–	19.	mai	i	2009	i	Chengdu,	Sichuan,	Kina,	av	den	
kinesiske	husdyrproduksjonsorganisasjonen	CAAA.	www.caaa.org.cn

world pork expo4
nummer	21.	i	rekken	avvikles	på	Iowa	State	Fairgrounds	i	des	
Moines,	USA,	den	3.	–	5.	juni.

sveriges grisföretagare4
avvikler	sitt	årsmøte,	sin	årsstämma,	i	Värmland	den	16.	og	 
17.	juni.

Utgivelsesplan Svin 2009:
 Nr. Matr.frist Manusfrist Utgivelse Temanummer
 3 17. apr 14. apr 29. apr
 4 15. mai 11. mai 27. mai
	 5	 12.	jun	 8.	jun	 24.	jun	 Gjødsling
 6 14. aug 10. aug 26. aug
 7 11. sept 7. sept 23. sept Økonomi/forsikring
 8 9. okt 5. okt 21. okt
 9 6. nov 2. nov 18. nov Energi
 10 4. des 30. nov 16. des

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

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

si
de

Nybygg i nord
Sorteringsvekter i sør 

2
2009

11

[tema4bygg og inventar]

- e r f a r i n g - k u n n s k a p - f l e k s i b i l i t e t - k v a l i t e t - u t v a l g -

• C leve r C leaner vaskerobo t g i r deg e t bedre mi l j ø og bedre he l se
• automatisk vask sparer t id
• mil jøpr isen Agroteknikk 2006
• lærer jobben etter en manuel l runde i f jøset

Våre fagkonsulenter skreddersyr løsninger
tilpasset ditt behov!
-ta kontakt for prosjektering og tilbud;
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- v a s k e r o b o t •et bedre mil jø

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

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

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

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

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

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

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

Vaskerobot2009:185x130  28-01-09  14:01  Side 1
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www.graakjaer.no
graakjaer@graakjaer.no
Tlf. 00 45 98 98 86 86

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

www.elotec.no
info@elotec.no
Tlf. 72 42 49 00

De beste løsningene for brannvarsling  
og kameraovervåking i landbruket. Vi tilbyr  
gunstig finansiering med skattefordel !

www.sveaverken.se
info@sveaverken.se
Tlf. +46 150 48 77 00

Din leverandør til grisehuset. 
Sveaverken samarbeider med ICR.

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

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

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

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

7/25/46

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

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

side 2

side 3

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

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

side 45

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

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

39/43/48

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

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

SPAR PENGER 
– DIREKTE FRA PRODUSENT
Jæren Landbrukssenter AS
Opstadveien 653, 4360 Varhaug
Telefon 51 79 84 50
Telefax 51 79 84 51

Ring vår selger 909 58 535 www.jls.no

priser fra

38 900,-
Prisene er eks mva.

JET GJØDSELPUMPER
Jet 2000 / 2100

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

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

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

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

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

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

LINK-FOG AS

www.noj.se
info@noj.se
Tlf. +46 51 25 42 90

Bedriften selger ACO Funki innredninger, ven-
tilasjon, bløt- og tørrfôring mm. Til storfe, Dan 
Egtved innredning og Westfalia melkeanlegg. 
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www.fiska.no
post@fiska.no
Tlf. 51 74 33 00

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

www.ecolab.no
no-kundeservice@ecolab.com
Tlf. 22 68 18 00 / 916 48 770

Profesjonell landbrukshygjene, for å sikre den 
hygiensike standard «Fra Jord til Bord».
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Returadresse:
norsvinsenteret

Postboks 504
n-2304	Hamar

B-BLAD

Vi har markedes mest brukervennlige 
bingeløsninger til gris

I-mek
Kompetanse

Løsninger

Produkter

Montering

Service

Optimalisering

www.fk.no

Ta kontakt med en av våre
spesial ister på svin

Torstein Lye
Østlandet
Mobil: 476 06 267
torstein.lye@felleskjopet.no

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.egebjerg.com

Noen av fordelene:
* enkel betjening
* rengjøringsvennlig
* heve- og senkbare porter 

* rustfrie fotplater og stolper
* tette tilslutninger mot gulv
* gode arbeidsforhold

Vakttelefon reservedeler:  815 00 320

Åpningstid:
Hverdager kl 08.00 - 20.00
Lørdager kl 09.00 - 18.00
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