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Den optimale melkeerstatning
eller som tilskudd i fødebinger.
Bedrer fôropptaket og øker fravenningsvekt.
• Sprayfo har mikro fettpartikler 
 kapslet i protein.
• Sprayfo er lettoppløselig.
• Sprayfo inneholder 50% skummetmelkpulver
• Bedre sunnhet  Bedre tilvekst
• Mer ensartet kull  Redusert vekttap hos purka.

Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Spegrismelk

Gi de små en god start!

Gir p
urka nok m

elk?

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

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

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

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

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

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

ØNSKER MER GRIS! 

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

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

Produsentrådgiver Ragnar 
Hogstad mobil 95 81 28 18

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

- EN BEDRIFT I                      KONSERNET
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idé trykk as, postboks 263, 2302 Hamar

Antall nr. per år: 10

Pris: kr 590,– for medlemmer
 kr 690,– for ikke-medlemmer
 kr 345,– 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.
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Forside: Som den første i landet skaffet Olav Tjelta på Sola seg 
rulllestol til rånen. Han er godt fornøyd med hvordan den fjernstyrte 
vogna fungerer i praksis.   
[Foto: Tore Mælumsæter]



18. mai 2009 mistet Freddie Helgesen 
autorisasjonen til å drive veterinær 
praksis. Mattilsynet og departemen-
tet mente at han hadde drevet ufor-
svarlig virksomhet i strid med lover  
og regler. 

det er første gang dette har skjedd 
i norge, selv om det på humansiden 
med jevne mellomrom har skjedd at 
leger har mistet autorisasjonen.  
Helgesen stevnet myndighetene ved 
landbruks- og matdepartementet få 
dager senere, og 14. januar i år ble 
staten enstemmig frifunnet i en dom 
ved Jæren tingrett. 

Veterinæren er ingen hvem som 
helst. Han driver landets største hus-
dyrpraksis, og har ikke mindre enn  
15 prosent av alle landets purker i 
kundeporteføljen sin. 

Helgesens praksis har i flere år vært 
omstridt og omdiskutert. Men han har 
i enda flere år vært elsket og aktet av 
kundene sine, mange av dem store 
svineprodusenter. det kommer klart 
fram i en bred framstilling av saken i 
dagens Svin. 

Men faglig sett er dommen  
knusende.

l E d E R
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En knusende dom

«Resultatet for svine

næringa framstår som 

atskillig sterkere enn 

det som faktisk har vært 

situasjonen de siste 

12 – 15 månedene»

Det er ikke bare NSB som sliter med forsinkelser. Også NILF og  
Budsjettnemnda for jordbruket har problemer med å henge med i 
svingene, i hvert fall når det gjelder oppdatert faktagrunnlag. 

Av den grunn får svineprodusentene et stort forklarings- og trover-
dighetsproblem i forbindelse med vårens jordbruksforhandlinger.  
De blir møtt med tall som viser et helt annet og lysere bilde av situa-
sjonen for svinenæringa enn det de opplever som reelt i hverdagen. 
Registreringene er for gamle, og fanger ikke på noen måte opp de 
dramatiske endringene som har skjedd i forholdet mellom utgifter 
og inntekter det siste året. Svineprodusentene vil derfor oppleve 
dem som teoretiske og virkelighetsfjerne. 

Det er faktiske regnskaper fra 2008 og tidligere som legges til grunn 
for inntektsmålingen og framskriving av forventet utvikling. Det er 
heller ikke økonomien i svineproduksjonen som måles alene, siden 
referansebrukene også har større eller mindre innslag av kornpro-
duksjon. Men på tampen av 2008 startet 
kostnadene å eksplodere, særlig for fôr,  
parallelt med at forventete prisøkninger 
ikke lot seg ta ut i markedet. Resultatet for 
referansebrukene framstår derfor som  
atskillig sterkere enn det som faktisk har 
vært situasjonen de siste 12 – 15 månedene. 

Derfor blir det er formidabel utfordring å 
skape forståelse for at svinenæringa sliter 
og trenger et løft. Den er, sammen med fjør-
fenæringa, mye mer følsom for kostnader 
og markedsinntekter enn andre jodbruks-
produksjoner som har sterkere beskyttelse i offentlige budsjetter.  
Når om lag halvparten av de variable kostnadene i svinenæringa 
skyldes fôret, og vi vet at grisen produserer klart flest tonn med kjøtt 
i Norge, så blir en rask og voldsom prisutvikling på kraftfôr kombi-
nert med sviktende prisutvikling mye tøffere for grisen enn for  
mange andre husdyrproduksjoner. 
Det blir en kjempeutfordring å møte forståelse for dette.

Gammelt faktagrunnlag  
skaper frustrasjon
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styrelederens  sak

Kristin Ianssen
styreleder norsvin

Hvor står vi – hvor går vi ?
Tema «Økonomien i svineproduksjonen – hva nå?» samlet nærmere 200 tilhørere på Jæren for noen uker siden. 
den vet hvor skoen trykker, som har den på! Vi er i en veldig spesiell situasjon. det er tilnærmet markeds- 
balanse, og da skal det normalt være relativt god økonomi for svineprodusentene. Men som det ble vist for  
rogalendingene er økonomien på nivå med en overproduksjonssituasjon. da ville vi ha diskutert omset- 
ningsavgift, purkeslakting og slaktevekter. det hjelper ikke nå. det er kostnadene som knekker økonomien.  
Høye kraftfôrpriser sammen med den generelle kostnadsveksten er krevende. Jeg tør nesten ikke tenke  
på hva et høyere rentenivå ville bety ! Vi fikk se et eksempel fra en dyktig produsent sine regnskapstall  
for 2008 og 2009. Inntektene var omtrent identiske mens kostnadene gjorde at årsresultatet ble  
halvert siste år ! dette kan ikke fortsette. Vi har hele tiden effektivisert produksjonen, investert  
for å bli større og tilegnet oss ny kunnskap. det vil vi helt sikkert fortsette med.  
Men når resultatet er at vi løper fortere og tjener mindre er vi inne i en ond sirkel!

det blir spennende å se om den nye stortingsmeldinga vil inneholde en framtidsretta  
strategi for norsk matproduksjon. landbruks- og matminister Brekk har allerede sagt  
at matproduksjonen i norge må øke med 20 % innen 10 år. det er et mål med  
muligheter ! For det er jo vi bønder som skal stå for denne produksjonsøkningen.  
Men det avhenger av at vi klarer å opprettholde optimisme og framtidstro.  
det er ikke nok at vi som i dag har valgt å satse på matproduksjon som yrke  
er fornøyde. Vi er helt avhengig av at generasjonen etter oss også ser mulig- 
heter og er villig til å satse på landbruket. Barna våre er i alle fall opptatt av  
å ta egne valg for framtida, og det er ingen selvfølge at de følger i foreldrenes  
fotspor. Selvfølgelig er kjøkkenbordspraten viktig for deres oppfatning av  
det yrket vi har. Men venner, utdanningsmuligheter og inntektsmuligheter  
er ikke uvesentlig for veivalgene de gjør. Jeg vil kjempe for et økonomisk  
løft for verdens viktigste yrke, et løft som leder ungdommen inn i fristelse!  
det bør også være lars Peder Brekk og kompanis viktigste kamp.

NYTT TILBUD: Tidligere 
har byggteknisk plan-

legging og rådgivning 
vært gitt av fylkesman-

nen i mange fylker. 
Men gjennom Norsk 

Landbruksrådgivning 
får hele landet nå et 
slikt tilbud. Plan- og 

bygningsloven blir  
vesentlig forandret i 

2010, og flere bygge-
prosjekter vil trolig 

møte krav om bruk av 
godkjente foretak. 

[Foto: TM]

Plan- og bygningsloven endres 
vesentlig i 2010, og flere kan 
møte krav om bruk av godkjente 
foretak. Norsk Landbruksråd-
givning har nå fra 1. januar i år 
opprettet et nytt bygningstek-
nisk tilbud.

Tilbudet er en landsdekkende bygnings-
teknisk rådgivings- og planleggingstje-
neste for landbruket. Tidligere har denne 
tjenesten vært ytt av fylkesmannsembe-
tene i mange fylker, men den blir nå  
videreutviklet og styrket i norsk land-
bruksrådgiving. Per Ola Skjølberg og 
Christian Brevig i norsk landbruksråd-
givning sier i en pressemelding at de vil 
tilby tekniske planer, bistå under pris-
forhandlinger og kontraktsinngåelser,  
og tilby byggeledelse. 

– dette rådgivingstilbudet gir gård-
brukerne en enestående mulighet til 
nøytral rådgiving i byggeprosjekter.  
Erfaringer fra andre land tilsier at dette 
gir gode og billige landbruksbygg, sier 
direktør Anders Heen i norsk landbruks-
rådgiving. Tjenesten omfatter alle typer 
driftsbygninger i landbruket, og bygnin-
ger for landbrukstilknytta virksomhet.  
Tilbudet fra fylkesmannsembetenes 
landbruksavdelinger (FMlA) er opphørt, 
og norsk landbruksrådgiving utvider 
derfor sine fagområder til også å gjelde 
teknisk planlegging. det nye rådgiver-
korpset består av planleggere, bygnings-
ingeniører og tekniske tegnere. 

– Planleggerne er tilsatt i regionale 
rådgivingsenheter (tidligere forsøksrin-
ger), men vil samarbeide i et nasjonalt, 
faglig nettverk med tilgang til hverandres 
spisskompetanse. denne organiseringen 
sikrer et likt rådgivingstilbud for hele l 
andet. Utarbeiding av teknisk forprosjekt 
og arbeidstegninger videreføres, samti-
dig som vi styrker tilbudet innenfor byg-
geledelse og kvalitetssikring av bygg og 
anlegg. det samme gjelder også den 
økonomiske rådgivingen, sier Anders 
Heen videre. Tjenesten tilbyr også hydro-
teknisk kompetanse som det er økende 
etterspørsel etter. 

Plan- og Bygningsloven Blir 
vesentlig endret i 2010. 
det forventes at flere byggeprosjekter i 
landbruket blir omfattet av krav om bruk 
av godkjente foretak. norsk landbruks-
rådgivnings medarbeidere vil dekke kra-
vene i den nye loven. – Vårt mål er kvali-
tetsbygg til riktig pris, og vi vil skjele til 
lokal byggetradisjon og kulturlandskap, 
understreker direktør Anders Heen i 
norsk landbruksrådgiving.

Nytt rådgivningstilbud for landbruksbygg
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Våre fagkonsulenter skreddersyr løsninger tilpasset ditt behov! -ta kontakt for prosjektering og tilbud;

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

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

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

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

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

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

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

•FTS, FTSlight, FT30

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

1,2 m2 smågrishjørne

-med 10 års garanti

-glassfiber:



A V l  O G  S E M i N

8 svin – 2/2010

dette er startskuddet på et fireårig 
samarbeidsprosjekt som kort og godt  
heter «Robust gris». Torunn Aasmundstad 
skal ta doktorgrad gjennom dette pro-
sjektet. To av de andre forskerstillingene 
er delfinansiert over norges Forsknings-
råds budsjett. For Hanne Henriksen,  
norsvin/UMB/Ås, Torunn Aasmundstad, 
norsvin, Kristin Olstad, norges veterinær-
høgskole, og Jørgen Kongsro norsvin/
UMB/Ås, er det spennende dager nå.  
de har nettopp startet på første etappe i 
dette fire år lange løpet som forhåpent-
ligvis munner ut i konkrete forbedrings-
områder. På dette februarmøtet letes det 
særlig etter leddlidelser (osteochondro-
se). Men det skal også tas i bruk annen 

teknologi for å studere dette nærmere, 
for eksempel videoanalyse av bevgeleser 
og eksteriør ved norsvins testingsstasjon 
delta. 

– dette arbeidet vil påvirke måten vi 
gjennomfører eksteriørbedømming på i 
hele avlssystemet vårt. Vi har nylig vært i 
USA og møtt de fremste i landet på funk-
sjonalitet hos griser. Vi er alene i verden 
om å ta i bruk disse teknologiske hjelpe-
midlene så direkte i avlsarbeidet. 

nå skal all den nye informasjonen ut-
nyttes. Vi tror at arbeidet vil kunne styre 
avlen i retning av mer funksjonelle og  
robuste brukspurker. Vi må bli enda  
flinkere til å serve kundene våre robuste 
avlsdyr. da må vi også kunne fortelle 
dem mer om hvordan de for eksempel 
skal fôre riktig for å utnytte dyras poten-
siale. Men først og fremst ønsker vi å  
løfte kvaliteten på livdyra våre. Vi vil ha 
sterkere og mer funksjonelle dyr, sier 
avlssjef Bjarne Holm i norsvin. 

Avlsarbeidet fortsetter etter tradisjo-
nelle utvalgsmetoder, men med ny vekt-
legging. Parallelt med dette dykkes det 
også stadig dypere ned i molekylærgene-
tikkens kompliserte verden. dette er et 
stort og vanskelig område, men plutselig 
kan det dukke opp kunnskap som er 
konkret og praktisk anvendbar. derfor 
ønsker avlssjefen fullt trykk også på det-
te området.

Grisen skal bli mer robust
Ny teknologi tas nå i bruk for alt 
den er verdt. Avlsforskerne jakter 
på faktorer som skal gi oss enda 
sterkere og mer robuste griser.

Tore Mælumsæter

På et lite møterom på norsvinsenteret 
sitter fire unge forskere krumbøyde over 
pc'er og prosjektorer. På veggen vises 
tredimensjonale bilder av grisenes inn-
side i alle mulige vinkler. det er datato-
mografens avsløringer av unge testråner 
som granskes med lys og lykt. 

SPENNENDE: Med tredimensjonale  
bilder av grisens innside i alle mulige 
vinkler, håper disse forskerne å utnytte 
datatomografens informasjon til å  
utvikle en enda mer robust og sterk gris. 
Fra høyre Hanne Henriksen, Torunn  
Aasmundstad, Kristin Olstad og Jørgen 
Kongsro.

På Østjylland i Danmark vil bonden Søren  
Hansen bygge et grisehus med tomatgartneri i 
andre etasje. Verken grisemøkk eller CO2 skal på 
denne måten slippes ut i miljøet.

Landbrugsavisen kaller prosjektet, som går under navnet 
Pig City, for et columbi egg. det er et samarbeidsprosjekt  
mellom mange institusjoner som ikke bestandig er på 
samme lag. Pig City får støtte fra danmarks naturfred-
ningsforening, dyrenes beskyttelse, regjeringen og land-
bruket. det visjonære prosjektet er en del av ideen om et 
biobasert samfunn. 

– Vi i landbruks- og matvarebransjen tror på dette, sier 
leder Michael Brockenhuus-Schack i landbrug & Fødevarer 
til den danske avisen Politiken. Han framholder at prosjek-
tet baserer seg på gjenbruk av avfall og restprodukter. 

Både regjeringens matvareminister  
og miljøminister karakteriserer prosjektet som perspektiv-
rikt. Realdania har gitt økonomisk støtte til Pig City, som 
ble premiert i en konkurranse om framtidas landbruks-
bygg. Men det er fortsatt uklart når prosjektet blir realisert 
rent fysisk.

Framtidas svinefarm bygges i Østjylland
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Vaksinering mot rånelukt ikke uproblematisk
Immunologisk kastrering er en 
alternativ metode til kirurgisk 
kastrering av gris. Preparatet 
Improvac er utviklet av Pfizer 
og ble i 2009 registrert og god-
kjent som en vaksine både i EU 
og i Norge.

Det er imidlertid ikke helt uproblematisk 
å starte med immunologisk kastrering i 
praksis. næringa trenger tid for å kunne 
kontrollere på en trygg måte at det ikke 
kommer kjøtt med rånesmak på marke-
det. Metoden går ut på å hemme grisens 
kjønnsutvikling. Preparatet er ikke et 
hormon, men virker ved å «vaksinere» 
grisen (det dannes antistoffer) mot egne 
kjønnshormoner. nærmere omtale av  
virkningsmekanisme er omtalt i se norsk 
veterinærtidsskrift nr 3. det er nødvendig 
med to injeksjoner, den siste 4 – 6 uker 
før slakting.

ikke uProBlematisk
Selv om virkningen av preparatet er godt 
dokumentert, er det likevel ikke uproble-
matisk å ta det i bruk. Metoden innebæ-
rer et helt nytt behandlingsprinsipp i 
norsk husdyrproduksjon, og vil medføre 
en ny type gris ved slakteriene. Kjøttkon-
trollforskriften som har vært gjeldende 
fram til 1. mars 2010, forholdt seg kun til 

råner og kasterater, og slo fast at kjøtt fra 
ukastrerte griser  med slaktevekt over 80 
kilo skulle klassifiseres som råne (§ 11, 
3. ledd). Med implementering av den nye 
hygienepakken overlates spørsmål som 
ikke angår folkehelse, men kjøttkvalitet, 
til slakteriene selv. 

kjøttkvalitet næringas eget 
ansvar
næringen har behov for noe tid for å 
komme fram til kontrollsystemer som 
sikrer at kjøtt med rånesmak ikke kom-
mer ut til forbruker. det finnes per i dag 
ingen god, praktisk og objektiv metode 
for å skille mellom behandlede og ube-
handlede hanngriser. Selv om testikkel-
størrelsen i gjennomsnitt vil være mindre 
hos behandlede dyr, finnes det også 
hanngriser med naturlig små testikler 
som likevel kan ha høye nivåer av råne-
luktsubstansene androstenon og skatol. 
Utfordringen er å sikre at ikke disse kom-
mer ut på markedet. Metoden er per i 
dag ikke tatt i bruk i noe omfang i land 
som det er naturlig å sammenlikne oss 
med. det vil derfor være behov fror å  
bygge opp et system for dokumentasjon 
av gjennomført behandling og etter-
kontroll av effekten både i besetning og 
på slakteri.

Videre ønsker vi å få noe erfaring med 
gjennomføring av metoden i praksis.  
Vi ser det ikke som uproblematisk å  
massebehandle slaktegris på den aktu-

elle størrelsen ved hjelp av injeksjon.  
det er en utfordring å komme fram til en 
praksis som sikrer at alle hanngriser be-
handles korrekt to ganger og til riktig tid.

Felles strategi
næringen har nedsatt en arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra norges 
Bondelag, norsk Bonde- og Småbrukar-
lag, norsvin, KlF, nortura og Animalia. 
Gruppas mandat er å komme fram til en 
felles hovedstrategi og holdning til  
immunologisk kastrering, forankret i de  
ulike organisasjonene. Gruppa vil også 
legge en plan for gjennomføring av nød-
vendig utprøving i felt og på slakteri.

VIL FORENKLE: Immunologisk  
kastrering vil forenkle arbeids- 
prosedyrene, men det er problemer 
knyttet til praktiseringen og  
sikkerheten. Bildet er fra et  
kastreringsforsøk med bedøvelse  
ved Norges veterinærhøgskole.  
[Foto: Tore Mælumsæter]

Bente Fredriksen

 Animalia

ReferanseK. S. Torjesen, Norsk veterinær-

tidsskrift nr 3/2009, s 121-122. Vaksinasjon som 

alternativ til kastrasjon av gris.
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Uten internasjonal suksess 
stopper avlsarbeidet  
i Norsvin !
Uten internasjonalt salg og markedsføring av norsk svine-
genetikk ville norge i dag vært uten et selvstendig avls-
arbeid på gris. Etter hvert ville vi vært uten en gris av til-
fredstillende kvalitet for den norske svineprodusenten 
også! dette er en påstand som dokumenteres gjennom 
det vi ser skjer i våre to naboland Sverige og Finland.  
Sverige som sliter med å finansiere sitt avlsarbeid på  
yorkshire, mens Finland tilnærmelsesvis har overlatt til 
norge og Sverige å forestå avlsarbeidet på gris.

derfor skal vi være stolte av våre forgjengere som så 
tidlig forsto at i framtiden kunne ikke lille norge alene ha 
ryggrad til å finansiere et avlsarbeid av høyeste kvalitet. 
norsk svineavl måtte få flere bein å stå på. disse beina til 
1,4 millioner norskfødte griser årlig, har nå utviklet seg til 
om lag 20 millioner griser i 2009 på verdensbasis med 
norsk blod i årene!

Mange har fulgt norsvins internasjonale satsning siden 
midten av -90 tallet med både spenning og glede, men 
også med et snev av engstelse. det er med rette. norsvin 
har de siste årene, sammen med nortura og FK Agri, satset 
over 60 millioner kroner på internasjonal suksess for norsk 
svinegenetikk ! dette er mange penger for lille norsvin.

Med klokskap og tålmodighet har norsvin sakte men 
sikkert beveget seg inn på stadig nye markeder i inter-
nasjonal sammenheng ! Hele tiden med tro på at den norske 
grisen er blant verdens beste!

norsvin International AS (nI), som forestår det inter-
nasjonale salgsarbeidet av vår svinegenetikk, så dagens 
lys i 1996. I starten var selskapet 100 prosent norsvineid.  
I dag eies nI av norsvin, nortura og FK Agri, med norsvin 
som majoritetseier. nI har fire døtre; Svenska Avelspoo-
len, norsvin litauen, norsvin Polen og norsvin USA.  
Til sammen jobber det over 50 ansatte i disse selskapene. 
I norsvinkonsernet jobber det derfor til sammen vel 120 
medarbeidere for å utvikle og fremme salg av norsk  
svinegenetikk.

I fjor innbrakte vår internasjonale satsning royaltyinn-
tekter på vel ni millioner kroner. dette er snart like mye 
som tilskuddet vi får fra Omsetningsrådet. dette betyr 
igjen at norsvin er i stand til å selge semindoser i norge 
vel 20 kroner billigere enn om vi ikke hadde drevet  
eksportvirksomhet, forutsatt like stor satsning på avls-
arbeidet som før.

norsvin har satset hardest i USA, verdens største, men 
også tøffeste marked for svinekjøttproduksjon. Siden vi 
etablerte selskapet i 2002, har vi bygget opp en egen avls-
besetning på 550 purker, og selger norsk svinegenetikk til 
kunder som kontrollerer over 750 tusen purker, det vil si  
tolv ganger norsk svinepopulasjon. Salgsinntektene har 
økt jevnt og trutt, men ikke så trutt i 2009 som de budsjet-
terte ambisjoner. dette har sammenheng med flere ting. 
H1nI-pandemien rammet USAs svineprodusenter hardt. 
Amerikanerne er verdens mest stemningsladete folk.  
derfor førte omtalen av den såkalte svineinfluensaen til 
betydelig redusert forbruk av svinekjøtt med påfølgende 
prisfall. H1n1 krysset med finanskrisen ga nærmest en  
negativ heterosiseffekt for økonomien i amerikansk svine-
hold. Våre nåværende og framtidige kunder tapte penger 
på hver eneste slaktegris de leverte. dette preget også 
våre markedsmuligheter i fjor.

Svinekjøttmarkedet i USA har nå bedret seg betraktelig. 
Våre realistiske salgsmål for 2010 tilsier nesten en dobling 
av salgsinntektene i forhold til i fjor. dette innebærer at 
USA vil nærme seg et nullresultat i 2010. det betyr bedring 
i driftsresultatet på nesten fem millioner kroner. Tålmodige 
og langsiktige eiere som nortura og FK Agri står støtt ved 
vår side i å etablere oss i dette markedet. de vet i likhet 
med oss i norsvin, at uten internasjonal suksess, ryker 
også en selvstendig svineavl i norge !

det blåser tøffe vinder i alle internasjonale markeder. 
norvin har stukket hodet frem. dumt, vil nok noen si !  
Men dette handler ikke om det var klokt eller uklokt, smart 
eller dumt å satse internasjonalt! dette handler om å  
kunne ha muligheten til å videreføre den arven vi fikk over-
brakt fra salige professor Harald Skjervold på datidens 
norges landbrukshøgskole på Ås. Han var en legende 
innen internasjonal husdyravl, og brakte norge inn på  
verdenskartet på husdyravl en gang for alle. de norske 
avlsorganisasjonene har vært dyktige til å videreføre FoU-
nivået videre. Vi ser at vi for å drive et selvstendig avls-
arbeid i fremtida, måtte kommersialisere den unike avls-
kunnskapen nettopp gjennom internasjonal 
markedsføring og salg av vår genetikk!

Men internasjonal suksess er ikke et mål i seg selv.  
Internasjonal suksess er middel for å nå målet. Målet er 
nettopp å kunne tilby eierne av norsvin den til enhver tid 
beste svinegenetikk i verden !

når vi nå nærmer oss å være inne på 20 % av den ame-
rikanske svinekjøttproduksjon har ingenting med at vi ga 
fredsprisen til Obama å gjøre – nei heller tvert imot. det er 
KUn fordi våre griser presterer i verdensklasse.

direktøren  d i rekte

Rolf Ole Tomter
adm. direktør norsvin
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GRODD FAST: – Jeg skulle  
være på Jæren i tre måneder.  
Det ble 33 år, konstaterer Freddie 
Helgesen foran kontorlokalene i 
Hålandsveien 17 på Bryne.

Profet 
i eget land

Freddie Helgesen har skrevet  
veterinærmedisinsk norgeshistorie. 

Etter å ha drevet landets største  
husdyrpraksis på Jæren i mange år,  

ble han 18. mai 2009 den første norske 
veterinæren som mistet autorisasjonen 
til å drive praksis som veterinær.  
Helgesen har lenge vært populær og om
stridt. I sitt eget rike, det husdyrtetteste 

området i hele landet, har han skaffet seg 
tilnærmet profetisk status.  

Tap av autorisasjonen til tross;  
landets største husdyrpraksis lever i 

beste velgående.  
Hvem er denne mannen ?
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Er norges første veterinær som mistet autorisasjonen

Omstridt og populær
ikke får mer enn en advarsel. Er det så 
stor forskjell på Helsetilsynet og Mat-
tilsynet ? spør Helgesen retorisk.

Som leseren 
skjønner; tidligere 
veterinær Freddie 
Helgesen har slett 
ikke gravd seg ned 
i Jærens moldrike 
jord selv om han 
har mistet lisen-

sen. Fortsatt er han daglig leder for Jæren 
Veterinærservice, med tre ansatte dyr-
leger rundt seg. Han driver norges stør-
ste husdyrpraksis, og har ikke mindre 
enn 15 prosent av alle norske purker i 
porteføljen sin. Helgesen gir fortsatt  
ansatte og kunder gode råd. det har han 
selvfølgelig lov til. Han er stolt over at 
kundene hans i gjennomsnitt har hatt 
24,8 avvente grisunger per årspurke.  
det er tre over landsgjennomsnittet.

Men han er den første norske veteri-
nær som i tingretten er fradømt retten til 

å drive praksis som dyrlege. det er van-
skelig å stille seg likegyldig til en slik 
mann.det er det da heller ingen husdyr-
produsenter på Jæren som gjør. det står 
340 Rogalandsbønder på kundelista til 
Helgesens selskap. Torsdag 11. februar 
fylte Freddie Helgesen 60 år. dagen etter 
ble den omstridte og populære dyrlegen 
invitert av 240 husdyrprodusenter til 
bursdagesfest på Orre samfunnshus. 
nest etter kona og døtrene, er dette det 
største som har skjedd Helgesen i følge 
ham selv. Invitasjonen kom altså til tross 
for at han mistet dyrlegelisensen i fjor, 
og tapte anken i tingretten i år. dette for-
teller mye om Helgesens posisjon i hus-
dyrmiljøet i Rogaland. «det er ikke bøn-
der, men kolleger som har anmeldt 
meg», sier Freddie Helgesen. Helgesen 
sender kundene sine trykte råd og vink 
gjennom den trykte utgaven av «Veteri-
nærposten» flere ganger i året, og han er 
tilgjengelig på mobiltelefonen 24 timer i 
døgnet året rundt. Han har også arran-

– Jeg har gjort feil, men feil har 
også andre dyrleger og til og 
med veterinærhøgskolen gjort, 
uten at det har avfødt reaksjo-
ner. Kundene mine har ikke  
levert slakt med penicillin, og 
jeg har aldri skadet verken dyr 
eller mennesker. 

Tore Mælumsæter

Bryne, Rogaland

Freddie Helgesen (60) tar ansvar for det 
han har gjort og er dømt for. Men han 
mener at han har fått en straff som ikke 
står i forhold til skadene han skal ha 
gjort. – Jeg har ikke en gang fått en ad-
varsel. I humanmedisinen opplever vi 
ganske ofte at leger som forvolder alvor-
lige skader, sogar selvmord og dødsfall, 

Med fokus på gris

Vår styrke – din trygghet! www.a-k.no

A-K MAsKiner leVerer det du trenger for effeKtiV fôring AV gris

ta kontakt for gode tilbud!

datamix dM6000 våtfôring
•	Brukervennlig	og	nøyaktig	utfôring	basert	på	vekt
•	Fasefôring	for	både	våt	og	tørr
•	Vektbasert	fasefôring	på	ventilnivå,	tørrfôring
•	Mulighet	for	både	restriktiv-,	ad	lib	våt-	og	tørrfôring
•	Samme	styring	kan	benyttes	til	våt-	og	tørrfôring	i	
samme	besetning	

•	Alternativ	med	restløs	våtfôring;	ingen	fôrrester	i	
rørsystem	gir	ferskere	fôr	og	bedre	hygiene

•	Forberedt	for	styring	av	mølle	og	blandeanlegg	for	
produksjon	av	eget	fôr

•	Enkel	og	praktisk	besetningsstyring
•	Håndholdt	datamaskin,	PDA,	for	enkel	registrering	og	
oppfølging

skiold skivemøller og utstyr 
for hjemmemaling
•	Optimal	struktur	på	fôret	til	alle	
dyregrupper

•	Alltid	ferskt	fôr	fra	kontrollerbare	
råvarer

•	Reduserte	fôrkostnader
•	Stor	kapasitet
•	Kan	male	kornet	direkte	til		
våtfôrtank	/	tørrmixer

•	Kan	styres	automatisk	fra	fôrings-
anlegg,	også	mht	valg	av	struktur	
på	kornet	(grovt	til	purker,	fint	til	
slaktegris)

•	Lang	holdbarhetstid	på	alle	slitedeler
•	Lavt	strømforbruk
•	Leverer	komplette	systemer	med	
mølle,	renseri	og	skruer	–	alt	styres	
av	ditt	Datamixanlegg

transpork dM6000
Multifase tørrfôring

trenger du service på ditt fôringsanlegg:
Morten	Myhrås	–	midt-/nord	 Tlf.	930	19	391
Ole	Hauge	–	sør/vest	 Tlf.	930	19	385
Terje	Bleka	–	øst	 Tlf.	488	90	965
Per	Øyvind	Bjønnes	–	øst	 Tlf.	905	71	192
Morten	Lende	–	servicesjef	 Tlf.	517	98	503

Vi kan tilby: •	Service	våtforing	og	tørrfôring
	 •	Serviceavtaler	våtforing,	tørrforing	og	ventilasjon
	 •	Oppgradering	av	styringer	Datamix
	 •	Vask/desinfeksjon	av	våtfôringsanlegg

Nå må du  
komme inn å få  
et speilegg

Det var faglig  
forsvarlig etter 
min vurdering, 
men rettslig feil
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gert fagturer for grisebønder, blant annet 
tre turer til Kina. Freddie Helgesen har 
anket dommen i Jæren tingrett til lag-
mannsretten, og han er i dialog med 
Mattilsynet som har åpnet for at han kan 
søke om lisens på nytt. Han har sluttet å 
bruke de stoffene som ikke var tillatt å 
bruke. I mellomtiden går business as 
usual ved kontoret og laboratoriet i 
Hålandsvegen 17 på Bryne. Innlednings-
spørsmålet til Freddie Helgesen blir der-
for heller ikke som vanlig. det blir litt len-
gre. For hvem er egentlig denne mannen?

– du driver landets største husdyr-
praksis, har 15 prosent av alle purkene i 
landet i porteføljen din, 15 000 sauer og 
5000 storfe. du er norges første veteri-
nær som fratas lisensen på grunn av lov-
brudd, du inviteres til ditt eget 60-årslag 
av 2 – 300 hundre fornøyde husdyrpro-
dusenter, du synger opera både til  
begravelser og fest, du har fått norsvin  
Rogalands hederspris for forebyggende 
helsearbeid på gris i 2002, for å nevne 
noe. Hvordan vil du beskrive deg selv ?

– Jeg har vært velsignet med godt  
humør, god fysikk og god helse. Jeg tror 

jeg kan gi mye til 
andre mennesker, 
både faglig og 
menneskelig. Jeg 
har antakelig en 
form for AdHd, 
men jeg prøver å 
bruke aktivitets-

trangen positivt. det er sånn jeg er. Jeg er 
ganske lojal, og jeg er nok et typisk ja-
menneske. Jeg har stilt meg til disposi-

sjon for kundene 24 timer i døgnet. Jeg 
har jobbet som foreldrene mine, og vært 
mer opptatt av andre enn meg sjøl. Jeg 
har ikke blitt rik på dette, men jeg har 
blitt rik som menneske. Veterinærene 
som jobber hos meg får god lønn, og de 
må nå erstatte praksiskjøringen min. 
dette koster naturligvis penger, men jeg 
klager ikke. Før jeg mistet lisensen kjørte 
jeg også sjøl 10 – 12 
timer i døgnet i 
praksis. Medisin-
salget har jeg tjent 
åtte prosent på, og 
i retten kom det 
fram at 10 prosent 
er et greit nivå. Jeg 
føler ikke at jeg har drevet med ågerpri-
ser, noe regnskapene kan bekrefte.

– Har du mange misunnelig kolleger 
som føler at du har kapret 
kunder fra dem?

– det må nesten kolle-
gene mine svare på. Jeg 
har ikke drevet noen form 
for aktiv sanking av kun-
der. Jeg har fått kunder. 
de har vel sett at råd og 
dåd har gitt resultater.

– Hvor stort er  
nedslagsfeltet til Jæren  
Veterinærservice?

– Fra Heigre i Sandnes 
i nord til Brusand i Hå 
kommune i sør, og Gjes-
dal kommune i øst. 

– Og du har spesiali-
sert deg på gris?

– Ja, men vi er også tunge på storfe. 
19 av mine kunder har bygd nytt kufjøs 
de to siste åra, og det er ganske impone-

VERDSATT: Her henger 
hederspriser fra Norsvin 
Rogaland og Forum Gris 
under autorisasjons-
beviset, som nå ikke  
lenger er gyldig.

TIDLIG UTE: Allerede i 
1994 starter Helgesen 
med å ta bakterie-
prøver i besetningene. 
Etter få timer ser han 
resultatene, og skifter 
penicillin om nød-
vendig.

Jeg har ikke blitt 
rik på praksisen 
min, men rik  
som menneske

Jeg skulle være 
på Jæren i tre  
måneder.  
Det ble 33 år

Jeg tar ikke  
kunder fra andre. 
Jeg får kunder
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rende. Vår oppgave er å backe dem opp 
med kunnskap og pågangsmot.

– Hvordan opplevde du rettsaken?
– det var egentlig ei veldig god uke i 

retten. der møtte vi uhildete folk med 
både juridisk og veterinærfaglig kompe-
tanse. Jeg opplevde at det kom fram mye 
nytt i rettssaken, ikke minst faglig. Blant 
annet fikk vi fram at våre bakterieprøver 
fra dyr behandlet med smalspektrete 
pennicilinpreparater (Penovet/Mazipen/
Carepen) kan gi resistens mot mer 
bredspektrete preparater. Med andre 
ord; selv om det bare var brukt smal-
spektrete Penovet i nye besetninger vi 
kom inn i, fant vi resistens mot mer 
bredspektrete preparater. dette var grun-
nen til at jeg følte at jeg måtte bruke 
noen bredspektrete preparater. Men all-
tid på grunnlag av bakteriologiske prø-
ver. Vi tar prøver av alle mastitter på ku 
og en del gris, og får dem analysert i  
løpet av kort tid. dette var etter min vur-
dering faglig forsvarlig, og ut fra terapi-
anbefalingene fra Oslo. der står det pre-
parater anbefalt til MMA, for eksempel 
Tribrissen, men hvis prøvene viste at det 
ikke virket gikk vi til neste trinn på pre-
paratstigen. det er i tråd med anbefalin-
gene, hvor det står at vi skal følge deres 
preparatvalg, eller behandle etter bakte-
riologiske prøver. det siste kom ikke 
fram i retten. Jeg ble ofte frustrert over de 
resultatene som prøvene våre viste.  

Vi fant altså resistens i problembesetnin-
ger vi kom inn i mot for eksempel Terra-
mycin eller sulfa (bredspektret), selv om 
de ikke var brukt i det hele tatt i beset-
ningen. det var bare brukt Penovet. dette 
ble også bekreftet av professor Sørum, 
og det ble vist til en artikkel i tidsskriftet 
Science. Jeg tror dette vil tvinge fram at vi 
må ta prøver ved all antibiotikabehand-
ling, for eksempel mot mastitt. det tas 
altfor for lite prøver av besetninger i  
norge i dag. Jeg er fornøyd med at våre 

erfaringer med 
Penovet er viten-
skapelig bevist.  
de forklarer hvor-
for vi har brukt mer 
bredspektret enn 
normalt, sier  
Helgesen.

– Du er fra Østfold. Hvordan hadde 
det seg at du ble landfast på Jæren ?

– det var vel litt tilfeldig, men det var 
sangen som brakte meg hit. Jeg er fra 
Fredrikstad, og jeg sang fra jeg var ni år 
gammel. Gjennom sangen møtte jeg Rolf 
listrøm, en svensk sanger som opptrådte 
på telthusmøter i Østfolddistriktet, blant 
andre med John Olav larsen, en emissær 
fra Rogaland. Jeg var innom listrøms 
bokhandel i Fredrikstad, og han ba meg 
ta kontakt med veterinæren i Sarpsborg, 
Einar Kristiansen. Han mente at jeg bur-
de reise til veterinær Ingolf Stokkeland 

– Vi tar dommen til etterretning. 
Hvis dommen blir anket, er det 
egentlig greit med en rettslig be-
lysning av viktige prinsipp-
spørsmål i veterinærmedisinen. 
Hvis saken går helt til topps 
kan den skape presedens på 
viktige områder.

Tore Mælumsæter

Det sier direktør Kristina landsverk i 
Mattilsynet til Svin. Hun erkjenner at det 
kan være et komplisert regelverk veteri-
nærene må forholde seg til, men det fri-
tar dem ikke fra plikten til å sette seg inn 
i det og ta ansvar for egen praksis. 

– Vi betviler ikke at Freddie Helgesen 
er en dyktig veterinær, men reglene må 
følges. Mattrygghet og sikkerhet for ryddig 
medisinbruk er avgjørende for den almin-
nelige forbrukers tillit til norske husdyr-
produkter. Vårt ansvar er å føre tilsyn med 
at samfunnets lover og regler på dette 
området blir fulgt i praksis, sier hun.

 
alle må ta ansvar For  
egen Praksis
– Men Helgesen er antakelig ikke den 
eneste veterinæren i Norge som bevisst 
eller ubevisst har gjort feil ?

– det er nok riktig. Vi kan ikke se bort 
fra at også andre kan ha forbrutt seg mot 
regelverket i større eller mindre grad. 
Men at andre gjør feil fritar ikke en selv 
fra å gjøre det. dette blir derfor ikke et 
holdbart argument, og det har da også 
retten sagt seg enig i. 

Vi må huske på at den praksisen som 
er avdekket har hatt et betydelig omfang. 
Vi snakker om en oppegående og flink 
veterinær som har drevet stor praksis. 
det svekker ikke kravet til ryddighet i 
omgang med reglene. Jeg er glad for at 
dommen sier at Mattilsynet har lagt ned 
et grundig arbeid i denne saken. det har 
vært viktig for oss å underbygge den 
grundig. Vi har brukt mye tid på den, og 
saken har vært vanskelig.

 
dyrehelsePortal
– Vil Mattilsynet trappe opp det aktive  
tilsynet av legemiddelbruken i  
husdyrproduksjonen som følge av 
denne saken?

– Vi skal føre tilsyn med praktiserin-
gen av regelverket. det dukker stadig 
opp større eller mindre saker som vi går 
nærmere inn i. 

Mattilsynet:

–  Viktig dom for bruk av medisiner

ANSATT: En av de tre dyrlegene som er 
ansatt i Jæren Veterinærservice,  
Manuel Fässler, i passiar med sin  
daglige leder.

Jeg gir ikke opp. 
Jeg vil ha  
lisensen tilbake.
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kommende kan dokumentere et system 
som tilfredsstiller de krav som stilles i  
regelverket. Også vi vil vurdere om auto-
risasjonen kan gis tilbake hvis det kom-
mer en slik henvendelse, sier direktør 
Kristina landsverk.

beste sauen han hadde. Jeg brukte litt 
tid, men fikk ut tre fine lam som levde. 
Etter hvert skjønte jeg hvor mye dette be-
tydde for ham. Jærbonden lever av kua, 
men for sauen. – «nå må du komme inn 
og få et stekt egg», sa bonden. Og da var 
det gjort. Rykter sprer seg raskt på Jæren 
også, sier Freddie Helgesen.

på Ålgård i Roga-
land for å lære. 
Stokkeland var en 
veldig anerkjent og 
flink veterinær. Han 
var baptist, og han 
var også glad i sang 
og musikk.

– Da snakker vi om 1977 ?
– Ja, det var i mars, akkurat i starten 

av lamminga. Jeg skulle være der i tre 
måneder. Men det ble 33 år. Jeg avsluttet 
veterinæreksamenen i Berlin, og kom til-
bake til Ålgård. det er nok den beste be-
slutningen jeg har tatt. Jeg opplevde en 
mer positiv holdning, større endringsvilje 
og pågangsmot enn jeg var vant til.  
Jæren er den beste plassen å være både i 
medgang og motgang.

– Og hvordan ble du møtt i  
lamminga?

– Jeg hadde ikke vært der mange  
dager før Stokkeland ba meg reise til en 
gardbruker med lammeproblemer. Jeg 
kom, med min tyskregistrerte bil og snak-
ket østlandsdialekt. Bonden møtte meg 
med følgende spørsmål; «Har du sett en 
sau før ?» Jeg følte meg ikke høy i hatten, 

og skjønte raskt at 
dette besøket kun-
ne bli avgjørende 
for min karriere i 
Rogaland. det 
dreide seg om den 

Vi arbeider nå med et elektronisk til-
synssystem som skal fange opp alle  
medisiner som skrives ut til dyr og fisk, 
et veterinærmedisinsk register. det vil gi 
oss bedre oversikt over totalforbruket,  
og en ny forskrift om dette kommer 1. juli 
i sommer. Vi registrer også med glede at 
parter i jordbruksforhandlingene ønsker 
støtte til å bygge opp en dyrehelseportal 
som kan brukes både å sende inn infor-
masjon, og å hente ut informasjon.  
På sikt er naturligvis målet å få et regis-
treringssystem som går helt ned på be-
setnings- og dyrenivå. det vi får i første 
omgang er rapporter over det som går  
fra apotekene til veterinærene.

 
kan Få lisensen tilBake
– Kan Freddie Helgesen ha noe håp om  
å få autorisasjonen sin tilbake ? 

– Fordi dette er den første saken i sitt 
slag på det veterinærmedisinske om-
rådet, så har vi dårlige rutiner for hånd-
tering av slike spørsmål. derfor har vi 
samarbeidet med Statens Helsetilsyn,  
og kommer til å legge oss på deres linje. 

En lege som fratas autorisasjonen kan 
søke om å få den tilbake, såfremt ved-

Helgesensaken  
trinn for trinn

 
– EFTAs overvåkningsorgan ESA inspiserte restmengder i 

levende dyr og animalske produkter i norge i september 
2006, inkludert kontroll av legemidler brukt til dyr.  
Inspeksjonen ble gjennomført med representanter fra 
Mattilsynet. Ved produsentbesøk i Rogaland ble det  
avdekket avvik og andre forhold angående bruk av lege-
midler til dyr. Produsentene brukte Freddie Helgesen 
som veterinær.

– Mattilsynet hadde fått bekymringsmeldinger om Helge-
sens bruk av legenmidler. 3. oktober 2006 utførte Mat-
tilsynet Midt-Rogaland tilsyn hos en produsent i dirdal 
som var fast kunde hos Helgesen. 1. mars 2007 gjorde 
Mattilsynet Rogaland og Agder, sammen med Statens  
legemiddelverk, uanmeldte tilsynsbesøk hos Helgesen 
og en av hans faste kunder på Bryne.    

– 11. mai 2007 ble saken sendt Mattilsynets hovedkontor, 
som gjorde egne undersøkelser av journaler og helsekort 
fra seks produsenter. det ble holdt møter med Helgesen 
og produsenter av ham. de uttrykte full tillit til Helgesen. 
I november ble Helgesen informert om de faktiske opp-
lysninger som ville bli lagt til grunn i saken.    

– 22. mai 2008 varslet Mattilsynet om at det hadde fattet 
vedtak om å frata Helgesen hans autorisasjon som vete-
rinær. Vedtaket var fattet etter uttalelse fra det veterinær-
medisinske rettsråd.. Helgesens advokat bestred grunn-
laget for vedtaket. I august samme år møttes tilsynet, 
Helgesen og hans advokat.    

– 13.11.2008 fattet Mattilsynet vedtak om å kalle tilbake 
autorisasjonen. Helgesens advokat påklaget vedtaket i 
desember, men vedtaket ble stadfestet av landbruks- og 
matdepartementet 18. mai 2009.    

– 1. juni 2009 innga Freddie Helgesen stevning til Jæren 
tingrett. Hovedforhandlingen ble holdt 14. – 18. desem-
ber 2009.    

– Jæren tingrett frifant staten ved landbruks- og  
matdepartementet i dom av 14. januar 2010.    

– Freddie Helgesen vil anke dommen.    

Dette felte Helgesen:
– Han brukte ulovlig Penikel til spedgris, og de humanme-

disinske preparatene Zantac, Tagamet, Cimal og Paralgin 
Forte til produksjonsdyr.    

– Han brukte en selvlaget blanding av flere medisiner mot 
adenomatose, og noe ble satt igjen til etterbehandling 
av dyreeieren. Medikamentblandingene ble populært 
kalt Helgesenblandingen eller Helgesens mikstur.    

– Helgesens bruk av medhjelper, særlig dette at det ble 
satt igjen medisin slik at kunder kunne sette i gang egen-
behandling uten forutgående klinisk undersøkelse av  
veterinær.    

– det ble påpekt feil ved journal- og helsekortføring.    
– Høyt forbruk av antibiotika, særlig bredspektrete prepa-

rater, med dertil økt fare for resistens.

Kilder: Mattilsynets vedtak om å kalle tilbake veterinær  

Freddie Helgesens autorisasjon 13.11.2008

Dom i Jæren tingrett, Sandnes, 14. januar 2010. 

Samtaler med Freddie Helgesen, februar 2010.

TILGJENGELIG: Freddie Helgesen er  
tilgjengelig for kundene sine 24 timer i 
døgnet på mobiltelefon.

Har du sett en 
sau før? spurte 
bonden

Uka i rettssalen 
var faktisk gan-
ske bra



F ô R I n G  O G  S T E L L

16 svin – 2/2010

pakter. Husdyrproduksjon var først  
slakteokser, deretter ble det slaktegris i 
gamlefjøset. Men i 2005 stod nytt slakte-
grishus til 3,7 millioner ferdig. 

Skretting er forøvrig et Rogalandsnavn. 
Bestefaren Torbjørn kjøpte gården på 
50-tallet og kjørte flyttelasset med egen 
lastbil fra Klepp til Stokke. Helge er entre-
penør ved siden av gårdsdrifta og satser 
på snøbrøyting og gjødselkjøringen.  
I vinter har det vært travelt, siste natt ble 
det fire timers søvn. Snødybden i Vest-
fold er nå 130 cm, og mer snø er varslet.

 
våtFôring og myse
Skretting mener at slaktegris er en grei 
tilleggsproduksjon på gården. det nye 
slaktegrishuset er bygd med god tak-
høyde (4m). 

– Ekstra takhøyde koster relativt lite 
og gjør alternativ bruk mulig, sier  
kretting. God høyde er også fint på som-
meren, men kan være litt problematisk i 
kalde vintermåneder når avdelingen ikke 
er full. Huset har to avdelinger med plass 
til 312 slaktegris i hver. det er betong-
vegger og ventilasjon gjennom takven-
tiler. Bingene har tverrtro og slik at to 
binger deler samme tro. det er våtfôring 
og plass til 12 gris i bingen. Opprinnelig 
var det to drikkenipler i ulik høyde i hver 
binge. 

– Vi hadde litt problem med hale-
biting i starten. det er trolig bruk av myse 
(inneholder salt) som gjorde at to nipler 
ikke var tilstrekkelig, sier Skretting.  
de satte derfor inn to ekstra nipler, og 
problemet med halebiting forsvant.

2,8 i FôrForBruk
Skretting har mer eller mindre registrert 
forfôrbruk siden oppstarten, men de  
siste to årene gjøres det mer systematisk 
og ved hjelp av Ingris. 

– Jeg bruker kun 20 minutter på regis-
treringer pr. innsett, anslår Skretting. når 
en har lært seg Ingris er det hele ganske 
lettvint. 

– Programmet er egentlig helt genialt. 
Vekt ved innsett og slakting pluss kjøtt-
prosent lastes direkte fra nortura, forkla-
rer Skretting. Fôringsanlegget registrerer 
fôrforbruk for to og to binger. 

– det eneste vi må gjøre er å nullstille 
ved innsett pluss registrere dyr som dør 
og å anslå vekt på disse, sier den unge 
svinebonden fra Stokke. I tillegg registre-
res andre variable kostnader slik at de 
også har tall for dekningsbidrag. Siste år 
har forbruket vært 2,85 forenheter. det er 
noe høyt, men trolig et ganske vanlig 
nivå i mange besetninger. 

– Vi har satt et mål om fôrforbruk  
på 2,5 og har alliert oss med norturaråd-
givere for å få det til, sier Skretting.  

Feilgjæring gav taP
Hvis en ikke registrerer forforbruk har en 
egentlig kun regnskapet ved årets slutt å 
styre etter. når en selger gris for nærme-
re fire millioner i året kan feil som ikke 
oppdages raskt koste dyrt. 

– I fjor vår hadde vi feilgjæring i an-
legget. det oppdaget vi delvis ved større 
dødelighet på grisen, men også ved å se 
på forforbruket. dermed kunne vi sette 
inn tiltak raskt. Anlegget ble vasket ned 

– Registrering av fôrforbruk er 
nyttig og noe jeg anbefaler alle 
å gjøre, sier slaktegrisprodusent 
Helge Skretting i Stokke. Det er 
for eksempel nødvendigfor å 
kunne oppnå lavere fôrforbruk 
og bedre dekningsbidrag

Erling Mysen

Stokke, Vestfold

Solbjørg L. og Helge Skretting har satset 
på slaktegris på Gjelstad i Stokke (Vest-
fold). Helge (29) har vært gårdbruker  
siden han var 17, de første årene som for-

Målet er 2,5 fôrenheter

Helge Skretting på vei inn i grisehuset. 
Utenfor er 130 cm snø og det er måket 
snø av taket.

– Ingris er egentlig 
helt genial. Det er  

veldig lettvint å regis-
trere forforbruk, sier 

Helge Skretting.
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og problemet forsvant, sier Skretting. 
Men feilgjæring er med å gjøre at forfor-
bruket og regnskapsresultat i 2009 ikke 
blir det aller beste (se oppstilling).

 
Fra norm til 115
Opprinnelig brukte Skretting to kraftfor-
slag til slaktegrisene i tillegg til myse 
(17 %). Men så prøvde de kun med norm-
fôr pluss myse. Og da fôrforbruk og kjøtt-
prosent ikke ble dårligere så Helge ingen 
vits i å ha to kraftfôrslag. 

– Men nå vurderer vi to fôrslag igjen. 
Vi skifter fra norm til 115 Soft i neste inn-
sett. Og ser vi enda et innsett fram har vi 
tenkt å prøve et innsett med fasefôring. 
deretter kan vi sammenligne og se hva vi 
satser på, forklarer Skretting. Myse vil de 
fortsette med. 

– det er rimelig fôr og gjør at fôrkost-
nader og dekningsbidraget i produksjo-
nen blir brukbar selv om fôrforbruket er 
noe høyt, mener Skretting. Fôrkostnader 
per kg tilvekst lå i siste år på 8 kroner. 
Skretting lurer på om myse gjør det er 
vanskelig å nå målet på 2,5. 

– Men det er dekningsbidrag vi styrer 
etter. lavere fôrforbruk er ingen vits hvis 
det ikke gir høyere dekningsbidrag, sier 
Skretting.

Flere Burde registrere
– Marginene i slaktesvineproduksjon er 
ikke veldig store. Forregistrering burde 

derfor alle gjøre for å kunne hente de 
marginene som tross alt finnes, mener 
rådgiver i Animalia og Ingris Web, Mari 
Janne Rasmussen. I dag har rundt 200 
slaktegrisbesetninger forregistrering 
gjennom Ingris. I tillegg er det en del 
som har registrering gjennom  
Felleskjøpet. 

– Men egentlig burde vi hatt dobbelt 
så mange som satset på forregistrering, 
mener Rasmussen.

Ove Henrik Mørk Eek har store 
byggeplaner. Økonomisk går 
også selskapene bra og de får 
fortsatt prisnedskriving på korn.

Ove Henrik Mørk Eek og selskapet Mørk 
Engebretsen Invest har byggeplaner.  
I utgangspunktet ønsket de utvide virk-
somheten i Skiptvet med nærmere  
5000 m2. nå er påbygget redusert til 
2100 m2. Kommunen har avslått at dette 
kan sendes som en enkel byggemelding. 
nå er søknad om bygging sendt kommu-

nen og vil bli behandlet i nær framtid.  
I nabokommunen Askim er det også  
byggeplaner. der ønsker Ove Henrik 
Mørks samboer Signe Marie Skallerud å 
bygge grisehus på gården Skjolden på  
ca 4000 m2. – Vi har fått et brev med 
spørsmål om hvordan kommunen vil be-
handle en slik søknad, opplyser areal-
planlegger Vigdis Hillmo i Askim Kommu-
ne. Byggeplanene betyr at Mørk Eek og 
samboer snart vil kunne ha norges to 
største grisehus. I sum vil de kunne dis-
ponere over tre egne grisehus på nærme-
re 10 000 m2. I følge regnskapene tjente 
Mørk Eek bra på sin svineproduksjon i 

2008. Årsresultatet ble 4,2 millioner. Vi 
har da sett på tall for konsernet samlet, 
siden Mørk Eek har flere selskaper i sin 
svinevirksomhet. Omsetningen var 80 
millioner, og driftsresultat på 6,5 millio-
ner. Gjeld utgjorde 70 millioner, og bok-
ført egenkapital 19,6 millioner. Selskapet 
får fortsatt prisnedskriving for korn, og 
fikk 1,3 millioner til dette i 2009.

– det er en konsekvens av dommen  
vi fikk nylig, sier seniorrådgiver Øyvind 
Breen i Statens landbruksforvaltning.

Bygger to store grisehus ?

Resultatvariasjon 2009 
(3 innsett)
Beste og dårligste innsett
dB per gris kr 212 til 281
Tillegg per dyr kr 95 – 123
daglig tilvekst 938 – 1000 gram
FEg pr kg tilvekst 2,84 – 2,87
Slaktevekt 76 – 80 kg
Kjøttprosent 60,1 – 60,6(*
døde % 0,6 – 3,2 %
*)Kjøttprosent er fra de to siste innsett (ny formel). 

Generelt var det dårligst tall i innsettet med feil-

gjæring.

Ove Henrik Mørk Eek 
har fra før to store 
grisehus i Skiptvet. 
Her er vises det min-
ste grisehuset.

Halebiting forsvant 
når en økte antall 
drikkenipler fra to  
til fire.
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I gjentatte driftsgranskinger har 
vi fått beskjed om at kombina-
sjonen svin/korn kommer best 
ut økonomisk. Virkeligheten er 
ikke så enkel. 

Asbjørn Schjerve

Organisasjonssjef i Norsvin

I en situasjon hvor hele det norske land-
bruk skriker etter økt budsjettstøtte og 
samholdet mellom produksjoner settes 
på prøve, hvor realistisk er det da at 
«vinneren» får økt støtte ? 

norsvin får hele tiden tilbakemeldin-
ger fra svinebønder som ikke kjenner seg 
igjen i tallene som stammer fra drifts-
granskingene og Budsjettnemda.  
Er dette kun teoretiske modeller ?  
Er bøndene som leverer inn sine time- og 
driftsregnskap til nIlF representatative ? 
disse tallene og beregningene er imidler-
tid i dag den eneste omforente måten vi 
har for å måle den økonomiske utviklin-
gen i landbruket.

Fanger ikke oPP 
kostnadseksPlosjon
I forberedelsene til årets jordbuksfor-
handlinger møter norsvin igjen «doku-
mentasjon» som forteller om en svært 
positiv utvikling for svinenæringa fram  
til 2010. Se figuren 1, som viser utviklin-
gen til de ulike produksjonene sammen-
lignet med lønnsmottagere. Og land-
brukets vinner er; svin/korn.

Slike beregninger tar utgangspunkt i 
driftsgranskingene, og framregning av 
hva man tror vil bli resultatet for bonden 
ut fra de siste jordbruksavtalene. det 
faktum at kostnadene har eksplodert, og 
at svinebøndene ikke har fått nyte godt 
av målprisøkning, blir ikke synlig før 
driftsgranskingene har gått gjennom 
regnskapene. Siste etterkalkulering er for 
året 2008 – det året hvor kraftfôrprisen 
eksploderte. Full effekt vil vi derfor først 
se etter datainnsamlingen for året 2009. 

Tross dette, driftsgranskingen for 
2008 viste at bruk med korn og svin had-
de en inntektsnedgang på 10 % fra 2007, 
mens bruk med ensidig kornproduksjon 
alene hadde en økning på 40 %.  
dette tyder på at svin isolert sett, hadde 
gått sterkt tilbake, uten at det kommer 
helt fram.

svikt På to kroner Per kg
Omregner vi målprisen over på kalender-
år vet vi at målprisen på svinekjøtt steg 
med kr 1,415 per kg kjøtt fra 2008 til 
2009. Samtidig økte prisen på fôrkorn 
minus prisenedskrivningstilskudd med 

12 øre per kg korn, noe som normalt 
skulle gitt kr 0,52 i økte kostnader per kg 
kjøtt. nettoeffekten for svinebonden 
skulle derfor vært en inntektsøkning til-
svarende 90 øre per kg.

Virkeligheten viser at utbetalingspri-
sen til bonden var tilnærmet lik i 2008  
og 2009, selv om målprisen økte med  
kr 1,415. Vi vet også at gjennomsnittlige 
kraftfôrprisen (fig.2) steg med 25 øre per 
FEn (tilsvarenede 108 øre per kg kjøtt), 
selv om prisen på fôrkornet inn i blandin-
gene kun steg med 12 øre. En forventet 
inntektsøkning på 90 øre per kg kjøtt vi-
ser seg altså å bli en inntektsreduksjon 
på 108 øre per kg, altså en inntektssvikt 

«Og vinneren er; svin/korn»

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

Ring 57 87 70 11/ 57 87 70 09 eller slakt@nordfjord-as.no 
Ønskjer du avtale om gardsbesøk av vår representant ring 911 63 266

GÅR OPP: – Kostnadene til fôr og andre 
innsatsfaktorer går opp hele tida, men 
salgsinntektene holder ikke følge, sa 
Mari Østbye på Eidsvoll til Svin nummer 7 
i fjor. Hun driver lukket, kombinert svine-
produksjon. Her blar hun i papirer som 
bekrefter utviklingen.

Figur 14Inntektsendringer 2006 – 2010 ulike produksjoner. 
Referansebruk.

Figur 24Utvikling i kraftfôrpris per måned 2007 – 2009 
(Format Norm, FK Agri).
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på ca to kroner per kg i forhold til hva  
modellen hadde forventet i 2009.

den store utfordringen for norsvin inn 
mot jordbruksforhandlingene er derfor å 
få forståelse for at virkeligheten er mye 
verre enn hva andre «dokumenterer». 
når kostnadene eksploderer og andre 
forsyner seg før bonden, tar det dessver-
re altfor lang til før Budsjettnemda/nIlF 
fanger opp utviklingen i lønnsomhet, 
mens svineprodusentene ser effekten 
umiddelbart på sine driftskreditter.

 Formålet med driftsgranskingene er 
blant annet å vise den økonomiske utvik-
lingen i landbruket generelt. driftsgrans-
kingene, som danner basis for referanse-
brukene og er en del av materialet til 
jordbruksforhandlingene, omfatter årlig 
nærmere 1000 regnskap fra yrkesmessig 
drevne bruk, valgt ut slik at de represen-
terer ulike landsdeler, størrelsesgrupper 
og driftsformer. Bonden bak svin/korn-
modellenla oss se litt nærmere på de 38 
brukene som befinner seg bak referanse-
bruket «korn og svinehold». Gjennom-
snittsbonden var i 2008 48 år gammel, 
hadde et jordbruksareal på 387 dekar 
(med stort sett korn), der 136 dekar var 
leid areal. Han hadde 46,5 avlsgriser 
med 99 kull som produserte 1058 salg-

bare smågriser. Bonden omsatte 638 
slaktegriser. Gjennomsnittsprisen var 
933 kroner for smågrisen, og 22,98 per 
kg slaktegris. Fôrkjøpet var i 2008 på 
774.000 kroner. Bonden hadde 3,3 milli-
oner i gjeld, og la ned 3102 timer i drifta. 
denne bonden hadde i 2008 et drifts-
overskudd på 539.400 kroner, eller ved-
erlag til alt arbeid og egenkapital på 
299.000 per årsverk. Et årsverk var da 
satt til 1845 timer.

Hvor representativ er denne bonden? 
En bonde med 99 kull pr år har normalt 
ca 45 årspurker. Bonden «svin/korn» 
hadde 10,7 salgbare smågris per kull, 
noe over snittet i Ingris, som i 2008 had-
de 10,6 avvente per kull i snitt. Bruker 
bonden samme fôrforbruk som i nor-
svins normalkalkyler, har den gjennom-
snittlige fôrprisen vært på 2,88 kr/Fen – 
for alt fôr inkludert smågris- og diefôr. 
norsvins tall hentet fra FK Agri viste kr 
2,77 i snitt for rent slaktegrisfôr.

disse enkle vurderingene viser at  
produksjonsresultatet fra de 38 brukene 
ikke avviker svært mye fra snittet, verken 
i ytelse eller pris for produktet eller inn-
satsfaktorene i svineproduksjonen.  
Vi har imidlertid ikke noe grunnlag for å 
vurdere gjeldsnivå og arbeidsforbruk.

Mykotoksiner i korn er  
komplisert. Forskerne har flere 
spørsmål enn svar.Men Bioforsk 
anbefaler nå en hurtigmetode 
for testing av DON ved korn-
mottak.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Fusarium og mykotoksiner i korn var et 
av temaene under årets Bioforsk konfe-
ranse. 

– det er mange spørsmål og vi aner 
noen svar, var konklusjon fra forskerne. 
de har i fire år analysert og sett på myko-
toksinverdier i særlig hvete og havre.

– Vi aner noen årsaker til hvorfor det 
er mye Fusarium og mykotoksiner enkel-
te år i noen områder, sier forsker Sonja 
Klemsdal. Bioforsk har også lagd vars-
lingsmodeller som sier noe om faren for 
utvikling av ulike mykotoksiner. Men de 
har samtidig oppdaget manglende sam-

svar mellom innhold av Fusariumarter og 
mykotoksiner i høstet korn.

 
lateral Flow
– Men det er i all fall klart at vi må finne 
fram til rimelige hurtigmetoder for tes-
ting av mykotoksiner ved kornmottakene. 
Vi har trolig også funnet en egnet test-
metode, sier Klemsdal. Metoden heter 
«lateral flow» og kan egne seg til bruk på 
kornmottak. Testen er forholdsvis rimelig 
og enkel, og kan gjøres mens en venter 
på tømming av lasset. Selv om en trolig 
snart har klart en metode for testing av 
dOn ved kornmottak, finnes fortsatt ut-
fordringer. Innhold av det kanskje enda 
farligere mykotoksinet HT2/T2 ser ikke ut 
til å ha noen sammenheng med innhold 
av dOn. HT2/T2 må derfor testes med 
egne tester. dette mykotoksinet reduse-
res i motsetning til dOn heller ikke ved 
Proline-sprøyting. Forskerne tenker seg 
en tredelt strategi mot mykotoksiner.  
En modell der klima og dyrkingsfaktorer 
inngår, og varsler faren for utvikling av 
mykotoksiner. dermed kan kornmottak 
være spesielt observante. Oppfølging 

med prøver ved mottak i risikoområder/
år gjør det mulig å sortere ut korn med 
høye verdier. Siste ledd er tester av vare-
lager og ferdig kraftfôr, noe en allerede i 
stor grad har startet med.

Mykotoksiner
Mange spørsmål – vi aner noen svar

TESTES SNART: Snart vil trolig havre og hvete bli testet for 
mykotoksiner allerede ved kornmottak. Bioforsk anbefaler 
hurtigmetoder som viser innhold av mykotoksinet DON.

Griser slaktes 
med omsorg
Den kinesiske byen Zhengzhou 
har innført litt utradisjonelle re-
gler for slakting av griser, forteller 
landsbladet, som siterer  
shanghaidayly.com. Her mener de 
at en gris fortjener minst 12 timer 
med fred og ro sammen med  
slakteren, som skal klappe grisen, 
spille musikk for den, og gå en  
liten tur med den før den slaktes. 
det skal være byens næringslivs-
kommisjon som har innført regle-
ne som del av en kampanje for å 
få mer human slakting. de mener 
også at grisen vil smake bedre 
hvis den slapper av før den slak-
tes. Overtredelse av de nye slak-
terireglene vil straffes med meget 
høye pengebøter.
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– Dette har vært midt i blinken. 
Jeg får ikke fullrost vogna, sier 
Olav Tjelta. Som den første her 
til lands skaffet han seg for et år 
siden rullevogn til rånen sin.

Tore Mælumsæter

Redaktør Svin

Det er høy turnover av unge purker i gri-
sehuset på Tjelta. Her er det 5,5 ukers 
puljedrift, og alle smågrisene selges.  
det gjør det til en stor utfordring å syn-
kronisere brunsten. 

– Vi har hatt problemer med høyt om-
løp og brunstsynkronisering. Blir det for 
mange inseminasjoner på falsk brunst, 
så trekkes omløpsprosenten sterkt opp. 
Jeg scannet purkene mine i går, og fant 
bare sju prosent omløp, sier Olav Tjelta 
til Svin.

Fjernstyrt
Han er veldig godt fornøyd med den  
danske vogna som han oppdaget på 
Agromek i Herning for drøyt et år siden. 
Rånevogna sparer tid, øker sikkerheten, 
og gir ikke minst effektive rånesjokk som 
resulterer i færre tompurker og flere gris-
unger. Enda et plusspoeng er at den re-
duserer kravet til gangplass ved nybygg, 
eller renovering av eksisterende grisehus. 

Rånevogna, som her populært kaller 
rullestolen, er fjernstyrt. det betyr at  
insemineringsjobben kan gjøres uten å 
måtte forlate inseminasjonsbingen for å 

flytte rånen. Vogna trekkes trådløst fram i 
gangarealet med en fjernkontroll. Kravet 
til bredde i gangarealet hvor rullevogna 
går er ikke mer enn 65 – 70 centimeter. 

Rullevogna er også midjestyrt, slik at 
den greit kan komme seg rundt hjørner 
og vinkler. den løsningen som Tjelta har 
valgt kommer fra Bopil, og finnes i både 
liten og stor utgave. den minste er galva-
nisert, og krever bare 60 centimeters 
bredde i gangarealet for å komme seg 
fram. Seniormodellen er lagd i en rustfri 
stålkonstruksjon, og trenger 10 – 15 cen-
timeter bredere gangareal.

Blir litt lei mot slutten
På toppen av vogna ligger det et 12 volts 
batteri som gir strøm til den fjernstyrte 
el-motoren, som er bygd inn på gulvet i 
midten av vogna. dermed får ikke rånen 
lagt seg ned.

– Dine erfaringer etter et års bruk er 
med andre ord gode ?

– Ja, absolutt. Vogna har også spjeld 
på begge sidene av rånehodet, slik at du 

kan velge hvilken side av gangen tryne-
kontakten skal skje. 

– Er det vanskelig å få rånen til å stå 
så trangt over lengre tid ?

– Jeg holder rånen i vogna til bedek-
kinga er ferdig, og det kan ta opptil et par 
timer. Men da begynner'n å bli litt lei. det 
blir nok litt i lengste laget. Slik sett skulle 
jeg antakelig hatt to slike vogner. da jeg 
vurderte å ominnrede for å få bedre re-
produksjonsforhold, kom jeg fort fram til 
at det jeg sparte på å bygge om kunne 
jeg like gjerne legge i ei vogn som dette.

– Og hva kostet moroa for et år siden?
– Omtrent 50 000 kroner for denne 

mest avanserte varianten, sier Tjelta. 
Svin så med egne øyne hvordan den 
svære hampshirerånen uten å nøle gikk 
ut av bingen sin og inn i den forholdsvis 
trange rånevogna. Han visste åpenbart 
hva som skulle skje. 

– de to første gangene var det nok litt 
nøling, men det forsvant snart, forteller 
Olav.

Får ikke fullrost rånerullestolen

LEDDVOGN: Rullestolen er midjestyrt  
for å gå lettere rundt hjørner og vinkler.  
På toppen sitter et 12 volts batteri som 

driver den 12 volts el-motoren som  
ligger i kassen på gulvet midt i vogna.

VIL INN: Den svære 
hampshirerånen  

hopper gjerne inn i 
den trange vogna. Han 

er klar til å gi purkene 
et skikkelig rånesjokk.
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KONTAKT: Ikke noe i veien med trynekontakten mellom herr og fru her nei.

Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Ny modell 
kadavervogn. 
Bredde: 45 cm
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Schurr børste til gris
Sikker, ren og hygienisk
Tekniske spesifikasjoner: • 60 rotasjoner pr. minutt.
• Vekt: 110 kg. • Motor: 230 V • Strømforbruk: 0,30 kW

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

Grisemor
For mange unger i kullet? Mambo blander 
frisk melkeerstatning med en eller to timers 
mellomrom. Arbeidsbesparende fôring av  
 inntil 14 grisunger. Utviklet for 
 Sprayfo spegrismelk. Ta 
 vare på flere grisunger bruk 
 Mambo grisemor og Sprayfo 
 spegrismelk.
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Nordic Genetics og Norsvin er 
avlsorganisasjoner med et felles 
produkt for svineprodusenter; 
Nordic Genetics yorkshire  
x Norsvin landsvin  
= den beste hybrid i verden.

Bjarne Holm

avlssjef Norsvin

Timo Serenius

utviklingssjef Nordic Genetics

I dag satser både nordic Genetics og 
norsvin stort på avl og utvikling. Målset-
tingen med svineavlen er å forbedre det 
genetiske materialet slik at effektiviteten 
forbedres gjennom hele kjeden innen 
svineproduksjonen. Å se avlens del i  
svineproduksjonen som helhet gir styrke 
og forankring i våre avlsprogram.

svensk hyBrid er halvt ngs 
yorkshire og halvt norsvin 
landsvin
Alle hybridungpurker som følger vår plan 
er en kryssing mellom nordic Genetics 
yorkshire og norsvins landsvin. Selv om 
diskusjonen ofte dreier seg om hybrid, er 
det viktig å huske at avlsarbeidet skjer i 
renrasepopulasjonene. Avlsarbeidet byg-
ger på data som samles inn gjennom 
felttest, gjennom ultralyd og purkekon-
troll, samt gjennom stasjonsutprøvinger i 
begge land og på begge raser.

avlsProgrammet For nordic 
genetics yorkshire
I Sverige er det i dag 12 avlsbesetninger 
på yorkshire, der de fleste har hybrid og 
24 rene hybridbesentinger. I avlsbeset-
ningene er det ca 2000 yorkshirepurker 

som er kjernen i avlen. I avlsarbeidet er 
det svært viktig å øke det genetiske nivå-
et på alle kommende avlsdyr, og derfor 
arbeider avlsbesetningene mye med felt-
test. Fruktbarhet, spenekvalitet, tilvekst, 
spekktykkelse og eksteriør registreres på 
alle griser i disse besetningene.

månseryd tester
Utenom felttest ute i avlsbesetningene er 
det en spesiell testingsstasjon; Månse-
ryd. Hvert år testes ca 1700 yorkshire- og 
hampshireråner i et standardisert miljø 
som gir stor sikkerhet i de innsamlede 
data. På Månseryd registreres blant an-
net fôrforbruk på individnivå som mulig-
gjør avl for bedre fôrutnyttelse. Fôr er av 
de tyngre kostnadspostene innen svine-
produksjon, og egenskapen fôrutnyttelse 
er dermed en viktig del av avlsprogram-
met.

I all ny informasjon fra avlsbesetnin-
gene og fra Månseryd beregnes nye avls-
verdier hver hverdagsnatt. «Handelsver-
dien» beregnes siden gjennom at de nye 
ulike egenskapene økonomiske vekter. 
den viser altså hvilket genetisk nivå indi-
videt befinner seg på i populasjonen, 
målt i svenske kroner, og er et verktøy for 
avlsbesetningene når de velger foreldre-
dyr til neste generasjon. I figur 1 kan 
man lese en høy økonomisk vekt på 
egenskapen fruktbarhet i avlsprogram-
met for yorkshire. Avlsmålet for frukt-
barhet er å øke antall avvente griser per 
purke og år. På fruktbarhet avler vi for 
høyere antall levende fødte, høyere kull-
vekt ved tre uker, og kortere intervall 
mellom avvenning og ny bedekning.

Figur 2, 3 og 4 viser at avlsframgan-
gen er høy for egenskapene kullstørrelse, 
tilvekst og fôrforbruk. Avlsframgangen 
verdsettes til ca 20 SEK per år de siste 
årene. nå øker nordic Gentics satsnin-

gen på avl og utvikling, og dermed for-
ventes det enda større avlsframgang i 
framtida.

avlsProgrammet For 
norsvins landsvin
norsvin landsvins renavlskjerne er i dag 
spredd til flere land; norge, Sverige,  
Finland, litauen, Spania og USA. Årlig  
fødes ca 13500 renrasekull i populasjo-
nen. Hele 32 prosent av disse kullene  
fødes i norge, og ca 30 prosent fødes i 
USA. norsvin har de siste årene satset 
store ressurser på å bygge opp en sterk 
og konkurransekraftig motor i sitt avls-
program. denne globale avlsmodellen 
for å få inn data er avgjørende for  
norsvins landsvin, der fokus ligger på å 
vri avlsmodellen fra kvantitet til kvalitet. 
dette gjelder både for kullstørrelse, slak-
tekvalitet, og ikke minst generell hold-
barhet på livdyr. nesten alle norsvins 
avlsbesetninger fra USA til litauen regis-
trerer data på samme måte. det vil si alt 
fra identifisering, bedekninger, kullut-
jevning og ultralyd skjer identisk på  
norsvins system i alle de ulike landene. 
Ettersom alle norsvins avlsbesetninger 
tar imot semin fra råner i norge, eller fra 
brødre til disse seminrånene i Finland,  
er alle renrasedyr i de ulike markende i 
nær slekt med hverandre. I norsvins 
avlsberegning inngår data fra USA på 
samme måte som data fra norge eller 
Spania, noe som øker sikkerheten i alle 
markeder spesielt for egenskapene kull-
størrelse, moregen skaper og helse.

norsvins nye testing
Våren 2008 byttet norsvin ut sin testings-
stasjon og endret selve testen. den nye 
stasjonen tester 3500 råner per år, halv-
parten duroc og halvparten landsvin.  

Samarbeid som resulterer i verdens beste hybrid
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Figur 14Økonomisk vekting for de ulike egenskapene i avls-
programmet for Nordic Genetics yorkshire. I et effektivt avls-
program følger avlsframgangen målsettingen som vi har i 
«handelsverdien».

Figur 24Avlsframgang for Yorkshirebestanden, antall levendefødte.
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Rånene testes til de veier 100 kg. Indivi-
duelt fôrforbruk, fôrutnyttelse og tilvekst-
kurve registreres på her eneste råne. På 
grunn av de høye fôrkostnadene i norge 
har fôrutnyttelse en sentral plass i norsvin 
avlsprogram. Fôrkostnadene alene i  

norge er på nivå med den totale kostna-
den per kg produsert vare i for eksempel 
danmark. det helt spesielle med norsvin 
rånetest er hvordan rånene fullfører tes-
ten. Tre dager i uka bedøves 24 råner og 
scannes gjennom en CT-skanner, på 

samme måte som flere personer har 
gjort på sykehus. Gjennom å sette 
sammen bildene på hver enkelt råne et-
terpå får man et visuelt bilde av rånen 
med mye informasjon uten å ta livet av 
den. En positiv effekt av så sikre data i 

Samarbeid som resulterer i verdens beste hybrid
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Figur 34Avlsframgang alder ved 100 kg for Nordic Genetics yorkshire. Figur 44Avlsframgang fôrforbruk for Nordic Genetics yorkshire.

MÅL: – Vårt mål er å tilby et balansert hunndyr som gir mye effektivitet og produktivitet til avkommet. N landsvin og NG yorkshire-hybriden 
skal konkurrere internasjonalt med de beste livdyrene, skriver Timo Serenius (t.h.) og Bjarne Holm. [foto: TM]
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slike mengder er at de økonomiske  
vektene som gis hver egenskap i avlsmå-
let kan minskes uten at det går utover 
det årlige framskrittet. I praksis betyr det 
at man frigjør seleksjonskraft til andre 
egenskaper, i norsvins tilfelle robusthet 
hos purker og smågrisens overlevelse-
evne.

verdsettes kontinuerlig
Avlsmålet for norsvins landsvin verdset-
tes kontinuerlig utfra avlsframgang som 
oppnås og synspunkt fra eiere og kun-
der. Figur 5 og 6 viser dagens avlsmål, 
og oppnådd årlig framgang. Total avls-
framgang per slaktegris for bare norsvins 

landsvin har de siste årene ligget over  
30 nOK per år. I framtiden kommer kan-
skje den økonomiske vekten på slakte-
kvalitet til å reduseres betydelig, men 
takket være det robuste systemet forven-
tes fortsatt betydelig framgang. norsvin 
reduserte i 2004 den økonomiske vekten 
på antall levende fødte smågriser for å få 
med kullvekt og antall spener samtidig. 
Med det datamaterialet som ligger bak er 
det årlige framskrittet for levende fødte 
fortsatt ca 0,2 levende fødte per kull, 
samtidig som det skaper framskritt for 
kullvekt og antall spener (figur 7 og 8).

gloBalt konkurransekraFtig 
genetikk
nordic Genetics yorkshire og norsvins 
landsvin har i mange år vist sin høye  
global konkurransekraft. nordic Genetics 
har med gode produksjons- og holdbar-
hetsresultater eksportert livdyr til mange 
ulike land. Et eksempel som viser nivået 
på vårt avlsmateriale er eksporten av 
seks yorkshireråner til USA i 2007. nasjo-
nal avlsvurdering i USA har vurdert tre av 
dem blant de 10 beste rånene som bru-
kes innen renraset yorkshireavl.

står sammen
nordic Genetics og norsvin står sammen 
om den framtidige utviklingen av hybri-
den nG yorkshire x n landsvin. Målet er 
at denne hybriden skal konkurrere inter-
nasjonalt med de beste tilgjengelige  
livdyrene. Vår mål er å tilby et balansert 
hunndyr som gir mye effektivitet og pro-
duktivitet til avkommet. det er unikt i 
verdenssammenheng at vårt livdyr kan gi 
så mye effektivitet til avkommet sitt.  
dette er et resultatet av kostnadsstruktu-
ren i produksjonen vår, der fôrkostnader, 
byggekostnader og velferdsregler tradi-
sjonelt har gitt høyere produksjonskost-
nader. derfor har vi ikke bare søkt etter 
effektivitet hos far til slaktegrisen, men 
også hos mordyret. dette er en styrke 
som vi skal ta med oss og bygge videre 
på. den globale produksjonen etterspør 
stadig et mer kostnadseffektivt mordyr 
som bidrar positivt til økonomien i slak-
tegrisproduksjonen, samtidig som den 
leverer mange vitale smågriser. I 2010 og 
2011 kommer norsvin til å lansere hybri-
den vår i USA i stor skala.
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Figur 74Avlsframgang antall spener Norsvin landsvin.

Figur 54Økonomisk vektprosent for de ulike egenskap-
ene i avlsprogammet for Norsvin landsvin.

Figur 64Fordeling av årlig framgang – Norsvin landsvin.

Fig. 84Avlsframgang ant. levendefødte og kullvekt for Norsvin landsvin.
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* Very Important Pig

At sunne og friske griser er lønnsomme dyr, er ingen hemmelighet. Gi derfor grisene Pluss Multitilskudd
ved sykdom, miljø- eller fôrskifte. Får dyrene mye brød, myse eller grovfôr bør de alltid få ekstra 
vitaminer og mineraler for optimal tilvekst og trivsel. Purker som gis Pluss E-konsentrat eller 
Pluss E-vitamin m/Selen og Biotin i slutten av drektigheten får unger med bedre immunforsvar. 
All smågris skal ha jerntilskudd. Pluss Smågristorv gis fra 2. levedøgn til avvenning. For å forebygge diaré
rundt avvenning kan du gi Pluss Avvenningstorv fra 2 dager før til 2 uker etter avvenning. Skulle grisene
likevel få diaré vil Pluss Saltbalanse stabilisere elektrolytt- og væskebalansen. 
Gir du dyrene Pluss tilskuddsfôr når det er behov øker motstandskraften mot
sykdommer, og du vil spare penger på både veterinær og medisiner. 
Bønder som bruker Pluss går oftere i pluss, enkelt og greit!

Griser som får tilskuddsfôr 

kan fort bli sparegriser

Kontakt nærmeste FK-butikk eller tonnselger for informasjon.

*
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Mer rettferdig fordeling av  
verdiene gjennom hele nærings-
middelkjeden. Det er EUs land-
bruksministre som etterlyser 
dette. EU mobiliserer nå mot 
dagligvarehandelen og nærings-
middelindustrien.

Tore Mælumsæter

Vår egen landbruksminster lars Peder 
Brekk er med andre ord ikke alene om å 
ville kikke dagligvarehandelen og  
næringsmiddelindustrien nærmere i  
kortene. Han var vel heller ikke først ute. 
Allerede i 2007 satte EU ned en såkalt 
høynivågruppe til å se på hvordan verdi-
kjeden fungerer i markedet, effekten av 
private labels, eller egne merkevarer 
(EMV) som det kalles på norsk. Tidligere 
har bil- og energisektoren stått i EUs  
fokus, og nå altså dagligvarehandel og 
næringsmiddelindustri. det er bransjens 
eget blad, dagligvarehandelen, som har 
intervjuet landbruksråd Bjørn Eidem ved 
EU-delegasjonen og bransjeeksperter om 
dette. det diskuteres nå om en skal sikte 
seg mot tiltak på felles EU-nivå, eller om 
håndteringen av dette mer skal overlates 
nasjonalt nivå. I løpet av året vil det trolig 
skje noe rundt dette i EU. Bransjeeksper-
ter tror at internasjonaliseringen av han-
del og industri krever felles lovverk og  
regler på tvers av landegrensene.  

Regjeringen vår får kanskje drahjelp av 
EU når det gjelder å kikke bransjens folk 
nærmere etter i kortene. Bakgrunnen er 
den samme her hjemme som i EU, og 
EUs landbrukskommisær Fischer Boel 
har illustrert problemstillingen med føl-
gende eksempel; Mens melkeprisene i 
gjennomsnitt har falt med 17 prosent, er 
ikke butikkprisen mer enn to prosent  
lavere enn før. det er en djup landbruks-
politisk krise i Europa som ligger bak det 
som nå skjer. Verdensdelen har vært 
igjennom en lang periode med sterkt  
fallende råvarepriser, og dermed politisk 
krise i landbruket. dette toppet seg sist 
sommer. For parallelt med dette hadde 
ikke prisene i butikkene forandret seg 
synderlig mye. Med andre ord; noen har 
fått styrket marginene sine kraftig. Alle 
som har levd i norge de siste årene har 
sett det samme som nå vekker økende 
bekymring også på toppnivå i EU. Store 
milliardformuer er skapt nettopp av folk 
som har slått seg opp i dagligvarebran-
sjen. Her hjemme så vi senest for noen 
uker siden at Orkla gikk ut av 2009 med 
et pent milliardoverskudd. Vi unner selv-
følgelig Orkla å tjene penger på sin næ-
ringsmiddelindustri og sine merkevarer, 
på samme måten som vi unner andre  
aktører i næringsmiddelindustrien det 
samme. Men denne holdningen må også 
gjelde råvareprodusentene. de som  
legger hele grunnlaget for verdiskapnin-
gen i matkjeden er tross alt bøndene.  
de grunnleggende verdiene i denne  
kjeden lages med utgangspunkt i dyrket 
jord og husdyrproduksjon på det enkelte 

gardsbruk. Slik er det i EU, og slik er det i 
norge.derfor er det bra at også de norske 
dagligvarekjedene skal kikkes nærmere 
etter i kortene. Hvor forsvinner effekten 
av stadig økt produksjonseffektivitet hos 
bonden, momsreduksjon på deler av 
matvareutbudet og andre prisdempende 
utviklingstiltak? det kan ikke være tvil 
om at den maktkonsentrasjonen vi etter 
hvert har fått i dagligvarebransjen er 
selve grunnlaget for den vertikal integre-
ringen som nå avtegner seg. det blir for 
brysomt å måtet forholde seg til store 
bondeeidekonsern som eier sterke mer-
kevarer som Prior, Tine og Gilde. Kan vi 
ikke heller hoppe bukk over dem og gå 
direkte til produsentene ved å love dem 
litt bedre betalt? da får vi en litt annen 
maktkonstellasjon under den årlige 
«høstjakta», der kjedene møter det de 
kaller matmonopolene for å forhandle 
neste års priser. Slik skapes virkelig  
monopolliknende tilstander. En trenger 
ikke å gå langt utenfor landets grenser 
for å finne eksempler på slike. 

Spørsmålet blir egentlig dette; skal 
markedet bestemme matpolitikken helt 
alene ? Eller er området for viktig til at 
det kan skje ? Jeg tror at politikere i de  
aller fleste land vil mene det siste. 

Sikker, stabil og kontrollert matfor-
syning til et lands innbyggere er altfor 
viktig til at det kan overlates markedet 
alene. det er ikke annerledes nå enn  
før, og det er ikke annerledes i EU enn i 
norge; mat er politikk.

FAKSIMILE: bsghdlgkhdlgldnblkdbl-
kzndgvølzdølbzkfgbldizhbdbgkdzbvbd-

bzdlkbvnlzdnblkdnzblk.

EU-hjelp i kampen mot 
matbutikkmilliardærene
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Høy grisingsprosent ?

Ha oversikt og vær systematisk
Høy grisingsprosent er i stor 
grad et spørsmål om vilje og 
arbeidsrutiner. Det er kunnskap 
tilgjengelig til at alle kan ligge 
over 90 i grisingsprosent. Dette 
hevdet Anja Kibsgaard Olesen 
og Erik Bach fra Dansk Svine-
produktion på Svinekongressen 
i Herning.

Solveig Kongsrud

InGris-konsulent Norsvin

hva er det mulig å oPPnå?
Hva er høy grisingsprosent ? For noen er 
det 80 %, mens andre ikke vil ligge under 
90 %. det er i stor grad et spørsmål om 
vilje og arbeidsrutiner. Arbeides det mål-
rettet for å heve grisingsprosenten, kan 
vi gjerne oppleve forbedringer på 
5 – 10%. det er kunnskap nok til rådig-
het, den skal bare omsettes i praksis. I et 
dansk prosjekt om høyere grisingspro-
sent var det besetninger som hevet gri-
singsprosenten fra 70 – 75 til i over 85. 
det som gjorde utslaget var mer fokus på 
området og tett oppfølging av rådgiver. 
Rådgiveren fikk rettet på noen rutiner 
som optimaliserte forholdene i den en-
kelte besetning. det er ikke alltid de som 
jobber mest som får mest ut av det. deri-
mot er det de som arbeider mest målret-
tet som kommer lengst.

gir Bedre økonomi
En høyere grisingsprosent vil forbedre 
økonomien, spare plass og føre til jevne-
re puljer. I tillegg blir det mindre utgifter 

til fôr, sæd og livdyr, mindre arbeid i 
både bedeknings- og drektighetsavdelin-
gen, mindre utskifting av purker, færre 
tomme fødebinger og flere griser å selge. 
Besetninger med høy grisingsprosent har 
klart mindre tomdager. Forskjellen på 80 
og 90 i grisingsprosent gir utslag i antall 
kull per årspurke - 2,19 kontra 2,25.  
Avhengig av kullstørrelsen utgjør dette 
1 – 1,5 avvent gris per årspurke. Under 
norske forhold utgjør forskjellen i antall 
avvente alene i området 500 – 1200 kro-
ner per årspurke, eller cirka 60 000 kro-
ner i en 50-purkers besetning.

tyPiske Fallgruver
I prosjektet for høyere grisingsprosent 
avdekket danskene flere typiske fallgru-
ver. Mange besetninger har for få ung-
purker. I tillegg har de ofte manglende 
oversikt over hvor gamle ungpurkene er, 
og hvor mange purker de har å ta av 

framover. Rånekontakten hos ungpurke-
ne skal starte ved seks måneders alder. 
Purkene skal merkes og noteres opp ved 
brunst slik at en vet når de kommer igjen 
neste gang. Til ungpurker anbefales det 
moderat fôring fra 50 – 60 kg. For å sikre 
mange egg skal ungpurkene flushes med 
ekstra fôr 7 – 10 dager før bedekning. 
Ungpurker bør også ha daglig positiv 
kontakt med mennesker.

For lite lys
Mange grisehus er for mørke. En bør 
måle antall lux i dyrenes øyehøyde. det 
skal være minst 100 lux i drektighetsav-
delingen og 200 lux i bedekningsavde-
lingen. Bedekningensavdelingen skal 
være lys, ren og arbeidsvennlig. Brunst-
kontrollen er hos mange for dårlig. I for-

OVERSIKT: Systematiske arbeidsrutiner 
og god oversikt er avgjørende for å lyk-
kes med å heve grisingsprosenten. 
[foto: TM]
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bindelse med brunsttesting og bedek-
ning skal rånen brukes aktivt, og 
5-punktsplanen gjennomføres for alle 
purker. 5-punktsplanen for god brunst-
kontroll består av: 
1) Støt i flanken
2) løft i lysken
3) Trykk under kjønnsåpningen
4) Kryssgrep
5) Rideprøve.

Ved inseminering plasseres sæden 
innenfor børhalsen, men den siste veien 
opp til eggene må purka selv sørge for. 
det skjer indirekte ved hjelp av hormo-
net oxytocin. Produksjonen av oxytocin 
hos purka kommer i gang ved hjelp av 
stimulering fra rånen (lukt) og ved god 
manuell stimulering (5-punktsplanen). 
dette hormonet gir sammentrekninger i 
børen slik at sæden transporteres dit 
den skal og er grunnen til at purkene 
skal stimuleres godt før inseminasjon. 
Stårefleksen og sammentrekningene i 
børen styres av hver sine hormoner.  
derfor er det viktig å stimulere purkene 
selv om de står godt.

arBeidsrutiner
Arbeidsrutiner skal tilrettelegges slik at 
det passer på det enkelte sted. Arbeidet 
må legges opp etter når kommer purkene 
i brunst, når de blir fôret, og når er det 
lettest å få hjelp til inseminasjonsar-
beidet. Før en slipper inn rånen foran 
purken skal alt være klart. Sædboks, rør,  
papir til avtørking, notatmateriell og  
merkefarge skal være for hånden det gir 
god oversikt å merke purkene med farge 
etter uke eller dag. Eventuelle amme-
purker bør merkes spesielt. En skal være 
spesielt oppmerksom på 3-ukers omlø-
pere og samle disse sammen med even-

grønt og er det dårligere skrives det  
med rødt. Med jevne mellomrom bør det 
kjøres rapporter der resultatene er for-
delt på de forskjellige kullnummer og 
puljer for å avdekke problemer spesielle 
grupperinger. «Kullresultater – detaljer» 
og «Puljeresultat» er egnede rapporter i 
Ingris.

årsaker til lav 
grisingsProsent
Grisingsprosenten blir lav dersom mange 
bedekte purker dør, må avlives, slaktes, 
eller løper om og må bedekkes på nytt. 
dersom purkene løper om og ikke blir 
drektige kan det være mange årsaker til 
det. I enkelte tilfeller kan det være feil 
ved sæden som er årsaken til manglende 
drektighet. dersom det er store svingnin-
ger i grisingsprosent kan det være en ide 
å få lagt inn en temperaturlogger i sæd-
pakka fra seminstasjonen for å avdekke 
om det store og uheldige temperaturva-
riasjoner. loggen skal følge sæddosene 
inn i sædskapet, ut i grisehuset og til-
bake til sædskapet. det kan avsløre for 
høye eller lave temperaturer. Sædskape-
ne viser temperaturen der og da på døra, 
men temperaturen kan godt svinge i  
løpet av døgnet uten at noen legger  
merke til det.

 
Feil ved Purka
langt oftere er det forhold ved purka  
selv som er årsaken til at hun ikke blir 
drektig. Hun kan ha cyster på eggstok-
kene, være utsatt for stress i forbindelse 
med fôring eller rangkamper med andre 
purker, ha magesår, eller blitt svært tynn 
i diegivningsperioden. det selvfølgelig 
også viktig at purka insemineres på rett 
tidspunkt. I forbindelse med insemina-
sjon følger det alltid med e.coli-bakterier 
inn i børen. I brunsten takler purka dette, 
men om hun insemineres utenfor brunst 
kan dette lett resultere i utflod, børbe-
tennelse og verste fall sterilitet. Ved mis-
tanke om sykdom i besetningen bør en 
rådføre seg med besetningsdyrlegen.

soPPgiFter
Soppgifter i fôret kan gi uspesifikke 
symptomer som uregelmessige brunst-
intervall, omløp, aborter, mumifiserte 
foster, prolaps og hevelse i skamleppene 
hos spedgris. 1 – 2 prosent aborter er 
innenfor det normale. Ved uspesifikke 
symptomer skal en derfor være oppmerk-
som på fôret. Et grov vurdering av ulike 
symptomer vil være avgjørende for om 
en mistenker sykdom eller om grunnen 
til de uteblitte drektighetsresultatene 
skyldes avvik i daglig styring.

energiBalanse
Vi bør tilstrebe og holde purkene i så 
korrekt hold som mulig da ubalanse mel-

tuelle purker som står over fra  
forrige pulje. det er lurt å starte  
inseminasjonsarbeidet hos disse 
purkene hvor det er vanskeligst å 
finne brunst og hvor det skal bru-
kes mest energi. Purker som kom-
mer i brunst helt regelsmessig og 

til forventet tid er de enkleste å ha 
med å gjøre og skal tas til sist.  

Bedekningsstemningen med purker 
som stimulerer hverandre skal utnyt-

tes i forbindelse med inseminasjon. det 
skal være nok folk til å få utført insemi-
nasjonsarbeidet på en god måte. Bedek-
ningsarbeidet kan gjøres til et sosialt 
samlingspunkt da det gjerne kan prates 
og diskuteres samtidig som en tester 
brunst og inseminerer. Er det mange  
purker som skal bedekkes bør det legges 
inn kaffepauser slik at en klarer å opp-
rettholde fokus og innsats.

overlates til seg selv?
I håp om å kunne spare arbeidstid gjen-
nomfører danskene nå et forsøk der de 
undersøker om purkene etter 5-punkts-
stimulasjon kan overlates «til seg selv» 
under selve inseminasjonen når de står i 
inseminasjonsbåser. Sæddosen henges 
opp over purka ved hjelp av strikk, klyper 
og en heiskortholder. Foreløpige resul-
tater viser ingen forskjell i resultatene  
mellom forsøks- og kontrollgruppe.

to råner?
dersom det er mange purker som skal  
insemineres og det er flere som insemi-
nerer kan det bli for langt fra rånen til de 
purkene som insemineres slik at det kan 
være en god ide og ha to råner. den stør-
ste og mest stinkende går først. det vil 
være purker som ikke står for den første 
rånen, men som står for den andre.  
Skillene mellom rånene må være solide 
for å unngå at de kommer sammen og 
slåss. En skal tenke på arbeidssikkerhet 
ved omgang med råner. Mange danske 
besetninger bruker rånevogner som frak-
ter rånen foran purkene eller har fjern-
betjente dører i gangen der rånen går.

oversikt
Optimal driftsledelse og god oversikt er 
de viktigste faktorene for å oppnå høy 
grisingsprosent. For å ha oversikt over 
produksjonen i besetningen kan en 
whiteboard tavle være løsningen.  
På tavlen beskrives fokusområder og 
hvilke resultater en ønsker. For hver pulje 
skrives de oppnådde resultater – hvis de 
er bedre enn planlagt skrives det med 

I SØKELYSET: Oppbevaring og hånd tering 
av sædtuber er ett av flere viktige  

kontrollpunkter når en jobber for å få 
grisingsprosenten opp.

Forts. fra forrige side
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lom energi tilførsel og forbruk gir produk-
sjonsmessige og dyrevelferdsmessige 
problemer. Franske studier har vist at 
hormonet insulin direkte påvirker egg-
modningen hos purker. Eggene modnes 
under diegivningsperioden og under nor-
male forhold vil purkas insulinkonsentra-
sjon være ganske konstant, da insulin 
spiller en viktig rolle ved opptagelse av 
karbohydrater. Insulin påvirker hjernen 
til å frigjøre det follikkelstimulerende 
hormon, FSH, som stimulerer eggmod-
ningen hos purker. Slutter purkene å spi-
se under diegivningsperioden utskilles 
mindre insulin og utskillelsen av insulin 
faller. Godt foropptak har derfor ikke 
bare betydning for når purka kommer i 
brunst etter avvenning, men også hvor 
mange egg som modnes og kan befruk-
tes.det er en hårfin balanse å fôre  
purkene godt nok, men ikke så hardt at 
de slutter å spise. Grisungene styrer mye 
av melkeproduksjonen hos purka og det 
er nesten umulig å unngå at purkene på 
et eller annet tidspunkt kommer i negativ 
energibalanse, altså at inntaket av ener-
gi er lavere enn behovet. 

dansk Svineproduktion er nå i gang 
med å undersøke omfanget av stoff-
skiftesykdommen ketose hos danske 
purker. Ketose som er et resultat av  
negativ energibalanse, er velkjent hos 
melkeku, og purker står overfor de sam-
me utfordringene i forhold til fôropptak 
og produksjon. Betydningen av keton-
stoffer hos purker er foreløpig ukjent.

halthet
Beinproblemer er den vanligste døds-
årsaken hos danske purker. når drektige 
purker må avlives på grunn av halthet 
går det hardt utover både økonomien og 
grisingsprosenten. Beinproblemene er 
størst i løsdrift, der det foregår kamper 
ved sammenblanding av purker. Halhet 
er et signal om smerte, og smerte er et 
tegn på at noe er galt i vevet. Halte pur-

ker skal tas hånd om på riktig måte, og 
det er viktig å være oppmerksom på be-
gynnende haltheter slik at vi unngår at 
det utvikler seg til en kronisk halthet 
som ikke kan behandles. Ved behand-
ling av halthet hos ei purke er det viktig 
at den får ro i en sykebinge med bløtt  
underlag slik at den kan avlaste beinet. 
det er også viktig å vurdere om haltheten 
skyldes infeksjon eller en vridning.

Behandling
Antibiotika kurerer ikke ved virus, vrid-
ninger eller andre ikke-bakterielt forår-
sakede haltheter. Ved slike skader kan  
vi ha god hjelp av smertelindrende be-
handling. Smertebehandling virker i til-
legg til å lindre smerten, også ved at den 
kan redusere hevelse og irritasjon i led-
det. Resultatet er ofte en forkortet rekrea-
sjonsperiode og større sjanse for at  
purka kommer fram til grising. Smerte-
be handling er like relevant ved leddbe-
tennelse, men her må det gis antibiotika 
i tillegg. 

risikoanalyse
det er alltid viktig å være oppmerksom 
på at manglende produksjonsresultater 
kan skyldes sykdom eller soppgifter, 
men vel så ofte kan det være avvikende 
styring og driftsledelse som er grunnen. 
da hver besetning har sine rutiner kan 
det være et godt verktøy å lage en over-
sikt hvilke fallgruver som finnes i den  
enkelte besetning. På den måten kan vi 
få oversikt over hele arbeidsgangen og 
hvor det kan oppstå feil.

Uteblir resultatene kan en gjennomgå 
besetningens kritiske kontrollpunkter 
punkt for punkt og identifisere og rette 
feilen. Sammen med whiteboard-tavlen 
ansees dette som et grunnleggende 
verktøy for å holde besetningen på rett 
kurs. Oversikt reduserer risikoen for at 
det skjer hendelser som har negativ  
effekt på resultatene og gjør oss i stand 
til å gripe inn i tide.

Fokusområde Risiko Forebyggelse Hyppighet

Sæden ankommer Sæden blir stå-
ende for varmt

Sædpakka flyttes vekk fra varme-
kilde (gulvvarme?)

Ofte

Klimaskap Temperaturen 
er ikke korrekt

Temperaturlogger Sjeldent

Sædens alder det brukes for 
gammel sæd

Kikk på datoen
Ha systematikk i klimaskapet
Rydd opp i klimaskapet ved inn-
kjøp av ny sæd

Sjeldent

Eksempel på risikoanalyse – sæd

Kontrollpunkter – bedekning
– Sædoppbevaring
– Sædhåndtering
– Oppstalling
– Brunstkontroll
– Tid fra avvenning
– Tid bedekning til omløp
– Stimulering

Kontrollpunkter – drektighetsavdeling
– Oppstalling
– Stress
– Bein
– Klauver
– Annet
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Dansk videncenter for svinepro-
duktion (DSP) har gjort en erfa-
ringsundersøkelse, hvor de har 
testet ut fire forskjellige typer av 
halmhekker som er tilgjengelige 
på det danske markedet.

Signe Lovise Thingnes

Prosjektleder Norsvin

ForskriFt om hold av svin
Bakgrunnen for undersøkelsen er kravet 
om at alle purker skal ha permanent  
adgang til en tilstrekkelig mengde halm, 
eller manipulerbart materiale, som kan 
oppfylle deres behov for beskjeftigelse- 
og rotemateriale. Halmen kan også bru-
kes som metthetsgivende fôr. dette  
kravet har vært gjeldene for alle nybygg i 
danmark siden 1. januar 1999 og vil bli et 
krav for alle eksisterende besetninger fra 
1.januar 2013. 

I norge har vi tilsvarende forskrift som 
har vært gjeldene siden februar 2003. 
der står det i § 21-22: «Svin skal til en-
hver tid ha tilgang på tilstrekkelig meng-
de materiale som de kan undersøke, rote 
i og sysselsette seg med. Materiale som 
for eksempel halm, høy, sagspon, torv, 
tre(spon), jord eller en blanding av disse 
kan benyttes. 

Rotematerialet skal ikke bringe  
dyrenes helse i fare. I tillegg til annet fôr 
skal purker, ungpurker og råner ha til-
gang på tilstrekkelig mengde halm, høy 
eller annet fôr med høyt fiberinnhold 
som kan gi metthetsfølelse og tilfreds-
stille behovet for tygging.»  
(kilde: www.lovdata.no).

halmhekkene
Fire typer halmhekker ble brukt i under-
søkelsen. disse var:
– Rotecna, AP company AS
– Groba Grostraw, diplomat AS
– Prototype, OK plast I/S
– domino Justerbar 80, domino AS

Halmhekken fra Rotecna og Groba 
Grostraw ble fort ekskludert fra under-
søkelsen. Rotecna boksen ble ekskludert 
fordi purkene ikke klarte å få halmen ut 
av boksene, fordi avstanden mellom 
sprinklene (som hindrer at all halm faller 
ut med en gang) var for liten og at det var 
liten plass til tryne og hodet i fangkrybben 
under. Groba Grostraw ble ekskludert 
fordi halmgjennomgangen var så stor, at 
boksen ble tømt innen en halvtime etter 

fylling. det bør allikevel bemerkes at  
disse to halmhekkene i utgangspunktet 
var beregnet på slaktegris.

gjennomFøring av 
undersøkelsen
den endelige undersøkelsen ble gjen-
nomført på prototypen fra OK plast og 
domino Justerbar 80. Purkene ble daglig 
tildelt en mengde bygghalm på det faste 
gulvet og som supplement ble det opp-
satt en halmhekk i aktivitetsområdet. 
Halmhekkene ble vurdert med tanke på 
plassering i bingen, oppfyllingshyppig-
het, halmforbruk og eventuelle innstil-
lingsmuligheter av avstanden mellom 
sprinklene til selve utslippet i boksen. 
Bygghalmen som ble brukt hadde en 
snittlengde på ca 5 – 7 cm, og halmhek-
kene ble fylt opp 2 – 3 ganger i uka, med 
gjennomsnittlig 2 kg per gang for å  
sikre purkene adgang til halmen i halm-
hekkene.

Bruken av halmhekkene
det ble konkludert fra undersøkelsen at 
det var halmhekken fra domino som  
fungerte best. Sprinklene på domino 
boksen var enkle å justere, slik at når 
purkene hadde lært seg bruken av halm-
hekken, kunne avstanden mellom sprin-
klene justeres ned slik at halmen varte 

lenger. det ble allikevel bemerket fra  
svineprodusentene at halmhekken fra 
domino gjerne kunne være noe større 
slik at det gikk mer halm i av gangen. 
Prototypen fra OK plast hadde en god 
oppsamlingskrybbe under selve halm-
hekken slik at lite halm gikk til spille.  
Minuset med prototypen var allikevel at 
det måtte brukes verktøy for å kunne  
justere avstanden mellom sprinklene i 
selve halmutslippet. Forfatterne kom-
menterte også at svineprodusentene  
observerte at det var i hovedsak de  
dominerende og eldre purkene som 
brukte halmhekkene. det er dermed et 
viktig poeng at halmhekkene skal brukes 
som et supplement til den daglige halm-
tildelingen og ikke som en erstatning. 
det ble også anbefalt å plassere halm-
hekkene slik at de er lett tilgjengelig for 
oppfylling.

Forfattere: Malene Jørgensen og Hanne 

Midtgaard RasmussenHele undersøkelsen er 

å finne på www.dansksvineproduktion.dk  

notat nr 1001 i den rullende avprøvning.

Mer halm til drektige purker ?

SUPPLEMENT: Purkene ble daglig tildelt en mengde bygghalm på det faste gulvet,  
og som supplement ble det satt opp en halmhekk i aktivitetsområdet.  
Her er en av typene som ble prøvd.
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34% av påskeskinkene produsert i Rogaland
er fôret med kraftfôr fra Fiskå Mølle. Det siste

året har vist en betydelig økning i antall 
bønder som velger Fiskå Mølle (hele 5%
økt markedsandel). Vår favorittoppskrift
er: markedets laveste kraftfôrpris 

kombinert med svært gode produksjons-
resultater for bonden.  

27 % av landets svinekjøtt produseres i Rogaland.
Produsentene her er kjent for å være blant de aller dyktig-
ste og mest lønnsomme i landet. Den viktigste grunnen til
de gode resultatene er at rogalandsbonden stiller svært
strenge krav til alle  innsatsfaktorene som betyr noe for
lønnsom drift. Flere og flere av disse bøndene velger kraft-
fôr fra Fiskå Mølle. Noe som gjør oss ydmyke og inspirerer
til fortsatt sterk satsing på produktutvikling med hoved-
fokus på lav kraftfôrpris , lavt fôrforbruk og dermed best
mulig resultat for bonden. Det skal være lønnsomt å 
samarbeide med Fiskå Mølle. 
Ta kontakt for mer informasjon tlf. 51 74 33 00 eller besøk
www.fiska.no 

Påskens
favoritt

Godt gjort er bedre enn godt sagt
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I begynnelsen av mars lå engrosprisen 
på svinekjøtt ett øre under målprisen. 
Akkumulert for avtaleåret 2009/10 ligger 
engrosprisen 24 øre under målprisen  
(kr 29,06). dette er et uttrykk for at 
tilførs lene av svinekjøtt absolutt har  
dekket etterspørselen.

– det er vel et forholdsvis udramatisk 
markedsbilde for svinekjøtt i øyeblikket. 
det kommer en ny prognose i midten av 
mars, men vi venter ikke de store avvike-
ne på salgssiden. Året sett under ett for-
ventes en salgsvekst på én prosent for 
svinekjøtt, mens tilførslene øker fire pro-
sent mer enn i fjor. dette gir et markeds-
overskudd på 3400 tonn ved årets slutt. 
Men vi merker at det har vært litt tyngre 
slakt på starten av året enn det som er 
lagt til grunn i prognosen. Hvis den situa-
sjonen vedvarer, kan overskuddet kom-
me til å øke noe, sier markeds- og prog-
nosesjef  Thomas Randem i Totalmarked 
kjøtt egg.

Eksporten og lageropbyggingen i star-
ten av 2010 kommer ikke overraskende 
på ham. det var gode lagre av svinekjøtt i 
kjøttindustrien ved starten av året.  
når vi nærmer oss påske er denne effek-
ten borte, og da kan det kanskje også 
være håp om en svak underdekning, slik 
at lagrene kan bygges noe ned.

Hittil i år (per uke 7) viser indeksen et 
salg på 102 prosent av fjoråret. Men med 
fratrekk av to ekstra kalenderdager er 
imidlertid det reelle salget litt svakere.  
I ukene 2 – 7 lå salget faktisk 10 prosent 
lavere enn i fjor. Men redusert skjæring i 
denne perioden forklarer mye av dette, 
samt det faktum at kjøttindustrien hadde 
brukbare lagre av svinekjøtt ved inngan-
gen til året.

Det er eksportert 470 tonn  
svinekjøtt til Ukraina, og lagt 
inn 380 tonn på lager hittil i år. 
Men Totalmarked kjøtt og  
egg håper på lagernedbygging 
ved påsketider.

Tore Mælumsæter

Har handelskjedene fått for stor 
og dominerende plass i mat-
varekjeden? Styrkeforholdene i 
matvarekjeden er ett av flere 
spørsmål som det nyoppnevnte 
Matkjedeutvalget skal under-
søke nærmere.

Det er tidligere statsråd og parlamenta-
risk leder i Kristelig Folkeparti, Einar  
Steensnæs, som skal lede Matkjedeut-
valget. det er de tre statsrådene land-
bruks- og matminister lars Peder Brekk 
(Sp), barne-, likestillings og inklude-
ringsminister, Audun lysbakken (SV) og 
fornyings, administrasjons- og kirke-
minister Rigmor Aasrud (Ap), lsom står 
bak oppnevnelsen av utvalget.  

Matkjedeutvalget teller 15 representanter 
som representerer ulike samfunns- og 
næringsinteresser.

Bedre innsyn
Utvalget skal kartlegge styrkeforholdene, 
vurdere utviklingen og foreslå tiltak som 
ivaretar forbrukernes interesser med tan-
ke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjen-
gelighet. Samtidig skal utvalget også be-
lyse mulighetene for åpenhet og innsyn i 
hele matvarekjeden for å sikre tilfreds-
stillende samfunnsmessig kontroll.

– det økte eierskapet og innflytelsen 
fra handelen over andre ledd i matvare-
kjeden er en utvikling som myndighete-
ne til nå ikke har gått grundig inn i.  
Vi ønsker å få belyst konsekvensene av 
dette for både forbruk og matproduk-
sjon. Samtidig er det viktig å få gjennom-
gått hele verdikjeden for mat for å av-

klare styrkeforholdene, sier landbruks- og 
matminister lars Peder Brekk.

hva tjener ForBrukerne Best?
– Effektiv konkurranse i matvarekjeden 
er viktig både for å holde prisene på et 
riktig nivå, og for å åpne for nyskapning 
og utvikling av nye produkter til glede for 
forbrukerne, sier fornyings-, administra-
sjons- og kirkeminister, Rigmor Aasrud. 

– For å sikre forbrukernes interesser i 
matvaremarkedet er det viktig å få inn-
syn i hvordan maktforhold påvirker pris, 
kvalitet, vareutvalg og tilgjengelighet. 
Min ambisjon er at utvalgets arbeid skal 
klargjøre hva som best fremmer forbru-
kernes interesse, sier barne-, likestil-
lings- og inkluderingsminister Audun 
lysbakken.

For sterkt handelsledd i matvarekjeden?

Svinekjøttmarkedet:

Håper lagrene bygges ned til påske

Produksjon Import Salg M.bal.

Tonn % Tonn Tonn % Tonn

Gris 127300 103 2000(1 125900 101 3400

Kylling 75600 110(2 5300 75900 104 -300

Kalkun 9600 94 800 9850 99 -250

1) Inkludert spekk (1000 tonn) og WTO-import på 1000 tonn (av kvoten på 1381 tonn).
2) når produksjonsøkningen er så stor uten at det får konsekvenser for markedsbalansen,  

skyldes det at næringa kjørte med redusert kapasitet i fjor.

LAGER: Det har gått  
en del svinekjøtt til  

lager og eksport i  
starten av året. Men 

ved påsketider kan det 
snu seg, og markeds-

situasjonen akkurat  
nå synes stabil og  

ganske uproble- 
matisk.  [Foto: T.M]
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dag enn for et år siden. I januar i fjor  
kostet Felleskjøpet Agri (dyrest) sitt slak-
tegrisfôr i Stange nesten 30 øre mer enn 
Fiskå Mølle (rimeligst) sitt tilsvarende fôr 
på Klepp. Rogaland har fortsatt rimeligst 
kraftfôr, men i dag er forskjellen 15 øre 
etter rabatter er trukket fra. Men 15 øre 
betyr ca 30 kroner i forskjell på dek-

ningsbidrag per slaktegris forutsatt  
samme kraftfôrforbruk. På diefôr er  
prisen nå helt lik hos både Felleskjøpene 
Agri og Rogaland/Agder hvis adressen er 
Klepp eller Stange. det vil si egentlig er 
prisen lavest på Østlandet da fraktsatsen 
(inklusiv i prisen) er ca 4 øre lavere i 
Klepp.

Prisen på kraftfôr er uforandret, 
eller et øre eller to høyere i  
februar enn i desember. Samtidig 
har norske råvarer økt i pris.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Kraftfôrprisene har vært nesten uendret 
siden november/desember. Begge  
Felleskjøpene, Agri og Rogaland/Agder,  
har omtrent uforandret pris. det samme 
gjelder norgesfôr Strand/Unikorn. Prisen 
hos dalebakken og Fiskå Mølle er litt 
opp. likevel er det disse som fortsatt har 
lavest kraftfôrpris på henholdsvis diefôr 
og norm slaktegrisfôr. Samtidig har nor-
ske råvarer økt i pris på grunn av termi-
ner, slik at en prisoppgang er naturlig.

– Men sterk krone og rimeligere priser 
på importerte aminosyrer, mineraler og 
vitaminer drar omtrent like mye i motsatt 
retning, forklarer kraftfôrsjef Øystein lien 
i norgesfôr. Felleskjøpet Agri har egentlig 
økt prisen siden desember med et øre, 
men der er fraktsatsen litt lavere, slik at 
utslaget blir omtrent null. Hos Felles-
kjøpene Agri og Rogaland/Agder tar også 
det nye «rimelige» slaktegrisfôret 110 
stadig større andeler. I løpet av året for-
ventes det å bli solgt mer enn 120. Men 
120 ligner mest på normfôret konkurren-
tene tilbyr, og det er det vi har med i 
sammenligningen.

mer don-testing
– dagens dOn-tester er greie nok til å ta 
prøver på lager. Men de verken raske nok 
eller gode nok til å sortere korn ved mot-
tak. det er også umulig ved det blotte øye 
å se hvilke lass som har høyt innhold av 
mykotoksiner, forklarer Øystein lien i 
norgesfôr. Bransjen venter på nye test-
metoder som kan tas i bruk i forbindelse 
med kornmottak. det er et håp om at det 
kan skje allerede i høst. Men testing etter 
mottak har blitt stadig mer omfattende.

– dette er mye mer nøye enn for et år 
siden. Vi har mye tettere oppfølging av 
kornpartier i dag. nå tester vi kornet 
både før kjøp, inne på lager, og i ferdig-
varer, forteller salgsjef Aasne Aasland i 
Felleskjøpet Rogaland/Agder og leif Kåre 
Gjerde, daglig leder i Fiskå Mølle.

– det har blitt en stor logistikkutfor-
dring å holde partier adskilt og å kombi-
nere ulike celler, supplerer Gjerde.

likere Priser
Ellers er det vært å merke seg at kraftfôr-
priser mellom landsdeler er mye likere i 

Kraftfôrpriser – svakt opp

kraftfôrpriser februar 2010  [Alle priser per fôrenhet inkl frakt]

Felleskjøpet 
Agri

Norgesfôr
Strand/Unikorn

FK Rog/Agder Fiskå Mølle Norgesfôr
Dalebakken

Sone 1*, Stange Stange Klepp * Klepp * Bjugn

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

Pris feb 10 3,00 2,94 3,01 3,10 2,99

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

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

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

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

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

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

Format Vekst 120/ 
Svin 50/Opti Norm

108 FE n  
per kg

105 FE n  
per kg

111 FE n  
per kg

106 FE n  
per kg

105 FE n  
per kg

Pris feb 10 3,07 3,02 2,95 2,93 3,14

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

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

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

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

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

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

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

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

Pris diefôr  
med bonus/kont.rab.

2,92 2,86 2,92 3,00 2,81

Pris svin50 
med bonus/kont.rab.

2,99 2,94 2,86 2,84 2,95

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

* Felleskjøpet Agri har satt ned fraktsatser: Sone 1 = 16,7 øre, tillegg sone 2 = 1,7 øre, sone 3 = 3,5 øre og sone 4 = 10 øre

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

Vi sammenligner dels noe ulike kraftfôrslag, men tar utgangspunkt i de mest solgte. For mange FK-kunder kan Vekst 110 eller  
Vekst Soft 115 være mest riktig å bruke. 115 Soft koster omtrent det samme som 120 mens 110 blir en del rimeligere. 
Diefôr og Opti lakta er to ulike fôrslag som ikke kan direkte sammenlignes.

UTFORDRING: Myko-
toksiner i korn gjør at 
det blir en utfordring 
for møllene med  
mange ulike lager- 
celler. Bildet er fra  
Fiskå Mølles anlegg i 
Rogaland. [foto:EM]



I Norsk veterinærtiddskrift nr 1 har presidenten i DNV en leder 
med overskriften «Svineprodusenter mot strømmen».  
Som tidligere mangeårig leder av Helsetjenesten for svin har jeg 
lyst å knytte noen kommentarer til dette utsagnet.

Børge Baustad

Tidligere leder, Helsetjenesten for svin

FAKSIMILE: Norsk Veterinærtidsskrift nr 1/2010.

Helsetjenesten for svin, som har fungert 
i mer enn 20 år, har hele tiden hatt fokus 
på systematisk forebyggende helse-
arbeid og redusert bruk av legemidler,  
og har hatt høy anerkjennelse innad i 
næringen.

da det i 1996 ble startet en aksjon for 
å redusere antibiotikaforbruket i norsk 
husdyrbruk, «Friskere dyr og mindre bruk 
av antibiotika», med målsetting å redu-
sere sjukdomsforekomst og antibiotika-

bruk med 25 % over en 
5-års periode, kom initiati-
vet til dette fra svineprodu-
sentenes organisasjoner, 
norsvin og Helsetjenesten 
for svin. I arbeidet for å nå 
målene ble det målbevisst 
satset på organisering av 
forebyggende helsearbeid i 
svinebesetninger ved at det 
ble inngått avtale om forbyg-
gende helsearbeid mellom 
den enkelte svineprodusent 
og hans veterinær. Aksjonen 
ble avsluttet etter bare tre år 
fordi målet var nådd. I perioden 
1996 – 98 var det en nedgang i 
antibiotikaforbruk i norsk hus-
dyrbruk på 28 %. Forbruket av 
antibiotika i husdyrbruket fort-
satte å synke, men har de senere 
år vært stabilt. I perioden fra 
1992 til 1998 var det ifølge RAPP 
mer enn en halvering av registrer-
te sjukdomstilfeller hos gris totalt.  
Særlig stor var nedgangen for ma-
getarmsjukdommer, der det var en 
reduksjon på to tredeler, mens det 
for eksempel for hale biting ikke var 
registrert noen nedgang.

Rundt årtusenskiftet hadde en 
stor andel av norske svineprodu-
senter en avtale om forbyggende 
helsearbeid med sin veterinær.  
Andelen besetninger med avtale i 
dag kjenner jeg ikke eksakt til, men 
jeg er helt sikker på at det ikke er 
noen annen husdyrnæring der en 
høyere andel av produsentene har 
slike avtaler, med unntak av fjørfe, 
der dette er et forskriftskrav. Avtale 
om forebyggende helsearbeid i svine-
besetninger har et hovedfokus mot 
mindre sjukdom og mindre bruk av 
antibiotika.

Etter at ordningen med dyreombud 
ble nedlagt i 1999, startet husdyrorgani-
sasjonene et arbeid med å etablere 
egne handlingsplaner for dyrevelferd. 
den første handlingsplanen for dyrevel-
ferd hos gris ble vedtatt i 2001. I 2006 
ble denne revidert fordi svært mange av 
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målene i planen var nådd. det ble da 
vedtatt en ny handlingsplan for dyrevel-
ferd hos gris. I dag er en i gang med å 
lage ennå en ny handlingsplan for dyre-
velferd hos gris.

da kravet om løsdrift av purker kom i 
2000, ble dette kravet møtt med entusias-
me hos svineprodusentene, selv om det 
medførte investeringer i milliard klassen.

da det ble innført et lovforbud mot 
kastrering av råner uten bedøvelse i 
2003, fulgte norske svineprodusenter 
lovlydig opp dette kravet. norge ble der-
med det første land i verden der råner 
blir kastrert av veterinær med bruk av  
bedøvelse.

Svineprodusentene var de første til  
å slutte opp om et tilbud om organisert 
opplæring i dyremiljø og dyrevelferd.  
Et organisert undervisningsopplegg for å 
skaffe svineprodusenter kompetansebe-
vis var på plass i 2004. dette var før det 
var et offentlig krav om kompetansebevis 
for husdyrprodusenter. Under Veterinære 
fagdager i 2007 ble det opplyst at rundt 
900 svineprodusenter hadde oppnådd 
kompetansebeviset. I tillegg har flere 
hundre deltatt på kurset uten helt å ha 

oppfylt kravene til det formelle beviset.
nei, jeg synes ikke norske svine-

produsenter går mot strømmen på viktige 
områder som dyrehelse, dyrevelferd og 
bruk av antibiotika. Tvert imot har svine-
næringen gjennom de siste 20 årene vært 
en pådriver og en spydspiss for å komme 
videre på disse viktige områdene.

Men det ligger store utfordringer 
framfor norske svineprodusenter, blant 
annet på dokumentasjon, dokumenta-
sjon av helse og av legemiddelbruk.  
Vi vet at den norske grisen har lite smitt-
somme sjukdommer, men vi har for lite 
kunnskap om frekvensen av viktige pro-
duksjonssjukdommer, som leddbeten-
nelse, diaré og halebiting for å nevne 
noen. Og vi vet at det brukes svært lite 
antibiotika i norsk svineproduksjon, 
langt mindre enn i våre naboland og an-
dre land det er naturlig å sammenlikne 
oss med, men vi vet ikke nok om forde-
lingen på gris i forhold til andre dyreslag. 
det er å håpe at den prosjekterte dyre-
helseportalen vil gi et sikkert svar på  
disse spørsmålene.

Går norske svineprodusenter mot strømmen ?

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

• Sorterer etter vekt eller prosent
•  Sorterer merkede griser til

avlastingsbinger 
•  Arbeidsbesparende

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

Domino PIG-SORT

Ta kontakt med en av våre spesialister på svin
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www.domino.dk

«Nei, jeg synes norske svineprodusenter 
går mot strømmen på viktige områder 
som dyrehelse, dyrevelferd og bruk av 
antibiotika. Tvert i mot», skriver Børge 
Baustad i dette debattinnlegget.
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Purkeringen Esval i Akershus avvikles til 
sommeren. Purkeringen ligger på utskilt 
tomt, er organisert som et A/S, og har 
vært avertert til salgs som purkering.  
Ingen kjøpere har imidlertid meldt seg til 
priser som kan aksepteres. nå vil huset 
selges slik det står og ikke som purke-
ring. Sju av satelittene i ringen fordeles 
på fire andre purkeringer, og de to siste 
avvikles. Esval startet opp i 1999, og har 
hatt ca 530 purker.

– Hovedgrunnen til at jeg nå avvikler 
er helsemessige forhold, forteller naveier 
Erik Eggum (57) til Svin. Også i nøffen 
purkering i Telemark skjer det endringer. 
Tre av satelittene forsvinner. Knut  
Haugland, som også er norsvin leder i  

Høgskolen i Nord-Trøndelag 
satser grønt. Høsten 2010 går 
startskuddet for et helt nytt  
studietilbud ved høgskolen,  
et studium som har fått navnet 
«Grønn næringsutvikling». 

– I løpet av de neste fem årene vil 33.000 
nye studenter strømme inn i høgskolene. 
Vi ønsker å ta vår del av denne kaka, sier 
HinT-rektor Knut Arne Hovdal i anledning 
lanseringa av en ny grønn utdanning. 
Grønn næringsutvikling tar utgangspunkt 
i at klimahensyn vil være grunnleggende 
i all næringsvirksomhet de nærmeste 
årene. 

– næringslivet vil få et stort behov for 
kompetanse på dette området, og antall 
arbeidsplasser innen dette feltet vil øke, 
sier Hovdal.

grønn næringsutvikling
I februar godkjente høgskolestyret studie-
planen for Grønn næringsutvikling, som 
nå tilbys både som et bachelorløp og 
som et årsstudium ved høgskolens  
avdeling i Steinkjer. Kunnskap om klima 
og miljøutfordringer som grunnlag for å 
utvikle klimavennlig næringsvirksomhet 
står sentralt i det nye tilbudet, som  
omfatter problemstillinger knyttet til  
verdens klima-, matforsynings- og ener-
giutfordringer. 

– dette er et resultat av at vi er nødt 
til å tenke helt nytt, sier Hovdal. de siste 
årene har antall grønne studenter gått 
ned her til lands, samtidig som det kun 
er tre utdanningsinstitusjoner som gir 
landbruksutdannelse på høyere nivå i 
norge. landbruksorganisasjonene deler 
også vår bekymring, så noe måtte gjøres, 
mener høgskolerektoren. Svært positivt 
næringslivStudenter som fullfører 
bachelorgradsstudiet tildeles graden 
«bachelor i grønn næringsutvikling».  
Studiet gir mellom annet kunnskaps-
grunnlag for å lede utvikling av nærings-
virksomhet og bedrifter mot et mer  
klima- og miljøvennlig samfunn.

det er gjennomført et svært grundig 
og omfattende kartleggingsarbeid i for-
kant, for å få klarhet i om det er grunnlag 
for en slik satsning. det var en klar forut-
setning for oss at næringslivet og ikke 
minst ungdommen ønsket et slikt tilbud. 
Høgskolens undersøkelser bekrefter  
dette. 

– Studiet er utviklet sammen med mt-
lands institut landsbygdsutveckling, noe 
som blant annet har medført at vi har  
fått betydelig økonomisk støtte gjennom  
EU i form av interreg-midler, sier dekan  
Solheim Hansen. Et av målene for studiet 
er å lære studentene om hvordan lokal 
næringsvirksomhet kan gjøres både 
klimavennlig, miljøvennlig og økonomisk 
konkurransedyktig.

Høgskolen i Nord-Trøndelag 
                     satser grønt

Færre purkeringer

NYE VEIER: – Vi tror næringslivet får stort 
behov for kompetanse på dette området, 
sier høgskolerektor Knut Arne Hovdal og 
dekan Hanne Solheim Hansen ved Høg-
skolen i Nord-Trøndelag.

fylket, går over til å være  vanlig 
smågrisprodusent, mens en produ-
sent skifter fra å være satellitt til å 
bli slaktegrisprodusent. En tredje 
produsent slutter med gris. 

– Men vi har nye satelitter  
på gang slik at dette ser ut  
til å gå i hop, sier Terje  
nilsen i nortura.
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Sju av studentene ved Høg-
skolen i Nord-Trøndelag fikk 
toppkarakteren A i faget Svine-
produksjon og driftsøkonomi.

Målet med faget er å bygge opp kunn-
skap om biologiske, driftsmessige og 
økonomiske forhold i svineproduksjo-
nen.

Sammen med kunnskapene fra andre 
fag i bachelorstudiet i Husdyrfag - dyre-
helse, husdyrernæring og økonomi - skal 
studentene bli i stand til å analysere 
driftsresultat på svineproduksjonsbruk, 
beregne optimale driftsløsninger og gi 
råd med høg faglig og etisk standard.- 
dette faget tar opp i seg hele bachelor-
studiet i husdyrfag. Vi fikk anledning til å 
samle trådene og sette ting i sammen-
heng, sier student Helene Amblie Sole-
rød. Fagansvarlig Aud Sakshaug har hatt 
et givende samarbeid med studentene.

- det har vært artig! Jeg har gledet 
meg til hver forelesning, og studentene 
har vært arbeidslystne, spørrevillige og 
nokså krevende. Jeg tror at interessen for 

dette faget blant studentene har kommet 
etter hvert som vi har jobbet med det.

Studentene har som en del av faget 
analysert driften hos tre svineprodusen-
ter i levanger, noe som har gitt en helt 
essensiell inngang til praktiske forhold. I 
en slik driftsanalyse kommer studentene 
inn på mange av de områdene de har 
lest om tidligere i studiet.

I løpet av studieåret har studentene 
hatt gjesteforelesning med aktører fra 
næringen, blant annet norsvin.

Studentene som fikk toppkarakter har 
ulike planer for hva de skal gjøre til høs-
ten. noen vurderer mastergradstudier 
ved UMB på Ås, noen skal drive gård på 
sikt, og andre ser seg om etter en inter-
essant jobb nå.

Toppkarakter til husdyrstudenter

GJORDE DET GODT: 
Øverst ser vi Espen Aas 
og Marte Flor Kjøren.  
I midten er Sarah  
Aronsen og Hilde  
Asbølmo Kjersem, og 
nederst finner vi Mali 
Søberg, Ingrid Morken 
Hoel og Helene Amblie 
Solerød.  
[foto: Tor Dybdal-Holthe]

Framtidas blande- 
og utfôringssystem
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BoPil Spotmix er til samtlige svineprodusenter, som ønsker å optimere 
fôrøkonomi, arbeidskraft, effektivitet og tilvekst m.m.

- blander og veier inn flere komponenter
- individuell fôring 
- forvanning i nedløpsrør
- dataregistrering av fôrforbruk 
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Høye driftskostnader i svine-
produksjon krever til enhver tid 
fulle fødebinger. Dette setter 
krav til purkene, men også til 
deg som produsent. Ikke alle  
bedekninger resulterer i drektig-
het og grising.

Mari-Janne Rasmussen

 Animalia

Derfor bedekkes det ofte langt flere pur-
ker enn det er behov for, for å sikre at det 
grises i alle fødebinger. Ofte finner man 
årsaker til problemene i den daglige  
rutinen, og det er derfor viktig å følge 
godt med på brunst og drektighet for å 
finne ut hvor blant purkene problemene 
dukker opp. Jo mer presist problemet i 

en besetning kan beskrives, jo lettere er 
det å finne løsninger.Ingris har lister og 
rapporter som kan hjelpe dere med å 
sette fokus på problemområdene, og 
som bør benyttes aktivt i den daglige 
driften. Sørg for å ha disse rapportene 
klare før et rådgivningsbesøk.

 
ProduksjonsraPPorten
Produksjonsrapporten (1) inneholder 
reproduksjonsresultater, blant disse  
grisingsprosent. Gjennomsnittelig gri-
singsprosent i Ingris 2008 var 78 %, men 
med stor variasjon fra besetning til be-
setning.Grisingsprosenten som vises  
i produksjonsrapporten, er todelt.  
En viser prosenten som griser i besetnin-
gen, mens grisingsprosent inkl. solgt 
drektig innbefatter også ungpurker som 

er bedekt i besetningen men solgt før gri-
sing. denne er tatt med for å gi et riktig 
bilde av situasjonen i en avlsbesetning 
med mye livdyrsalg.

 
raPPorter
Under knappen Rapporter (2) velg Repro-
duksjon (3). Her vil du finne flere rappor-
ter som til sammen kan være med på å 
belyse hvorfor tallene er så lave, og hvor 
innsatsområde bør rettes. Velg rapporten 
Grisingsprosent. denne rapporten må 
bestilles på en forskjøvet periode lik en 
drektighetsperiode + fem dager.  
det betyr at skal rapporten belyse perio-
den 1/1-09 – 31/12 '09, må bestillingen 
gjøres på datointervallet 20/8 '08 – 20/8 
'09 for å få med alle grisinger for perio-
den. Rapporten beskriver andelen purker 
som griser ut fra antallet bedekte fordelt 
på bedekning 1, omløp 1 – 2 eller mer i 
samme brunst. Rapporten (4) beskriver 
resultatene per kull, og illustrerer godt 
hvilke kullnummer som trenger en ekstra 
oppfølging og innsats. Har dere en livdyr-
selgende besetning, vil også purker som 
er registrert solgt drektig, være med i be-
regningen. dette vises i en egen rad med 
fordeling på kullnummer og kategori be-
dekning som var den siste før salg. Bruk 
denne rapporten som et utgangspunkt. 

Rapporter som kan være aktuelle for 
en videre utdyping, er Omløp og Tom-
dager – fordeling. disse rapportene lister 
opp individer og periodene som er med 
på å lage problemer. Bruk rapportene  
aktivt. disse sammen med besøk fra  
rådgiver gir et godt grunnlag for en god 
løsning.

In-Gris web »tips

Lav grisingsprosent ?

1

2

3

4
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Sør
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Vest
4365 Nærbø
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Øst
2634 Fåvang
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Nordvest
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Hans Trøstheim (Øst)
91 71 24 14

Ola Rognlien (Øst)
90 68 35 19

Kristian Hotvedt (Sør)
90 88 65 34

Harald Borre (Sør)
90 61 84 50

Kjetil Olsen (Vest)
92 43 46 40

Einar Myhr (Midt)
95 07 73 21
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Forbrukerprisen på 
kjøtt ned 1,7 prosent 
i januar
Forbrukerprisen på kjøtt gikk ned med  
1,7 prosent første måned i 2010, og svinekjøtt  
drar prisene ned.

Av de ulike kjøttslagene økte prisen på lam med 3,2 prosent, 
mens de øvrige kjøttslagene hadde en prisreduksjon, der pri-
sen bl.a. gikk ned med 0,3 prosent for fjørfe, 1,2 prosent for 
svin og 0,7 prosent for reinsdyr. det viser en rapport fra norsk 
institutt for landbruksøkonomisk forskning (nIlF). Forbruker-
prisen på meierivarer gikk ned i januar med 0,7 prosent, mens 
prisen på grønnsaker og frukt økte med 0,8 prosent.  
Forbrukerprisen på fisk gikk ned med 2,7 prosent i januar.

 
engrosPriser og ProdusentPriser
Engrosprisen på meierivarer var uendret i januar. Engrosprisen 
på fjørfe og lam var også uendret i januar, mens engrosprisen 
på storfe og svin gikk ned med henholdsvis 4,0 prosent og 2,0 
prosent. Produsentprisene på storfe og svin (uten trekk for om-
setningsavgift) gikk også ned i januar, med henholdsvis 2,6 
prosent og 1,4 prosent, mens produsentprisen på lam økte 
med 1,0 prosent.

– Blir det lavere årsavgift neste år ? spør en håpefull Ingrisbru-
ker i Siljan i Telemark. Svineprodusent Hans Petter Øverbø har 
registrert at Animalia viser kreativitet og går nye veier for å 
skaffe inntekter. denne nye isbaren er åpnet i Stavern.   
[Foto: Hans Petter Øverbø]

Ingris satser på nye produkter ...
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Norsvins styre har nå gjennomgått svar-
ene fra høringen sendt til norsvins lags-
apparat. 11 fylkeslag og 10 lokallag har 
besvart. Tilbakemeldingene viser gode 
opplevelser i forhold til norsvins enga-
sjement og betydning. Alle ser viktigheten 
av at vi har gode lokale aktiviteter, men 
det er stort sprik i synet på hvordan dette 
løses på beste måten. når det gjelder de 
viktigste sakene framover, er det stor enig-
het om avl, svinefag og næringspolitikk.

lokallagenes nytte av fylkeslagene 
varier mye, alt avhengig av hvordan de 
har fordelt oppgavene seg i mellom og 
ikke minst fylkeslagenes engasjement.

det kom inn en god del konstruktive 
tilbakemeldinger som skal sikre kort  
avstand mellom medlemmene og ledel-
sen i norsvin.

Regjeringen jobber med en ny land-
bruksmelding, og har som mål at denne 
skal diskuteres og vedtas i Stortinget i 
2011. landbruks- og matdepartementet 
(lMd) vil ha et utkast klart allerede i vår, 
og landbruket må handle raskt for å få 
påvirkning på dette utkastet. det er øn-
skelig at denne stortingsmeldinga skal få 
reell politisk og praktisk betydning flere 
år framover. det må derfor skje en brei  
debatt i egne rekker rundt viktige land-
brukspolitiske spørsmål. norsvins styre 

ønsker å starte påvirkningsarbeidet 
umiddelbart, og har satt ned et utvalg 
bestående av Kristin Ianssen, Willy  
Finnbakk og Asbjørn Schjerve, med hoved-
ansvar for det videre arbeid i saken.  
landbruksmeldinga vil også være tema 
for årsmøtets gruppearbeide. Sentrale 
punkter for norsvin vil være: Kostnads-
reduserende tiltak, Hvordan ser norsk 
svineproduksjon ut om 10 – 20 år ?  
Hvor vil vi/hva tror vi ? og Produserer vi 
det vi trenger om 10 år ?

når det gjelder en evt. etablering av 
regionstyrer var det svært store forskjel-
ler i tilbakemeldingene. noen fylkeslag 
var sterkt imot, mens andre syntes dette 
ville være en naturlig utvikling.

Styret var godt fornøyd med engasje-
mentet som høringen ga. det viktigste 
med hele prosessen har vært at tillits-
valgte ble tvunget til å tenke gjennom 
hvordan vi best kan møte framtida, og 
innse nødvendigheten av mer samar-
beid. Styret ønsket ikke overgang til  
regionstyrer, men at norsvin fortsatt  
fokuserer på regionalt samarbeid og  
videreutvikler samarbeid på tvers av  
eksisterende lagsstruktur. 

norsvins medlemsregister bør revita-
liseres for å sikre bedre og mer framtids-
rettet informasjonsflyt.
 

Norsvins årsmøte
Norsvins årsmøte finner sted på Hamar, 
22. – 23. mars 2010. Årsmøtet vil bli pre-
sentert for et konsernregnskap med store 
negative tall, etter at selskapet i USA har 
hatt et svært problematisk år. Selve  
norsvin (morselskapet) kan vise til et  
positivt resultat, men første etter en del 
ekstraordinære tiltak.

Alt tyder på at årsmøtet vil bestemme 
at norsvin skal gjøres om til et samvirke-
selskap (SA), gjeldende fra 1/1 2010. 
dette innebærer at medlemmene i  
norsvin går over til å bli reelle eiere av 
selskapet. Styret foreslår et symbolsk, 
men differensiert andelsinnskudd på  
kr 2000 for andelseiere med purker, og 
kr 1000 for andre.

norsvins valgkomite foreslår gjenvalg 
av Kristin Ianssen som styreleder i  
norsvin. Komiteen foreslår at Aud Jorun 
landrø, Sør-Trøndelag, skal erstatte Siv 
Bruheim, fra Sogn- og Fjordane, som  
styremedlem. I forbindelse med at  
norsvin går over til å bli et SA, er det 
foreslått at styret skal ha fem eiervalgte 
representanter. Vedtas forslaget, er det 
banet vei for at Geir Heggheim, dagens 
styreleder i norsvin Rogaland, også  
kommer inn i styret. Harald Bøhnsdahlen, 
Akershus, er foreslått som første vara til 
styret.

Robust lagsstruktur – høring

Ny landbruksmelding

– Kjedemakten  
utfordres ikke
Kjøtt og fjørfebransjens landsforbund (KLF)  
savner sterkere industrirepresentasjon i utvalget 
som skal vurdere kjedemakten i Norge.

Det 15 personer sterke utvalget, som skal ledes av tidlige-
re parlamentarisk leder for KrF, Einar Steensnæs, har for 
dårlig industrirepresentasjon, mener administrerende  
direktør dag Henning Reksnes i KlF. Matkjedeutvalget skal 
legge fram arbeidet sitt i november 2010. 

– Vi mener at utvalget må se nærmere på konkurranse-
vilkårene i leddet mellom bønder og matvarekjedene.  
Vi kjenner presset fra handelen som ønsker lavere priser, 
og fra bønder som ønsker høyere priser. derfor er det 
sterkt beklagelig at ikke utvalget har sterkere representa-
sjon fra det leddet som kjenner presset sterkest i hver-
dagen, sier Reksnes. Han mener at det er kjøttindustrien 
som står for innovasjon og produktutvikling, konkurranse 
og mangfold i matvaredisken.

lønner seg ikke  
å legge ned Sarpsborg
Det er lite å spare på å legge ned Norturas  
griseslakting i Sarpsborg.
 
En arbeidsgruppe har vurdert det økonomiske potensialet 
i å legge ned griseslakting ved nortura Sarpsborg, og over-
føre volumet til Rudshøgda og Tønsberg.

det er 31 medarbeidere knyttet til slakting i Sarpsborg. 
Beregningene viser at det er lite å spare på å flytte slaktin-
ga, og nortura har derfor besluttet å opprettholde slakte-
linja i Sarpsborg.

– Vi har tre integrerte og spesialiserte fabrikker for gris 
på Østlandet som har behov for gris i sin foredlingsvirk-
somhet, sier konserndirektør Arne Kristian Kolberg.

– Mye av besparelsene vil derfor bli spist opp av  
transport, samtidig som vi mister effekten av at slakting,  
skjæring og produksjonen er integrert ved anlegget.  
Vi ønsker å rasjonalisere, men ikke uten at det er økono-
misk fortjeneste i det, sier konserndirektøren.
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Norgesfôr har tetta tønna!

Ideal svinefôr

LINK-FOG AS

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

Løsemiddelfri spesial-
epoxybelegg for fjøs

– Ingen tørketid – ingen produksjonsstopp

– Raskere renhold og lavere kostnader

– Vedlikeholdsfritt

– Unngå «Nyhus-sjuke»

– Reduserer risiko for bogsår 
og leddbetennelse

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

30 års erfaring

Europa:
Venter prisoppgang 
på gris
Prisen på svinekjøtt er preget av stabilt volum i Europa, 
og forventning om mindre prisøkninger.

Produksjonen av oksekjøtt gikk ned i EU i 2009. det gjorde også etter-
spørselen etter storfekjøtt som følge av finanskrisen, hvilket ga seg  
utslag i reduserte priser. det svake melkemarkedet bidro til intensivert 
slakting av ku i perioder, hvilke ga ytterligere prisreduksjoner, rappor -
terer SlF.

rikelig med svine- og FjørFekjøtt
Samtidig har det vært rikelig tilgang på svinekjøtt og fjørfekjøtt, noe  
som også har gjort sitt til å dempe interessen og betalingsvilligheten for 
storfekjøtt. Produsentprisene på storfeslakt har derfor vært klart lavere  
i 2009 enn de relativt gode prisene i 2008. Størst har prisfallet vært for  
de kategoriene av storfeslakt som tradisjonelt har dårligst avregning.

 
markedet i norge
Etter en noe krevende høst i 2009 i det norske storfekjøttmarkedet,  
har det stort sett stabilisert seg, og reguleringslageret er bygd noe ned. 
Etter lave priser på svinekjøtt inn mot jul har prisene gått noe opp igjen 
både i danmark og i norge. Større prisøkninger er nok ikke å forvente i 
det norske markedet, som for tiden preges av et mindre overskudd,  
mener Statens landbruksforvaltning.
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www.prima.as
harald@prima.as
Tlf. 51 79 86 00

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

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

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

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

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

Skandinavias ledende produsent av 
merkesystemer for husdyr.

Neste nummer av Svin, nummer 3, kommer ut den 
30. april 2010. 
Temanummer: Økonomi og forsikring

Manusfrist: 12. april    
Frist for bestilling av annonser: 12. april 
Frist for levering av annonsemateriell: 16. 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

ÅRSMØTE I NORSVIN4
arrangeres i Hamar, den 22. – 23. mars.

NORSVINSKOLEN
arrangerer kurs i grisingsprosent på Mære 13. april.

ÅRSMØTE I NORTURA4
arrangeres dagene 21. – 22. april.

VIV EUROPE UTRECHT
Arrangeres 20. – 22. april 2010 i Utrect, nederland, med blant  
annet matsikkerhet som tema. www.viveurope.nl

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

100 ÅRSMARKERING KLF4
arrangeres blant annet med åpen dag på Egertorget, Oslo, den  
3. juni av Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KF), som fyller 
100 år i 2010.

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

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

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

EUROTIER
arrangeres i Hannover, Tyskland, i dagene 16. – 19. november 2010. 
www.eurotier.de

Utgivelsesplan Svin 2010:
 Nr. Matr.frist Manusfrist Utgivelse Temanummer
 3 12. apr 16. apr 30. apr Økonomi/forsikring
 4 10. mai 14. mai 28. mai
 5 7. jun 11. jun 25. jun Fôr
 6 9. aug 13. aug 27. aug
 7 6. sep 10. sep 24. sep Bygg og inventar
 8 4. okt 8. okt 22. okt
 9 1. nov 5. nov 19. nov Helse
 10 29. nov 3. des 17. des

si
de

Råne i rullestol 
skaper trynekontakt

2
2010

20

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

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

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

Våre betongprodukter gir tilnærmet vedlike-
holdsfri fasade, og vil i et langsiktig perspektiv 
gi bedre økonomi og et penere eksteriør.
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www.graakjaer.no
graakjaer@graakjaer.no
Tlf. 00 45 98 98 86 86

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

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

Vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

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

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

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

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

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

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

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

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

7/39

--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 2/21

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

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

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

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

3/25
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www.jls.no
jarle@jls.no
Tlf. 51 79 84 50

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

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

ring vår selger 909 58 535 www.jls.no

priser fra

38 900,-
Prisene er eks mva.

Jet gJødselpumper
Jet 2000 / 2100

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

l

l

l

l

l

l
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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. 

side 12
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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.

side 41

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

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

LINK-FOG AS

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

Ønsker mer gris !
Vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

MIDT-NORGE SLAKTERI AS

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

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

Montør Bjønness

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

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

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

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

Postboks 504
n-2304 Hamar

B-BLAD

Fjøsmiljøet påvirker dyrenes velbefinnende 
og deres produksjonsevne

Ta kontakt med en av våre 
spesial ister på svin

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

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

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

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

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

Torgeir Bleken
Produktsjef 
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

Ventilasjon og varmetilførsel:

Et godt klima skapes ved et regulert samspill
mellom ventilasjon og varmetilførsel.

Vi fører Spiraflex varmeanlegg fra Skov og 
ventilasjon fra Skov og Bruvik.

Gå inn på fk-landbruk.no eller ta kontakt med en
av våre spesialister på svin for å høre mer om
dette.

Vakttelefon reservedeler:   815 00 320
Teknisk support, service:   815 00 730

Hverdager   kl 08.00 - 20.00
Hverdager   kl 15.30 - 21.00

Lørdager kl 09.00 - 18.00
Lør-, søn-, helligdag   kl 07.00 - 21.00

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

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering fk-landbruk.no
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