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www.kia.no

KIA SORENTO  
VAREBIL MED PERSONBILKOMFORT!

KIA Sorento er en kjempesuksess over hele verden. Nå er den endelig 
tilgjengelig i Norge som 2 seters varebil. Sorento er et skikkelig varebil 
som er bygget med personbil komfort, har 4WD som standard og gir deg 
valget mellom to kraftfulle CRDi motorer på 150 eller 197hk, sistnevnte 
er også tilgjengelig med automatgir. Avhengig av modell � nner du utstyr 
som Xenon lys, el. førersete, ryggekamera, 2 soners klimaanlegg, skinn-
interiør, 6,5” NAVI, Smart Key og 18” felger tilgjengelig. Du kan også 
legge til 5 stjerners sikkerhet og KIAs unike 7 års garanti. Alt dette til 
en svært attraktiv pris. 

Fra kun 272.960,- eks. mva (329.600,- inkl. mva)  

Leasing fra kun 2.495,- pr. mnd*

NYHET!

*Leasing 3 år/45.000 km, rente 5,15%, Forskudd kr. 39.760,-. Alle priser eks. mva. og � nansomkostninger.

ALTA: Alta Motorsenter 78 44 99 50. ALVDAL: Granrud Bilverksted AS 62 48 98 98. BERGEN: Kia Bergen 55 11 99 00. DRAMMEN: Buskerud Bilsenter AS 32 24 15 00. EGERSUND: Dalane Bil AS 51 49 62 00. 
ELVERUM: Park Auto AS 62 42 60 90. FINNSNES: Abil AS 77 85 10 20. FREDRIKSTAD: Bilbutikk1 AS 69 35 50 00 GJØVIK: Grefsrud Bil AS 61 13 18 00. GOL: Glitre Bil AS 32 02 95 90. HAMAR: 
Autostrada AS 62 58 57 00. HARSTAD: Salminen AS 77 01 32 00. HAUGESUND: Varden Bil AS 52 81 45 00. HOKKSUND: Bråtens Bilco AS 32 75 52 99. HØNEFOSS: KN Bil AS 32 17 98 80. HØYANGER: 
Høyanger Bil AS 57 71 32 77. KIRKENÆR: Trio Bilservice AS 62 94 76 55. KR.SAND: Motor Sør AS 38 12 36 30. KR.SUND: Autocentrum AS 71 58 09 70. KVINNHERAD/HARDANGER: S. Rødsten 
Bilforretning AS 53 48 64 11. LARVIK: Larvik Motor AS 33 14 18 50. LILLEHAMMER: Lillehammer-Bil A/S 61 26 86 00. LØRENSKOG: Kia Lørenskog 67 91 42 00. MOLDE: Årø Bilsenter AS 71 20 34 00. 
NARVIK: Autocenteret AS 76 95 03 20. NORDFJORDEID: Vest Auto AS 57 88 98 00. NORDREISA: Reisa Bilsenter AS 77 77 02 80. OPPAKER: Bilsenteret r2 AS 63 90 11 11. SKI: Torp Auto AS 64 94 58 77. 
SKIEN: Star Bilsalg AS 35 90 04 90. STAVANGER/SANDNES: Kia Sør Vest AS/Ålgårds Auto 51 68 22 32. STEINKJER: Bragstad Bil AS 74 16 28 88. SØR–AUDNEDAL: Vigeland Bil AS 38 25 66 62. TROMSØ: 
Teknisk Bureau AS 77 60 78 00. TRONDHEIM: Kia Trondheim 73 82 41 20. TRYSIL: Trysil Bil AS 62 44 84 00. TØNSBERG: City Bil AS 47 88 40 00. VOLDA: Volda Bilsenter AS 70 07 98 00. ÅLESUND: 
Bilbutikken Ålesund AS 70 17 80 00.

KIA – ENESTE MERKE 
MED 7 ÅRS GARANTI!

Veil. priser inkl. frakt, lev.omkostninger og understellsbehandling (kr. 9.700,-) levert Drammen. Lokal frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om avvik i annonsen. CO2 utslipp fra 170 g/km, og forbruk fra 
0,65 l/mil ved blandet kjøring. Importør: Bertel O. Steen. 
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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:

Ikke utsett deg for dette - veng gir deg tid til å reagere i tide!

Forsikringsselskapene krever nå vifteovervåkning  
i alle fjøs med husdyr. Veng System sitt 
alarmanlegget tilfredsstiller forsikringsbransjens 
krav til denne typen anlegg. 

Nyhet!
Temperaturovervåkning 

av viftemotorer
Tilfredsstiller nye krav fra 

forsikringsselskapene

Monteringen er enkelt og hvert anlegg leveres 
forhåndsprogrammert for det aktuelle fjøset. 
Opplysningene  som kreves er en oversikt over 
antall vifter og avstanden mellom disse. Anlegget 
kommer så ferdig programert og merket til ditt 
fjøs. Føler og signalboks monteres på utsuget 
og kobles sammen med sentral ved hjelp av en 
enkel signalkabel. 

Prisen pr anlegg vil avhenge av antall vifter 
i fjøset. På et anlegg med 3 vifter vil prisen 
komme på ca 2000,- pr vifte, mens med 5 vifter 
vil det komme på omkring 1700,- pr vifte. 
Priseksemplene er uten utringer.

Ta kontakt med din nærmeste I-mek selger eller 
servicemann for tilbud!

Beskytt dine verdier 
og det du er glad i

Føleren som festes til 

viftemotorene varsler deg 

ved temperaturstigning 

utover normalen

www.a-k.noPriser er eks. mva
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 er tillatt når Svin oppgis som kilde.

I n n H O l d  –  N R .  2 / 2 0 1 1  –  4 6 .  Å R G A N G

Privattelefoner til Norsvinansatte:

Konst. adm.direktør Asbjørn Schjerve 62 58 25 58 / 91 12 55 93

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

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

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

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

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

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

Vakttelefon distribusjon: 90 85 21 20

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

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

Ansvarlig redaktør: Tore Mælumsæter
Telefon: 90 64 85 63
e-post: tore.m@norsvin.no

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

Abonnement: Mai liss Grimsrud
 e-post: mai-liss.grimsrud@norsvin.no

Annonsesalg: Arne Henrik Sandnes
Postboks 10, 2301 Hamar
Telefon: 99 51 87 60
e-post: arne-henrik@oae-as.no
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Forskrifter setter bom for bygging i Snåsa 24

Valg av perioder i produksjonsrapport  [ingris web-tips] 42

Overskudd for Mørk Eek 37
norsvin levangers 50 års-jubileum 45

Født på samme dag – vokst i samme lag 32
dekningsbidraget ble 233 kroner i fjor 32
– Flere som opplever dette 33

Utprøving av kastreringsvaksine fase 2 29
Stabil og lav transportdødelighet for gris 37

EU støtter svinekjøttlagring 37
dansker satser med fortjeneste i Ukraina 40

Fokus på mykotoksiner og kornavlinger 30
lav dOn – likevel problemer 31

Husdyrforsøksmøtet 2011 28

Bedring for slaktegrisprodusentene  [grisebørsen] 34

PMWS gir store tap i slaktegrisproduksjonen 8
ny og felles strategi for norsk svinehelse 22
Aktuelle vaksiner i smågrisproduksjon 26

Er svinekjøttet rødt eller hvitt ? 20
Overvurdert kjøttforbruk 36

Strekk i laget  [leder] 5
Brukbare utsikter  [leder] 5

Grisens år i år ?  [direktøren direkte] 10
Billig med svinekjøtt 14

Skapte liv i husdyrløs bygd på Vegårshei 11

Verneverdig svineproduksjon 16
1,3 millioner purker med norsvingener 39

Verneverdig svineproduksjon 16
deler på distriktstilskuddet i Aust-Agder 18

Forside: Smågriser av norsk rase var med på å skape liv i den 
nesten husdyrløse bygda Vegårshei i Aust-Agder.  
[Foto: Jens Haugen Photography]
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det lysner litt i svinekjøttmarkedet. 
Salget er bedre enn ventet, og utsik-
tene til overskuddsproblemer mot 
slutten av året virker mindre nå enn i 
tidligere prognoser. Ved utgangen av 
uke sju var reguleringslagrene av  
svinekjøtt ikke større enn 250 tonn, 
og det er flere ganger lavere enn til 
samme tid i fjor og året før der. 

Svineproduksjonen så langt er 
omtrent som forventet i prognosene, 
nærmere bestemt 99 prosent av fjor-
året. Men salget til engrosleddet lig-
ger tre prosent over forventningene, 
og det er naturligvis svært hyggelig. 

det er fortsatt høyt opp og langt 
fram før 2011 er over. Men markedet 
virker ganske balansert og uproble-
matisk utover våren. Hvis det gode 
salget fortsetter går markedet produ-
sentenes vei på kort sikt. 

I skrivende stund ligger omset-
ningsavgiften på kr 1,40 per kilo.  
det virker kunstig høyt, men skyldes 
trolig behov for å etterfylle 
regulerings  fondet fra i fjor. Vi forven-
ter at et balansert marked slår ut i  
lavere omsetningsavgift i sommer.

l E d E r
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Brukbare utsikter

«Ansvaret ved salg og 

formidling av smågriser 

må tydeliggjøres.  

I dag er det for stor 

strekk i laget» 

«Kvaliteten på smågrisene er for dårlig. Vektene er for ujevne, og 
kontrollen av kravene som stilles for at smågrisprodusentene skal få 
helsetillegg er i beste fall mangelfull. Mange  opplever den som fra
værende».

Dette er utsagn som har falt fra slaktegrisprodusenter her i bladet i 
det siste. Vi besøkte derfor en slaktegrisprodusent som med egne 
øyne ville vise oss hvordan det sto til i bingen. Her fant vi en fin 
slaktegris på oppunder 120 kilo som skulle sendes på slakteriet  
dagen etter. I samme binge sto det også en slaktegris som bare veide 
halvparten. Begge var født samtidig, kom fra samme leverandør, og 
hadde levd under like forhold i samme slaktegrisbinge. 

Det er ikke vanskelig å forstå at dette skaper problemer for de som 
ønsker å drive kvalitetsproduksjon. Det er kanskje en del slaktegris
produsenter som opplever dette litt for ofte, og betaler tilnærmet 
full pris for livdyr som ikke er så bra som en bør kunne forlange av 
helsegriser. Livdyrhandelen praktiseres 
veldig forskjellig omkring i landet.  
I Trøndelag opplever for eksempel Nortura 
at om lag 95 prosent av smågrisene om
settes gjennom faste avtaler mellom kjent 
selger og kjøper. Det er mange fordeler 
med dette. Over store deler av Østlandet 
og Vestlandet er andelen betydelig lavere. 
Noen steder går kanskje halvparten av 
smågrisene på «spotmarkedet».  

Vi bør antakelig stille mer presise krav til 
hva en helsegris skal være. Det er ikke  
alene nok at veterinæren en gang i året går gjennom smågrisbeset
ningen og godkjenner den som helsegrisbesetning. I det daglige  
arbeidet har dyrebilsjåføren og naturligvis også selgeren et stort  
ansvar for hva som lastes om bord. Det skal trekkes i prisen hvis 
grisene er for lette eller har synlige skavanker. 
 
Ansvaret for salget, og kravene til deklarasjon av hva som selges, 
må tydeliggjøres. Både førsteleddet og sisteleddet i verdikjeden er 
viktige for sluttresultatet. I dag er strekket i laget for stort. 

Strekk i laget
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styrelederens  sak

Kristin Ianssen
styreleder norsvin

Norsvinskolen går sin gang,  
og i februar fikk hele 11 kandi
dater diplom og nål som bevis 
på at de har gjennomgått 
Norsvin skolens tre grunnkurs. 
Dermed kvalifiserer de til  
tittelen cand. pig.

11 nye cand pig’ere

11 NYE: Første rekke fra venstre Sven 
Sola, Vigrestad, Rogaland, Bjørnar 
Gimre, Nærbø, Rogaland, Lars Eivind 
Haugo, Torpo. Andre rekke fra venstre 
Mari Aannerud, Reinsvoll, Oppland, 
Svend Trygve Kvarme, Ski, Akershus, 
Erik Gjestvang, Gjensidige Elverum, 
Hedmark. Tredje rekke fra venstre Lars 
Krag, Nærbø, Rogaland, Ida Tofast-
rud, Nes, Hedmark, Arne Elias Øster-
ås, Trondheim. Bakerst fra venstre 
Arne Onshus, FK Agri Hamar, Norsvin-
skolerektor Ivar Aanekre, en av forele-
serne professor Knut Bøe, UMB, og 
Sven Ingar Skilbred, Skien, Telemark. 

Takk for meg !
Årsmøte nærmer seg, og snart er mine fem år som styreleder i norsvin over. det har gått utrolig fort.  
Samtidig føles det som en evighet. Vervet krever at du bruker hele deg, og du er styreleder i  
norsvin hver eneste dag, enten du skal på styremøte eller skrive innlegg i Svin, representere  
norsvin i en forsamling, eller vaske grisebinger. Plutselig ringer telefonen og du blir konfrontert med  
en problemstilling på vegne av svineprodusentene.Jeg er veldig glad for at jeg tok utfordringen med å  
stille til valg for fem år siden og ydmyk over at årsmøtet satset på meg. Ydmykheten og respekten  
for ansvaret ved vervet har økt med årene. Av og til har det blitt søvnløse netter, men opplevelsene  
av samhold og deling av byrden har vært mange flere. Styret har hele tiden stått nær, og vi har spilt  
på lag. det har gitt styrke !

norsvin har over 60 dedikerte ansatte som jobber «med hjertet utenpå skjorta». En fantastisk gjeng  
som gir jernet for svineprodusentene! Jeg er så fasinert av at de selv kaller seg «norsvinere». det brukes  
som en hedersbevisning og gir lagånd. Jeg har i min styretid opplevd en enorm respekt for norsvins eiere  
fra de ansatte. det er ikke tvil om hvem som er oppdragsgiveren deres.

Så har jeg hatt mange nyttige, inspirerende, utfordrende og trivelige møter med nettopp eierne, norske svine-
produsenter. En krevende og engasjert gruppe som er ledende i norsk landbruk. I medgang og motgang letes det 
etter forbedringer og nye mål, og endringsviljen er hjertelig til stede. Parallelt med at vi tilegner oss og utveksler 
kunnskap skapes det sosiale arenaer kollegaer imellom. det er humor og kreativitet. når målene er nådd ligger nye 
og blinker i det fjerne. Framtidas svineprodusent har alltid prestert bedre enn gårsdagens. Jeg har kjempet for  
svineprodusentens rammebetingelser. Jobben er tøff, og det har ikke vært lett å få gjennomslag. det er viktig å  
dokumentere at svineproduksjonen spiller en viktig rolle i norsk landbrukspolitikk. Tenk bare på grisen som for-
edler av norsk fôrkorn, og grisens betydning for opprettholdelse av slakterier i distriktene. det har ikke blitt stor  
gevinst ut av det for vår del, men vi må fortsette å holde trykket oppe !

Jeg har fått lov å presentere både næringa og det vi produserer i bondelaget, for statsråder og i nrK.  
Ulike  settinger, men budskapet er mye det samme. Vi har en svineproduksjon og et svinekjøtt i verdensklasse.  
Fantastisk  utfordrende og spennende. Vi har så mye å være stolt av !

nå gleder jeg meg til å bruke mer tid hjemme og i eget grisehus. Jeg har jo lært så mye av  
alle dere jeg har møtt. det håper jeg skal hjelpe vår produksjon mot nye mål !  
Og helt til slutt; lykke til videre, kjære norsvin!



7svin – 2/2011

K J ø T T i N D u S T R i

FORMAT Die Balanse 
- fremmer helsa til purka

FORMAT Die Balanse inneholder mye fiber og har en grov indre 
struktur som  bedrer  miljøet i magen, og  forebygger magesår hos 
purka.  FORMAT Die  Balanse kan også forbedre helsa til purker som 
 allerede har magesår.

•	 Fullfôrblanding	til	diende	og	drektige	purker

•	 Problemløser	/	tiltaksblanding	for	purker	med	lavt		fôropptak	

•	 Forebygger	og	pleier	magesår	

www.fkra.no        www.felleskjopet.no          www.fknr.no
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H E l S E

PMWS er en sykdom som  
etablerte seg i Norge i 2008.  
Den er nå påvist iover 40  
besetninger. Det er kjent at  
sykdommen kan gi store tap,  
og et ferskt forsøkgav store  
tap i slaktegris perioden.

Erling Mysen

Frilansjournalist

I alle land med svineproduksjon er det 
mye fokus på Circovirus type 2 (PCV2). 
det kliniske bildet av sykdommen har vi 
blant annet i form av PMWS. den ble på-
vist første gang i norge i 2003. Besetnin-
gene den gang ble slaktet, men i 2008 
ble sykdommen påvist på nytt. I dag er 
PMWS funnet i over 40 besetninger. 

det finnes likevel ingen restriksjoner 
om du har denne sykdommen. de «på-
viste» besetningene er først og fremst 
nord på østlandet, samt noen i rogaland. 
Blant besetningene er en satellitt i pur-

kering hvor det nylig ble gjort et forsøk. 
det finnes i dag godkjent vaksine til pur-
ker (Circovac) og også til smågris som 
forbygger sykdommen. det er purke-
vaksinen som ble testet i et forsøk der  
25 av 54 purker i ei pulje ble vaksinert.  
Forsøket ble finansiert av norges Veteri-
nærhøgskole (nVH), Veterinærinstituttet 
og nortura. det ble ledet av Tore  
Framstad ved nVH.

Vaksine gir effekt
Forsøket viser at vaksinen har tydelig  
effekt, men aller størst var effekten fak-
tisk for slaktegrisprodusenten som  
kjøpte smågrisen. der ble smågristapet 
redusert fra 6 til 0,6 % hvis smågrisen 
stammet fra vaksinerte purker.

– Jeg skal også regne på tilveksten i 
slaktegrisperioden, men har ikke tallene 
klare i dag, opplyser Tore Framstad.  
I dieperioden var det lite synlig effekt av 
vaksinen. Kanskje er det normalt at det 
er slik. Men det kan også være at syk-
dommen slår mindre ut fordi en god del 
av purkene er vaksinert. I smågrisperio-
den etter avvenning var det et betydelig 

tap. dessuten var antall dødfødte grisun-
ger stort hos både uvaksinerte og vaksi-
nerte (størst). det kan skyldes at purkene 
først ble vaksinert tre og seks uker før 
grising. Kanskje burde de vært vaksinert 
før bedekking. Generelt har denne beset-
ningen hatt svært gode produksjonsre-
sultater (antall avvente) selv om de sliter 
med PMWS. Men de har hatt problemer i 
smågrisperioden. dette var også årsaken 
til at forsøket ble gjort nettopp i denne 
besetningen.

 
sykdom i en satellitt  
– men ikke i ringen
Spesielt med PMWS er at sykdommen 
faktisk kan slå ut i en satellitt, og ikke 
være tilstede i resten av purkeringen.

– dette har vi også sett i Sverige,  
og vi klør oss i hodet når vi skal svare på 
hvorfor det er slik. Men det er tydelig at 
miljøfaktorer betyr veldig mye, og PMWS 
i en satellittbesetning trenger ikke bety 
at resten av purkeringen har problem, 
sier overveterinær Peer Ola Hofmo i  
norsvin. Han synes også det er merkelig 
at besetninger med PMWS fortsatt  

PMWS – gir store tap i slaktegris perioden

Høyere landbruksutdanning 
skal bli bedre og mer målrettet. 
De tre studiestedene som tilbyr 
slik utdanning går nå sammen 
om å finne riktige studietilbud 
fram mot 2020. En markeds
analyse skal hjelpe til.

Søkningen til alle landbruksstudier har 
gått ned de siste åra, og mange studie-
retninger har blitt lagt ned. I dag er det 
bare tre institusjoner i norge som tilbyr 
høyere offentlig landbruksutdanning, og 
de tre er Universitetet for miljø og bioviten-
skap (UMB), Høgskolen i Hedmark (HH) 
og Høgskolen i nord-Trøndelag (HInT). 

En utredning viser at næringen, for-
valtningen og rådgivningen vil trenge  
flere landbruksakademikere i åra som 
kommer enn de som utdannes nå.

de tre utdanningsstedene for høyere 
landbruksutdanning har derfor gått 
sammen om et felles prosjekt som heter 

«rett landbruksutdanning 2020». Sam-
arbeidsprosjektet skal resultere i fram-
tidsrettet landbruksutdanning som er 
bedre tilpasset næringas behov og stu-
dentenes interesser. I det femårige pro-
sjektet tas det blant annet sikte på å lage 

felles markedsføring og samordning av 
de studietilbudene som tilbys fra de tre 
studiestedene. det skal også gjennom-
føres en felles markedsanalyse av fram-
tidig kunnskapsbehov sett fra ungdom-
mens og næringas side.

Behovet for høyere landbruksutdanning skal scannes

Riktig landbruksutdanning i 2020

VELGE VEI: Morgendagens landbruks- 
utdanning må finne nye og riktige veier.  

Dette bildet viser en Mære i Nord-Trøndelag, 
av de tradisjonsrike gamle landbruks- 

skolene i landet.
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PMWS – gir store tap i slaktegris perioden

Resultat forsøk PMWS-gris 

Vaksinerte Ikke vaksinerte

Antall purker 25 29

Antall dødfødte per kull 2,4 1,7

Avvendte grisunger 12,7 12,4

Kullvekt avvenning kg 126 118

Tap i smågrisperioden 1 9

Tilvekst smågrisperioden g/dag* 573 568

Antall smågris solgt 313 333

Tap i slaktegrisperioden 2 20

Tap i % slaktegrisperioden 0,6 6,0
* Tap er ikke regnet inn i tilvekst

mottar helsegristillegg når de selger 
smågris.

– det er tydelig at slaktegrisbeset-
ninger her får et tap, og det bør gjen-
speiles i prisen på denne smågrisen, 
sier Hofmo. Et alternativ kan være at det 
konsekvent kreves at PMWS-ramma 
smågrisbesetninger vaksineres. I dag er 
dette en frivillig ordning. Men i praksis 
må de fleste vaksinere for å få omsatt 
smågrisen.

 
Vaksinerer konsekVent
– Vi vaksinerer konsekvent purker i  
besetninger der det er påvist PMWS.  
I dag skjer dette med alle purker i fire 
purkeringer pluss i en enkeltbesetning, 
opp lyser fagrådgiver Terje Iversen i  
nortura. Han understreker at dette er 
noe besetningene må gjøre for å få solgt 
smågrisen. Men det er ikke noe lov-
pålegg rundt dette. når vaksinasjon er 
foretatt vil imidlertid smågris fra  
PMWS-besetninger bli omsatt med  
helsegristillegg. 

– Vi kjenner ikke til at det er beset-
ninger i Fatland som har fått påvist 
PMWS, men jeg utelukker ikke at det 
kan finnes besetninger også hos oss. 
Uavhengig av det, råder vi av og til be-
setninger, og da særlig nye besetninger, 
å vaksinere med Circovac en periode, 
sier rådgiver rolf Gunnar Husveg i  
Fatland. Og hvis PMWS hadde blitt på-
vist ville disse besetningene også fått 
råd om å vaksinere, men ikke pålegg. 

– Vi har hatt to tilfeller av påvist 
PMWS hos smågrisprodusenter i Furu-
seth. den ene produsenten har sluttet 
(eldre produsent), og i det andre tilfellet 
blir purkene vaksinert, opplyser livdyr-
ansvarlig Odd dønnum i Furuseth.

Circovac-vaksinen er for øvrig en dyr 
vaksine som koster besetningene en 
del. Prisen blir høy dels fordi ei pakke 
har 25 doser, og dosene har kort hold-
barhet når pakka er åpnet. 

Særlig for små besetninger kan det 
derfor bli dyrt. 

STORE TAP: – PMWS 
kan gi store tap i små-
gris- og slaktegris-
perioden, sier Tore 
Framstad ved Norges 
Veterinærhøgskole. 
Bildet er fra et annet 
forsøk og besetning.

SLAKTEGRISENE TAR TAPET:  
Et forsøk nylig viser seks prosent  
tap av dyr i slaktegrisperioden  
der gris var smitta med PMWS,  
og purkene ikke vaksinert. 
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Grisens år i år ?
I følge den kinesiske kalender startet grisens år 18. februar 
2007. For oss var dette det siste året med levelige fôrkost-
nader. Året etter, som i følge kinesernes kalender var rot-
tens år, økte fôrprisen med rundt 50 øre per kilo.

Selv om utbetalingsprisen økte noe, økte også de andre 
kostnadene, spesielt byggekostnadene, der de unge og 
nyetablerte har fått en tøff hverdag. norsvin, som måned 
for måned har dokumentert utviklingen, har slitt med at 
tallmaterialet som jordbruksavtalepartene benytter ennå 
ikke hadde fått med effekten av kostnadsveksten. Først i 
år, da kineserne har sitt harens år, får vi endelig «aksept» 
for den virkeligheten vi har beskrevet i to-tre år. Spørsmå-
let er da om det kommende året blir et grisens år i den 
norske kalenderen.

Partene bak jordbruksforhandlingene er enige om at det er 
de såkalte referansebrukene som skal benyttes når man 
måler effekten av selve oppgjøret. I år vil Budsjettnemnda 
for jordbruket utvikle referansebrukene med utgangspunkt 
i regnskapstallene for 2009, og det er her vi endelig vil se 
eksplosjonen i kraftfôrkostnader.

Vi lider fortsatt av at svinenæringa ikke har et eget referan-
sebruk, men har ett referansebruk felles med korn. noe av 
den økonomiske utviklinga i svinenæring kan bli kamuflert 
av endringer i kornøkonomien. norsvin har derfor fått 
norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (nIlF) til 
å foreta en skjønnsmessig spalting av referansebruk nr 5 
(Svin/korn 46 avlssvin + 357 dekar korn, landet) i driftgrei-
nene gris og korn. når det gjelder fordeling av arbeidsfor-
bruket, der et årsverk utgjør 1845timer, har man sett dette 
opp mot arbeidsforbruket i referansebruket med kun korn.
Tabellen nedenfor tar utgangspunkt referansebruket for 

2008, det som ble benyttet i fjorårets forhandlinger, og de 
forventninger dette ga for 2009 og 2010. nIlF har nå ana-
lysert at drifts-greina gris i 2008 satt igjen med 299.900 kr 
per årsverk som vederlag til eget arbeid og egenkapital.  
Ut fra 2008-resultatene og etterfølgende jordbruksoppgjør 
ble det da framregnet at vederlaget skulle falle til 256.000 
kroner i 2009. På grunnlag av innsamlede tall for 2009, fra 
driftsgranskingene offentliggjort i desember 2010, har 
nIlF beregnet at det virkelige tallet for kun gris i 2009 blir 
på bare 205.200 kroner pr. årsverk, altså 94.700 kroner 
 lavere enn året før og 51.700 kroner lavere enn forventet.

Tabell: driftsgrensanalyse ut fra referansebruk nr 5, 
vederlag til arbeid og egenkapital i kr årsverk

referansebruk/ 

driftsgrein
Ut fra driftsgranskingene i 2008

Ut fra drifts-

granskingene 

i 2009

2008 2009 2010

Korn/Svin 271100 235100 257300 204600

Korn 214200  188300  207700  203300

Svin 299900  256900  279300  205200

Tallenes tale er nå klare, og avtalepartene har en jobb å 
gjøre for å rette opp utviklingen i svineøkonomien. Vi er 
klare for et «grisens år».

direktøren  d i rekte

Asbjørn Schjerve
Konstituert  

adm. direktør i norsvin
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For to år siden var det ingen 
husdyrprodusenter med melke
produksjon eller gris i Vegårshei 
i AustAgder. Men nå har kom
munen to nye svineprodusenter, 
og det spruter fram smågriser og 
slaktemodne dyr her.

Tore Mælumsæter

Vegårshei, Aust-Agder

Det hjelper åpenbart med distriktspoli-
tiske virkemidler også i svineproduksjo-
nen. nye planer har latt seg realisere 
med god støtte fra Innovasjon norge i 
form av tilskudd og rentestøtte, samt  
distriktstilskudd i Agder. 

– Ja, disse tiltakene har betydd mye. 
det har også betydd mye at vi kunne 
starte å drive en satellittbesetning i pur-
keringen til Jon leif Eikaas i Søgne. disse 
momentene har gjort det enklere for oss 
å gå løs på denne jobben, forteller Kir-
sten Helen (31) og Alf Eivind Myren (32).

 

2300 smågriser
I fjor hadde de sitt første hele driftsår. da 
leverte de 2300 smågriser. 2100 av dem 
gikk til den andre nye svineprodusenten 
i Vegårshei, Sigmund lindtveit, en fersk 
og ung slaktegrisprodusent. 

det har vært skikkelig vinter på  
Vegårshei, med mye snø og mange kul-
degrader. Ikke noe kystklima her, nei. 
Men takket være godt tømmermannskap 
er husene godt isolert og vedlikeholdt. 
Kirsten og Alf Eivind har ikke overtatt  
garden ennå. det var Alf Eivinds far som 
overtok eiendommen på Vegårshei  
i 1997. 

Kirsten jobber på regnskapskontor i 
70 prosent stilling i Vegårshei, og Alf  
Eivind jobber som snekker i eget firma. 

Satsingen på gris må også sees litt i 
lys av dette. Sammen har de barna Marit 
og Eivind, og begge har hatt et ønske om 
å kunne samle mer av arbeidsinnsatsen 
sammen på garden. Begge har deltatt på 
norsvinskolen og diverse kurs og arran-
gementer som har vært i regionen når 
det gjelder gris, for eksempel sørlands-
samlinga.

fri i grisinga
– Jeg har vært heldig og får fri hver åtten-
de uke når det er grising. Og Alf Eivind 
har også trappet ned på snekkerjobbinga 
etter at vi kom i gang, sier Kirsten.

Eiendommen ligger skjermet og frede-
lig til noen kilometer nordvest for E18. 
det er ikke mye dyrket jord til eiendom-
men, kanskje 20-30 dekar, og det er for 
lite spredeareal til den produksjonen de 
driver. Men de har avtale med en grønn-

Startet smågrisproduksjon i Vegårshei

Skapte liv i husdyrløs bygd

KLARE: Leveringsklare 30 kilosgriser i smågrisbingen. Når overdekningen er slått opp er det tegn på at de snart  
skal ut til den andre grisegarden i kommunen.

BINGEVIS: Kirsten har 
lagd denne journalen 
som henger ved hver 
fødebinge og viser 
alle viktige data og 
hendelser.
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GLIR INN: Det nye grisehuset glir fint  
inn i tunet og det småknausete land-
skapet rundt garden.

saksbonde i nærheten som gjerne vil ha 
grisemøkk. Han kommer til og med til 
gards for å hente den.

dyr i oktober 2009
Etter et års forutgående planlegging ble 
spaden stukket i jorda for å starte byg-
gingen av nytt smågrishus våren 2009. 
Alf Eivind var sjøl byggeleder, men selve 
råbygget ble satt opp av nesvik på Jæren. 
Alf Eivind monterte også sjøl innredning- 
og fôringsanlegg. Hele huset kom opp 
innenfor det som var satt som økonomisk 
ramme, 4 150 000 kroner. da er egeninn-

sats og alt med. Fra Innovasjon norge ble 
det gitt tilskudd på kr 600 000,- og rente-
støtte på 2,4 millioner. det har naturlig-
vis betydd mye for dem i starten.  
11. oktober 2009 kom de første drektige 
purkene.

 
lett å planlegge
– Vi har god kontakt med navet, og synes 
at dette var en grei måte å starte opp 
med gris på. Vi kan spesialisere oss på 
grising og avvenning, og det er en veldig 
styrt produksjon. Vi vet at vi får 30 purker 
til grising hver åttende uke, så det er lett 
å planlegge framover. Vi har én fødeav-
deling, og smågrisavdeling med 36 binger. 
naveier kjører og henter sjøl purkene. Et-
ter ei uke hvor vi vasker og tørker kommer 
det nye, forteller Kirsten og Alf Eivind.

I siste omgang hadde de 13,5 levende 
fødte i gjennomsnitt, men det er ikke  
alltid så høyt. Snittet for alle puljer ligger 
nærmere 13.

Journal for hVer binge
– Hva legger dere særlig vekt på?

– Vi lar for eksempel lyset stå på i  
fødeavdelingen døgnet rundt fra første 
purke starter grising til siste er ferdig.

Vi lar navlestrengen slite seg av selv 
slik at den tømmes godt for blod. Vi knyt-
ter eller stripser ikke navlestrengen, men 
knytter en brettet tape rundt den dersom 
det er noen som blør.

Vi tørker ikke grisungen, men lar hin-
nen den blir født med tørke. Vi har lært at 
den beskytter grisungen. dersom purka 
er urolig og reiser seg mye, eller grisun-
gen er slapp eller kald, legges den i små-
grishjørnet en stund.

– Får purka mange unger stenger vi 
inn de eldste i smågrishjørnet ei stund 
så de sist fødte også får god sjanse til å 
få råmelk. de to første dagene etter  
grising stenges grisungene inne i små-
grishjørnet når purka fôres, sier Kirsten 
Helen og Alf Eivind.

MINDRE TID: – Det blir 
mindre tid til å drive 
som snekker når en 
skal produsere små-
griser. Men jeg er for-
nøyd med den til-
værelsen jeg har nå, 
sier Alf Eivind. 

ER MED: Marit er  
med i grisehuset, sjøl 

om det er med litt 
skrekkblandet fryd hun 

går inn i bingene.
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For øvrig legger de vekt på at det er 
rent og ryddig, og at det vaskes, tørkes 
og strøs godt. de bruker også en del tid 
på dyra. de klør purkene, prater med 
dem, og synes de er rolige og fine.  
Ved grising er det ekstra strøing, varme-
lampe, varme i gulvet, og det føres jour-
nal for alt som skjer i hver eneste binge. 
den henger lett tilgjengelig på utsiden  
av hver binge. Her står tidspunkter for 
når grisinga startet, slik at de får gitt jern 
innenfor 12 – 24 timer etter grising. Men 
først må alle få råmelk. 

– Dere kullutjevner en del ?
– Ja, vi kullutjevner det vi får til, sam-

ler opp hos ei purke, gir ekstra melk i 
skål og saltbalanse ved behov. Tida bru-
kes ellers til å observere og å følge med, 
men her kan vi bli enda flinkere. Sjøl om 
vi var nybegynnere så greide vi 11,5 av-
vente på åtte puljer første året. det var 
moro å klare det, men vi setter oss nye 
mål hele tida. dem skriver vi opp på 
whiteboard-tavler i fjøset. det er viktig å 
gjøre de riktige tingene, og se at det gir 

resultater. da blir jobben mer spennende 
og interessant, synes Myrens.

seng og kJøkkenbenk
På kontoret i fjøset er det ei seng som 
brukes under grisinga, og nå er det be-

stilt ny kjøkkenbenk. dette er tross alt 
hovedarbeidsplassen, og det er viktig å 
ha det trivelig der. de bruker tørrfôr, die 
super og Kvikk. Purker som trenger det 
får toppdressing. Mengden stilles inn på 
fôrautomatene, og mot slutten av die-
perioden fôres purkene fem-seks ganger 
om dagen. det er appetittfôring av små-
grisene, og det fungerer bra. det er så å 
si aldri nødvendig å rengjøre smågris-
bingene.

får ny giV
– Vi føler at grisen får ny giv når den av-
vennes og flyttes over i et nytt, varmt 
rom. det har aldri vært nødvendig å fôre 
ekstra på gulvet eller bruke avvennings-
torv, og vi har hatt lite diarré ved avven-
ning. nesten alt vi avvenner selges.  
Men vi forbereder overgangen til små-
grisavdelingen ved å fôre smågrisene på 
golvet med kraftfôr blandet med torv før 
de flyttes. Vi bruker torv etter tre-fire  
dager og Kvikk etter ei uke, og øker på 
etter hvert som det nærmer seg avven-
ning. Har vi en ledig binge bruker vi 
Mambo til de svakeste grisungene, sjøl 
om det er det motsatte av hva vi har lest. 
Vi har nok hatt 14 grisunger på Mamboen 
ved hvert eneste kull. Fordelen er at vi 
kan ha fokus på de aller svakeste på én 
plass. Slik avlaster vi også purka, slik at 
hun ikke mister så mye hold, sier de  
engasjerte grisebøndene på Vegårshei.

 

SKAPER LIV: De er med 
på å skape liv og akti-
vitet i ei husdyrfattig 
bygd. Fra venstre Alf 
Eivind, Kirsten, Marit 
og Eivind.

MÅL: Grisehusets 
 produksjonsmål må 
alltid konfronteres 
med de faktisk opp-
nådde resultatene.

EN LUR: Disse søte små har sovnet på post etter et bedre måltid.
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Svinekjøttet er billig i butikk og 
koster skattebetalerne svært lite 
over skatteseddelen. I tillegg har 
svinekjøttproduksjonen stor 
 betydning for gjennomføringen 
av den særnorske landbruks
politikken.

Norsvin har fått avdelingsdirektør lars 
Johan rustad, nIlF til å se nærmere på 
tilskuddene som går til svinekjøttproduk-
sjonen og hvordan disse har utviklet seg 
de siste årene.

5,6 prosent går til sVinekJøtt
I følge jordbruksoppgjøret og totalkalky-
len for jordbruket i 2009 gis det budsjett-
støtte på 11,6 milliarder kroner for dem 
som driver med jordbruk her i landet. Av 
den samlede budsjettstøtte på 11,6 mrd 
kroner er det 0,7 som ikke lar seg fordele 
på produksjoner (investeringstilskudd, 
eksportrestitusjon med mer). Vi har da 
10,9 mrd som kan fordeles på de ulike 
produksjoner. det er tatt utgangspunkt i 
de produkter som går til menneskeføde, 
– det vil si kjøtt, melk, egg og plantepro-
dukter direkte til mat (matkorn, poteter, 
frukt og grønnsaker). Produksjon av fôr-
korn har altså kun som hensikt å produ-
sere kjøtt eller melk.

Av de totalt 10,9 mrd går 5,7 mrd til 
kjøtt (og egg). nIlF har beregnet at 5,6 % 
av tilskuddene, eller ca 609 millioner 
kroner, på et eller annet vis sprøytes inn i 
norsk landbruk for å produsere sluttpro-
duktet svinekjøtt. Tilskuddene bak svine-
kjøttproduksjonen er fordelt på denne 
måten;

• 221 mill som andel av AK-tilskudd til 
fôrkorn 

• fordelt ut fra kraftfôrandel.
• 120 mill fra velferdsordninger
• 67 mill i prisnedskrivningstilskudd 

 fôrkorn
• 49 mill fra produksjonstilskudd husdyr
• 44 mill fra fraktordninger  

(kjøtt og korn)
• 42 mill i distriktstilskudd
• resten miljøprogram, tilskudd til 

 veterinær reiser med mer

Halvparten av tilskuddene bak produk-
sjonen av svinekjøtt går altså til produk-
sjonen av fôrkorn og kraftfôr. dette viser 
til fulle skjebnefellesskapet i den norske 
korn- og kraftfôrpolitikken.

10 års utvikling på dette området vi-
ser at tilskuddsandelen til svinekjøttpro-
duksjon har vært stabil. Vi ser en liten 
økning for småfekjøtt på bekostning av 
storfekjøtt.

Med utgangspunkt i nIlF sin fordeling 
og offentlig statistikk fra SSB i 2009 har 
vi beregnet at de samlede tilskuddene 
bak å produsere en kg med svinekjøtt er 
på kun kr 4,90 per kg. Se tabell 1. Bruker 
vi tilsvarende forenkling på sau/lam til-
føres det hele 96 kroner per produserte 
kg kjøtt (ull ikke regnet med).

aVhengig aV skJermingsstøtte
Tallene over viser hvor billig svinekjøtt-
produksjonen er for oss nordmenn. Kjøt-
tet er billig i butikk og produksjonen får 
lite overføringer over statsbudsjettet. 
Svinekjøttproduksjonen er likevel svært 
politisk sårbar, da beskyttelsen finnes i 
tollsatsene ved import av svinekjøtt. Ver-
densmarkedsprisen på engrosleddet lig-
ger for øyeblikket 16 – 17 kroner under 
det norske nivået. Tollsatsene innenfor 
dagens WTO-avtale gir i dag tilstrekkelig 
beskyttelse, men ny WTO-avtale kan en-
dre dette drastisk.

Billig med svinekjøtt
Tilskudd mrd. tonn kjøtt Tilsk. kr/kg

Storfekjøtt 2,298 85000 27,04

Sau/lammekjøtt 2,311 23939 96,54

Svin 0,609 124274 4,90

Fjørfe 0,435 95817 4,54
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Fordeling av 10,6 mrd i 2009 etter produkt

Tabell 14 Budsjettstøtte bak hver kg produsert kjøtt

Fordeling av 5,7 mrd i 2009 etter kjøttslag, kr per kg

Asbjørn Schjerve

konst. adm. direktør i Norsvin
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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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Overskriften kan misforstås. 
Norsk svineproduksjon er på 
topp internasjonalt, og absolutt 
ikke moden for museum. Men 
særnorsk kostnadsnivå gjør oss 
avhengige av grensevern for å 
overleve, noe politikerne så 
langt synes det er verdt. 

Asbjørn Schjerve

konst. adm. direktør i Norsvin

Videncenter for svineproduksjon i dan-
mark publiserer hvert år sin konkurrent-
overvåking. Gjennom Interpig samles det 
inn nøkkeltall fra alle de viktigste landene. 
Tallene fra siste publikasjon har vi sam-
menlignet med Ingris og norsvins lønn-
somhetskalkyler. Alle tallene er fra 2009.

Tabell 1 viser kostnadene ved å pro-
dusere 1 kg med svinekjøtt i noen ut-
plukkede land. I 2009 var det billigst å 
produsere svinekjøtt i Brasil. I EU-land-
ene var kostnadene ca 3 kroner høyere, 
mens de norske kostnadene var ca. dob-
belt så høye som de i EU.

det koster altså vel 25 kroner å produ-
sere 1 kg med svinekjøtt i norge. I tillegg 
gis det prisnedskrivningstilskudd på fôr-
korn over statsbudsjettet, noe som til-
svarer ca 1 krone per kg svinekjøtt. 
Innenfor kostnadene på 25 kroner per kg 
er det viktig å nevne at bonden allerede 
har fått betalt 180 kroner per time for 30 
timer per årspurke i kombinert. det er 
også beregnet avskrivninger (20 år) og 
rentekrav (6 %) på en investering på 
130.000 kroner pr årspurke. disse forut-
setningene kan selvsagt diskuteres!

effektiV produksJon i norge
de internasjonale tallene viser at vi fort-
satt ligger etter danskene og nederlen-
derne når det gjelder effektivitet per års-
purke. de oppgir å produsere henholds -
vis 27,5 og 27,2 avvente per årspurke. 
Selv om disse landene har noe kortere 
dietid enn oss, er det ikke tvil om at spe-
sielt danskene er svært dyktige smågris-
produsenter.

når det gjelder daglig tilvekst, fôref-
fektivitet og dødelighet fra avvenning til 
slakt er det ingen som slår de norske  
tallene. det er verdt å merke seg at fôr-
forbruket er omregnet til kg/kg. For slak-
tegris er de internasjonale tallene omreg-
net til perioden fra 30 – 120 kg, noe som 
stemmer rimelig bra med tallene fra  
Ingris (30,5 – 116 kg). Ingris 2009 viste 
2,74 FE/kg tilvekst i slaktegrisperioden. 
Med 1,05 FE per kg fôr tilsvarer dette  
2,61 kg fôr per kg tilvekst.

skJerming nødVendig
Figuren illustrerer klart at norsk svinenæ-
ring er avhengig av beskyttelse for å 
overleve. det norske tollvernet gir i dag 
denne beskyttelsen. dersom norske svi-
neprodusenter fikk gratis kraftfôr ville 
kostnadene ved å produsere en per kg 
med svinekjøtt være på tilnærmet sam-
me nivå som danmark og Sverige. det 
generelle kostnadsnivået og de særnor-
ske regelverkene (avvenningsalder, kas-
trering, strø, medisinering, løsdrift, kon-
sesjonsregelverk og krav om større 
gjødsellager) gir store kostnader.

det bør nevnes at også svineproduk-
sjonen i EU er beskyttet. Import av svine-
kjøtt til EU har en toll tilsvarende ca kr 
4,50 per kg (halv gris). Fra tabell 1 ser 
man at dette er «nødvendig» for å hindre 
import av svinekjøtt fra Brasil og USA.

Verneverdig svineproduksjon
Tabell 1: Kostnadene ved å produsere 1 kg svinekjøtt i 2009, nkr

Danmark Sverige uSA Brasil Norge

Fôr 6,58  5,73  6,47  6,86  13,62

Andre variable kostnader  0,90  1,03  0,77  0,42  2,62

lønn  1,36  1,43  0,87  0,61  2,15

Huskostnader  2,38  3,00  1,09  0,70  5,68

Andre faste kostnader  1,03  0,91  0,43  0,48  1,35

Sum  12,24  12,10  9,63  9,07  25,41

Kilde: Interpig 2009 og Norsvins lønnsomhetskalkyler

Tabell 2: Effektivitet i 2009 

Lev.f  
per kull

Avv. per  
årspurke

Tilvekst små-
grisg/dag
8–30 kg

Tilvekst slak-
tegrg/dag
30–120 kg

Fôrforbruk 
slaktegr 

Kg fôr/kg til-
vekst

30–120 kg

Brasil  11,3  24,0  –  –  3,16

USA  11,6  23,9  –  –  3,23

nederland  13,1  27,2  405  806  2,79

danmark  14,2  27,5  459  861  2,88

Tyskland  12,2  23,9  447  760  2,89

Sverige  12,7  23,2  410  838  3,00

Norge  12,7  23,1  474  942  2,61

Norge beste 25 %  13,3 26,0 –-  1035 2,41

Kilde; Interpig og Ingris (Norge)

DYRT: Det er de høye fôr- og 
huskost nadene som særlig gjør 
det dyrere å produsere svinekjøtt 
i Norge enn i andre land.   
[Foto: Tore Mælumsæter]
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Godt inneklima
Har husdyrrommet ditt god
nok ventilasjon?

Godt inneklima gir bedre helse for
dyra, bedre arbeidsmiljø og bedre
økonomi.

Les mer på www.felleskjopet.no 
og kontakt våre selgere.

Deletlf. I-mek 815 00 320.

                                                                         
Inventar             Siloer  
Spalt                     Utgødsling         
Epoxy maling  Varmepumpe  

Din leverandør av komplette løsninger

Leif Andersson
Tele: +46 70 644 41 95
Fax: +46 520 444 134
Internet:www.skiold.com Email: leif.andersson@skiold-datamix.se

Fødebinger

S K I O L D  G Ø R
H E L E  F O R S K J E L L E N !

Opstadveien 653, 4360 Varhaug. Tlf. 51 79 84 50 Fax.  51 79 84 51 -www.jls.no

Priser fra

13 500,-
Prisene er eks mva.

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

Kassen benyttes 

både til oppbevaring 

og transportering av 

dyrekadaver. ”Fall-lem” 

bunnplate til tømming, og 

påmontert feste for heise 

åk. Leveres med Triangel 

hurtigkopling som standard

 Miljøvennlig 

 Beskyttelse mot  

 fugler og dyr
 Beskyttelse mot smitte 

 Unngår berøring ved  

 henting og tømming

Kadaverkassen 
gir følgende fordeler:
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Distriktstilskuddet har virket 
positivt for svineproduksjonen i 
AustAgder. Produksjonen har 
økt, og nye produsenter har 
startet. Spesielt i Agder er det at 
tilskuddet deles mellom små
grisselgeren og slaktegrisprodu
senten.

Tore Mælumsæter

Tvedestrand, Aust-Agder

– Ja, det er riktig det. Jeg betaler 40 kro-
ner mer for smågrisen enn andre fordi vi 
får distriktstilskudd. Vi mener det skal 
styrke hele næringa, og hos oss fungerer 
dette bra. det har styrket et tynt og sår-
bart miljø både i Aust- og Vest-Agder.  
det er ikke mer enn 13 – 14 grisebønder  
i fylket vårt, sier Knut Helmer Feltstykket 
i Tvedestrand, i den sørøstlige regionen  
av Aust-Agder. 

– Hvordan kom dere på å dele  
tilskuddet?

– Ordningen med distriktstilskudd ble 
innført i Aust- og Vest-Agder fra nyttår 
2009. Tilskuddet er på 1,10 kroner per 

kg. Tilskuddet utbetales via nortura til 
slaktegrisprodusentene. Sammen med 
Vest-Agder ble det diskutert hva vi kunne 
gjøre for å forhindre at svineproduksjo-
nen fortsatte å synke i Agder, sier Felt-
stykket.

 

hadde bare én prosent
– I 2007 hadde vi bare én prosent av den 
totale svinekjøttproduksjonen i norge. 
Svineproduksjonen er avgjørende når 
det gjelder volumproduksjon. Andre små 
og mellomstore husdyrprodusenter i dis-
triktene er avhengig av volumprodusen-
ter for å opprettholde nødvendig infra-

Deler på distriktstilskuddet i Agder

DELER PÅ GODENE; – Vi deler på godene 
i Agder, sier Knut Helmer Feltstykket. 
Han betaler 40 kroner mer for smågri-
sen. Slik deler produsentene på dis-
triktstilskuddet.  [Foto: TM]

TO GENERASJONER: Knut Helmers svigerfar Anders Grændsen drev garden med flere 
husdyrslag fram til 2002. Her sammen med odelsjenta Ida, som ikke riktig vet hvordan 
hun skal forvalte odelsretten når den tid kommer.  [Foto: TM]
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struktur for produksjon og transport av 
kraftfôr og transport av slaktedyr/livdyr. 
For å opprettholde dette i fremtiden,  
ønsket vi å doble svineproduksjonen i 
Agder i løpet av en femårsperiode. I den 
forbindelse kom ideen om å jobbe for 
distriktstilskudd for Agder frem, sier Knut 
Helmer Feltstykket. 

ble oVerrasket
når sørlendingene etter flere runder fikk 
gjennomslag for distriktstilskuddet ble 
de overrasket over at dette kun gikk til 
slaktegrisprodusentene. det var ikke  
målet deres i utgangspunktet. 

– Vi jobbet for at alle skulle få et lite 
løft, noe som skulle motivere gamle og 
nye produsenter til å utvide og bygge 
nytt. det ble derfor bestemt på et felles 
møte for alle produsentene, at smågris-
leverandørene kunne sende regning til 
slaktegrisprodusentene på 40 kr per 
smågris. dette er en ordning som funge-
rer veldig bra. når det gjelder vårt mål 
om å doble produksjonen av slaktegris 
på Agder, er vi snart i mål med det. Vi har 
fått flere helt nye produsenter som har 
investert i nye grisefjøs, samt produsen-
ter som har utvidet sin produksjon.  
distriktstilskuddet har bidratt til å styrke 
et svakt og lite miljø på Agder, sier slak-
tegrisbonden på Grændsen.

 

Ville bygge nytt
Gamlelåven på garden Grændsen er fra 
1907. den eldste delen er faktisk fra 
1824. Hundre år senere, i 2007, bygde de 
helt nytt slaktegrishus ved siden av den 
gamle låven. Våtfôringsanlegget brukes i 
både det gamle og det nye huset.  
det er Knut Helmers kone Bente som er 
fra garden. Svigerforeldrene overtok  
eiendommen i 1966, og da var det både 
purker, høner og okser på garden.  
Stutene forsvant først, og da satte de inn 
slaktegriser. Bente og Knut Helmer over-
tok eiendommen i 2002, og fortsatte 
med 1000 – 1100 verpehøner og 600 
slaktegriser. Gamlelåven ble bygd om 
like etter overdragelsen, og det ble blant 
annet lagt inn automatisk fôring i gamle-
fjøset. Men etter hvert ville de bygge 
nytt, og startet i 2007. Grovbygget ble 
satt opp i september og entreprenøren 
brukte ikke mer enn 16 dager på det.  
rett etter jul 2008 sto det nye huset 
klart, med fôrsentral i midten og to like 
avdelinger med plass til 200 hver på 
hver side av sentralen. Til sammen har 
de nå cirka 650 plasser.

 
driVer sagbruk
Grændsen er en typisk sørlandsgard med 
mange og små jordstykker. Men til garden 
hører det med cirka 1300 dekar skog, og 
det er en verdifull ressurs. I 2000 ble det 
startet sagbruk på eiendommen, og her 

skjærer de ned tømmeret og driver leie-
skjæring.Knut Helmer er opprinnelig ut-
dannet lastebilmekaniker, og ville egent-
lig bo litt nærmere sjøen. Båtgleden er 
stor. Men nå har han slått seg til ro som 
grisebonde på Grændsen, og trives godt 
med det. Veien til sjøen er ikke lang her-
fra heller. det var et annet griseliv i Aust-
Agder på 70-tallet. den gangen ble lokal-
laget delt i tre, og det var 30 produsenter 
bare i østregionen i fylket. nå er det to på 
Vegårshei og seks i Tvedestrand. noen 
av dem er unge og nye svineprodusenter 
som ikke har drevet med gris tidligere.

Deler på distriktstilskuddet i Agder

TO LIKE: Huset har fôrsentral i midten, og to like slaktegrisavdelinger som dette på hver side.  [Foto: TM]

INGEN TVIL: Det er ingen tvil om hva som skjuler seg bak 
driftsbygningens fire vegger når du kommer til Grændsen 
gard i Tvedestrand.  [Foto: TM]
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Vi omtaler kjøtt som rødt eller 
hvitt ut fra utseendet, og ut fra 
kunnskap om muskelfibersam
mensetning. Grovt karakterisert 
kalles muskelfibre røde (uthol
dende, langsomme) eller hvite 
(raske) muskelfibrer.

Eli Gjerloug-Enger

Doktorgradsprosjekt kjøtt- og fettkvalitet  

Norsvin og IHA-UMB

Ofte går kjøtt fra storfe og sau som rødt 
kjøtt, mens kjøtt fra fjørfe kalles hvitt 
kjøtt. dette er fordi brystmuskelen er vel-
dig lys, men i beina til fuglene er det 
røde fibre, og her har kjøttet en mørkere 
farge. Svinekjøtt ligger midt i mellom, og 
kalles både rødt og hvitt, avhengig av 
hvilken sammenheng det omtales i.

Vanskelig å anslå
det er nesten umulig å anslå andelen 
røde og hvite muskelfibre i et dyr. For det 
første er denne todelingen for grov. når 
man jobber med muskelfibre, klassifise-

res disse i mange flere grupper; tre eller 
gjerne flere, ut fra metoden som benyt-
tes. dette er svært spesialisert grunn-
forskning, og er knapt nok utført på nor-
ske svineraser. det vi imidlertid vet er at 
prosentandelen av fibertyper varierer 
veldig fra muskel til muskel, og et individ 
har både røde og hvite muskelfibre, samt 
alle mellomvariantene. Bilde 1 viser 
tverrsnittet av en skinke fra gris med øn-
sket, normal kjøttkvalitet, og en ser tyde-
lig at ulike muskler har svært ulik kjøtt-
farge. dette skyldes at de ulike musklene 
har ulike arbeidsoppgaver i et levende 

Er svinekjøtt rødt eller hvitt ?
– Normalt – For lyst – For mørkt

Trivsel for dyr og røkter
Egebjerg fødebinge for løsgående purker med rustfrie
gitter over rist og rustfrie stolper. 
Tette anslutninger mot gulv og sikre portløsninger.
Rengjøringsvennlige bingeskillere og stolper.

Nå med vannopplegg og nipler inkludert i prisen.

For mer informasjon se www.felleskjopet.no

www.egebjerg.com

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no
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dyr. Musklene kan også ha ulik muskelfi-
bersammenetning i ulike deler av mus-
kelen. I de tilfeller der areal eller antall 
muskelfibre blir angitt, blir det bestandig 
opplyst om muskeltype, og gjerne også 
posisjon.

aVl, muskelfibre  
og kJøttkValitet
Indirekte selekterer vi for muskelfiber-
sammensetning når vi avler for kjøttkva-
litetsegenskaper. Og vi avler i retning 
mot mer røde muskelfibre. dette gjør vi 
for å balansere den uheldige effekten 
som avl for kjøttprosent og fôreffektivitet 
har på kjøttkvaliteten. når vi avler for 
større muskler får vi gjerne flere hvite  
fibre fordi de har et større volum. Tilsva-
rende sammenligning ser vi hos men-
nesker. Folk som løfter vekter har gjerne 
store muskler med høy andel hurtige hvi-
te fibre, mens birkebeinere og langdis-
tanseløpere har større andel utholdende 
røde fibre, og disse musklene er slankere 
og mindre svulmende. Hvite fibre for-
brenner glykogen når de arbeider, har få 
mitokondrier og blir raskt slitne når lage-
ret med glykogen tømmes. når grisen 
slaktes blir glykogen omdannet til melke-
syre, som gir lav pH, lys farge og dårlig 
vannbindingsevne. På den andre siden 
bruker røde muskelfibre mer fettforbren-
ning når den arbeider, dette gir ikke  
melkesyre. Muskler med stor andel røde 
fibre blir til kjøtt som har høyere pH, 
mørkere rødfarge og bedre vannbin-
dingsevne.

duroc mest rød
For svinekjøtt er det slik at smak og pre-
feranse for kjøttet øker jo større andel 
røde muskelfibre de store lyse musklene 
inneholder. derfor avler vi for pH, drypp-
tap og intramuskulært fett som er karak-
teristikker koblet til røde muskelfibre. 
Egentlig ønsker vi ikke at kjøttkvaliteten 
skal endres, men at den ikke skal redu-
seres når kjøttvolumet på grisen øker.  
I avlsarbeidet oppleves dette ved at 
kjøttprosent, med flere produksjonse-
genskaper, er ugunstig korrelert til kjøtt-
kvalitetsegenskapene. Forskning har vist 
at villsvin har større andel rødere farge 
enn moderne svineraser. For norsk duroc 
har vi klart å holde kjøttkvaliteten uen-
dret samtidig som kjøttprosenten har økt 
med i snitt 0,5 prosent per år, og duroc 
er den foredlede svinerasen som har 
størst andel av røde fibre.

kJøttkValitetsaVVik
dersom svinekjøttet er for rødt eller for 
hvitt, er dette alvorlige kvalitetsfeil ved 
kjøttet, og slikt kjøtt gir slakterinæringa 
store tap. Bilde 2 viser kjøtt som er for 
hvitt, mens bilde 3 viser kjøtt som er for 
mørkt rødt, og dette kalles for henholds-

vis PSE og dFd-kjøtt etter forkortelsene 
(Pale-Soft-Exudative og dark-Firm-dry).  
Vi avler for at fibertypesammensetningen 
skal være slik som er typisk for godt og 
saftig svinekjøtt, og utover det er fôring 
og slakterutiner veldig viktig for kjøttkva-
liteten. dersom en gris utvikler dFd-kjøtt 
så skyldes det at den har tomme gly-
kogenlagre ved slakting, som igjen kan 
skyldes langvarig stress, sult eller syk-
dom. Griser som utvikler PSE-kjøtt er 
gjerne dyr som har vært veldig stresset 
rett før slakting, slik at de allerede før  
avlivning har melkesyre i muskulaturen. 

men hVa gir egentlig 
rødfarge i kJøttet?
Muskler med god blodtilførsel har mange 
mitokondrier og mye myoglobin, noe 
som gir de utholdende, langsomme  
musklene en mørkere farge. Myoglobin i 
muskelen har som oppgave å transporte-
re og lagre oksygen, på lik måte som  
hemoglobin i blodet, og disse moleky-
lene består av jern. Heme jern fra kjøtt, 
spesielt rødt kjøtt, er av høyere verdi enn 
ikke-heme jern som finnes i planteriket. 
Kroppen kan ta opp 30 prosent av jernet 
fra rødt kjøtt, men vi utnytter bare 1 – 10 
prosent av jernet i korn og grønnsaker. 
Svinekjøtt er en god jernkilde, selv om 
det er betydelig lysere enn storfekjøtt, og 
i denne sammenhengen regnes svine-
kjøtt som rødt kjøtt.

kostholdsanbefalninger
I den vestlige verden er jernmangel, i  
sykelig tilstand kaldt anemi, en av de 
viktigste ernæringsmessige mangelsyk-
dommene. På den motsatte enden av 
skalaen, skaper et for stort jernopptak 
også helseproblemer som tarmkreft, og 
nasjonalt ernæringsråd er at forbruket av 
rødt kjøtt skal ned. dette er veldig synd, 
siden et økt inntak av rødt kjøtt burde 
vært anbefalt for barn, unge jenter og 
kvinner, som er den delen av befolknin-
gen som oftest har jernmangel, og som 
ikke spiser 500 gram rødt kjøtt per uke 
som er anbefalt inntak anno 2011.  
Forskning viser at et variert kosthold med 
rødt kjøtt er den anbefalte løsningen på 
jernmangel, og viktig i forebygging av 
kronisk sykdom.

AGROdata ØstAGROdata Vest
Kopstadveien 3

3180 Nykirke
Tlf.: 33 07 19 80

e-post: 
ost@agro.no

Hamna 20
6100 Volda
Tlf.: 70 05 96 60

e-post: 
vest@agro.no

www.AGRO.no

agrodata as agromatic as lindholt dataallinfo as

Skifteplan 

     

PRIS:
Uten kart kr. 400,-
Med kart kr.  1.390,-
Årlig vedlikehold: kr. 500,-
+ mva.

-  se internett for detaljerte priser

Gratis brukerstøtte - du får
hjelp når du trenger det

GPS-festede jordanalyser
direkte i eget kart

Jordanalysekartet viser
nøyaktig jordas tilstand
og gir deg grunnlag for
kalking og gjødsling 
               

Gir deg full historikk over
planer  og gjennomførte
tiltak i planteproduksjonen           
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Hele næringen står nå bak en 
felles plan for helse og velferd 
hos norske griser. Den nye  
strategiplanen går lenger enn 
tidligere, og samler og forplikter 
hele næringen gjennom  
Nortura, KLF og Norsvin.

Anne Jørgensen og Bente Fredriksen

Spesialveterinær  
 Helsetjenesten for Svin, Animalia

Den nye helse- og velferdsstrategien har 
en sterk faglig forankring. Tidligere har vi 
hatt en langtidsplan for Helsetjenesten 
for svin, og en egen handlingsplan for 
dyrevelferd hos gris. Siste versjon for 
begge disse langtidsplanene var 
2006 – 2010. nå er innholdet i de gamle 
planene samlet og videreutviklet til én  
ny felles strategi.

 
fokusområder
Planen består av tre fokusområder; dyre-
helse, dyrevelferd og mattrygghet. At  
dyrehelse er viktig er nok innlysende for 
de fleste, og at helse og velferd henger 
nøye sammen er nok også de fleste inne-
forstått med. Men også mattrygghet er 
nært knyttet opp til helse da dette blant 

annet handler om medisinrester i kjøtt 
og sykdommer som overføres mellom 
folk og dyr (zoonoser). Siden områdene 
henger så nøye sammen har det vært vik-
tig å få samlet dem i en felles plan.

 
dyrehelse
Sykdomskontroll og -bekjempelse står i 
sentrum av dette fokusområdet. det in-
kluderer både å hindre at nye sykdommer 
etablerer seg i norges svinepopulasjon, 
og å redusere forekomsten av sykdommer 
som vi allerede har. Smittsom hjerte -
sekk- og brysthinnebetennelse, nyse -
syke og svinedysenteri er noen av syk-
dommene det rettes søkelys mot. 
Smittebeskyttelse er et annet viktig 
punkt. Mangler i smittebeskyttelsen øker 
risikoen for å få nye smittestoffer inn i 
besetningen. Mer intensiv produksjon og 
nye samarbeidsformer gjør at konsekven-
sene av slik smitte blir mer alvorlig enn 
tidligere. det er derfor en klar målsetning 
at alle svinebesetninger skal ha godkjent 
smittebeskyttelse. Forflyttning av dyr mel-
lom besetninger er viet et eget kapittel, 
da innkjøp av smittede dyr utgjør den 
største risikoen for smittespredning  
mellom besetninger. da er det viktig å  
sikre at all forflyttning av dyr mellom  
besetninger skjer i kontrollerte former, 
med minimal smitterisiko og fra helse-
godkjente besetninger.

dyreVelferd
Bogsår, halebiting og spedgristap er  
områder som vi har jobbet aktivt med i 
mange år. dette arbeidet vil vi følge opp 
og intensivere. Men like viktig som ar-
beidet med de spesifikke velferdsproble-
mene, er holdningsskapende arbeid. 
Kunnskap om bakgrunn for regelverket  
er viktig for å bygge gode holdninger. 
næringen må hele tiden være bevisst på 
og ta aktiv del i holdningsskapende  
arbeid. næringen skal også bidra til å 
forebygge og avdekke dyretragedier og 
skjøtselssvikt.

 
mattrygghet
det er et klart mål at produkter av norsk 
gris ikke skal inneholde skadelige stoffer 
av noe slag, verken tilsetningsstoffer, 
toksiner, legemidler og resistente bakte-
rier. Korrekt bruk og rapportering av lege-
midler er en forutsetning, og næringen 
vil være en pådriver for dette, blant annet 
gjennom informasjon og holdningsska-
pende arbeid. Informasjon og råd om 
smittebeskyttelse er også viktig for å hin-
dre overføring av smittestoffer som kan 
gi sykdom hos mennesker (zoonoser).

 
mer informasJon
En kortversjon av planen blir sendt ut 
med dette nummeret av Svin. Planen i 
sin helhet finner du på Animalias nett-
sider www.animalia.no/strategisvine-
helse 2011 – 2015

 
prosessen
Arbeidet med ny strategi begynte allere-
de i 2009. I september ble det avholdt et 
«kick-off-møte», hvor representanter for 
Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Sven-
ska djurhälsovården, dansk Svinepro-
duktion, praktiserende veterinærer og 
svineprodusenter ble invitert til å komme 
med innspill til prosessen, og ikke minst 
til hva som skulle være våre satsingsom-
råder i den nye planen. I den videre pro-
sessen har Samarbeidsrådet for Helse-
tjenesten for svin vært styringsgruppe, 
mens Helsetjenestens arbeidsutvalg, 
som er et faglig råd, har utgjort prosjekt-
gruppa. Både helsetjenestens konsulent-
korps og tilgrensende aktører har fått 
mulighet til å komme med innspill un-
derveis. Strategiplanen ble lagt fram for 
Samarbeidsrådet i mai 2010 og etter en 
høringsrunde i organisasjonene behand-
let og godkjent i styrene hos nortura, KlF 
og norsvin.

Ny og felles 
strategi for norsk svinehelse

TRE OMRÅDER: Dyrehelse, dyrevel-
ferd og mattrygghet er tre områder 
som henger nøye sammen i den nye 
strategien for svine helse. Tillit til  
produksjonen er viktig, og her viser 
en ung  representant for den opp-
voksende slekt tillit til sine «litt  
skumle» lekekamerater.  
[Foto: Eli Gjerloug Enger]
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En enda bedre gris fra Nortura

Nortura elsker fram en  
enda bedre Noroc

• Duroc far - større hybrideffekt
• Verdens største avlsframgang
• Livskraft - smågris
• Mer smak
• Slaktekvalitet tilpasset  

Edelgris

LYD - kommer  
nærmere
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det som bestemmer hans mulighet til å 
utvide produksjonen sin.

Jan Henrik Jørstad har heller ikke fått 
byggetillatelse. Han søkte teknisk etat 
om å få bygge for to år siden, men de vil-
le gjerne ha en geologisk uttalelse å støt-
te seg til. Planen var å bygge på 700 kva-
dratmeter med ei kostnadsramme på 
fire-fem millioner kroner. dravlands pro-
sjekt var omtrent i samme størrelsesor-
den, men grunnforholdene er nok sva-
kest i hans tilfelle. det er cirka 37 meter 
med kvikkleire på eiendommen hans, og 
det krevde en konsekvensutredning.

 
tok lang tid
Jan Henrik Jørstad kontaktet en geolog, 
men han ville ikke uttale seg uten å 
 borre. 

– det ble mye att og fram, men til 
slutt bestilte jeg en grunnundersøkelse. 
Men geologene har mye å gjøre, og stør-
re prosjekter er sikkert mer interessante 
enn dette. det tok i hvert fall over et halvt 
år å få dem til å komme hit å bore, og så 
tok det enda lenger tid å få et resultat. 
Purringer fra meg hjalp ikke. det var først 
når vi konfronterte ordføreren med pro-
blemene våre at det ble fart i saken. Hun 
kalte inn landbrukssjefen og tre svine-
produsenter som var i samme situasjon 
til et møte, kontaktet selskapet, og da 
kom det et svar. Men svaret var ikke så 

ningslinjer gjelder alle områder i norge 
hvor slike problemer kan være aktuelle. 
Og de gjelder naturligvis ikke bare hus til 
svineproduksjon, men også alle andre 
byggeprosjekter.

 
får ikke bygge-Ja
– Hvis kommunen mener at det skal bo 
folk her og drive med landbruk sånn som 
vi, så må vanlig næringsaktivitet kunne 
utvikle seg. Jord- og skogbruk er tung 
næringsaktivitet i en kommune som 
 Snåsa, sier de to kollegene Ivar Jostein 
dravlan (47) og Jan Henrik Jørstad (40). 

Begge driver kombinert svineproduk-
sjon, og har planer om å restaurere og 
utvide produksjonen sin slik at de når 
opp til den konsesjonsfrie grensa for pro-
duksjon.dravlands gård ligger litt nord 
for Snåsa sentrum, mens Jørstads ligger 
litt lenger sør. Ingen av dem har fått byg-
getillatelse til å restaurere og utvide ek-
sisterende produksjon, og nå er begge 
ganske fortvilet.

 
Vurderer å slutte
– For min egen del har det gått så langt 
at jeg har begynt å se meg om etter an-
net arbeid. det er ikke aktuelt å koste på 
det nedslitte grisehuset mitt uten samti-
dig å øke produksjonen, sier dravland. 
Han er kritisk til at et privat geologisk fir-
ma med tilnærmet monopol skal være 

Og svineprodusenten i Snåsa er ikke 
 alene. Flere kolleger som har hatt lyst til 
å utvide produksjonen sin har møtt lik-
nende problemer i kommunen. For å få 
byggetillatelse må de bekoste dyre geo-
logiske undersøkelser, men de er likevel 
ikke sikre på å få lov til å utvide grisehu-
sene sine. dessuten tar prosessen veldig 
lang tid, slik at mye av planleggingsjob-
ben må gjøres to ganger. Tilsagn om støt-
te fra Innovasjon norge osv. blir verdi-
løst, og hele jobben må gjøres på nytt.

frykter kVikkleireskred
det er faren for kvikkleireras som ligger 
bak byggestoppen. nye forskrifter og ret-

Tore Mælumsæter

Snåsa

Forskrifter setter bom for bygging

FÅR IKKE BYGGE-JA: – Det er litt frustrerende å ikke få avklaring.  
Prosessen tar veldig lang tid, og krever mye energi og penger, sier svineprodusent 
Jan Henrik Jørstad i Snåsa.

VIL UTVIDE: Til venstre for det eksisterende grisehuset vil 
Jørstad utvide kombinertproduksjonen sin opp mot konse-
sjonsgrensa. Planer og tilsagn har lenge vært klare.

Svineprodusenter i Snåsa fortviler:
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Slik fordeles ansvaret ved arbeid for  
sikkerhet flom og skred i Norge:
Den enkelte grunneier/utbygger
• Har ansvaret for at nye bygg om  tomter er sikre
• Har ansvar for å sikre sine verdier mot skade
Kommunen
• Har ansvar for å kartlegge farer og ta hensyn til farene ved arealplanlegging og 

byggetillatelser
• Har ansvar for lokal beredskaps planlegging
Staten
• Gir regler og retningslinjer for arealplanlegging, utbygging og beredskap
• Gir kommunene veiledning
• Gir uttalelser og innsigelser til planer etter plan- og bygningsloven
• Har ansvar for beredskap regionalt og nasjonalt
• Gir bistand til kartlegging, varsling og sikring 

(kilde: www.nve.no)

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) reviderte sine 
 retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder  
langs vassdrag sist i mars 2009.

disse retningslinjene innskjerper tidligere retningslinjer for arealbruk og sikring i 
flomutsatte områder og fareområder langs vassdrag. de nylig vedtatte endringene 
i plan- og bygningsloven gir nye virkemidler for å ta hensyn til naturfarer, som for 
eksempel faren for kvikkleireras. Såkalte hensynssoner tas i bruk som et nytt verk-
tøy, og planmyndighetene må sørge for at risiko- og sårbarhetsanalyser gjennom-
føres for et planområde. det er også utarbeidet en teknisk veileder for utredning 
av kvikkleireskredfare.

mye å bli klok på. de påviste leire, men 
det visste vi jo fra før. Til og med teknisk 
etat ringte meg for å spørre hva konklu-
sjonen var. Svaret var vel egentlig at de 
ville tilbake og borre enda mer, og gjen-
nomføre en kvikkleirekartlegging fra en 
halv million kroner og oppover. Selv om 
jeg hadde sagt ja til det, så hadde jeg 
fortsatt ikke hatt noen garanti for at jeg 
kunne få bygge. Så nå står vi der, med 
et fiks ferdig planlagt byggeprosjekt, til 
og med støttet av Innovasjon norge, 
uten å kunne bygge. Vi som driver i svi-
nenæringa vet jo det at det skal mindre 
til enn en halv million for å velte et byg-
geprosjekt i dag. Marginene er små, sier 
Jørstad. dessuten har byggekostnadene 
økt på disse to åra, og en eventuell byg-
gestart nå ville kreve en helt ny planleg-
gingsprosess.

 
lite stimulerende
– dette virker ikke akkurat stimulerende 
på arbeidslysten og satsingsviljen, sier 
Jørstad og dravland.. I sistnevntes tilfel-
le har han vært inne på tanken om å flyt-
te hele bygningsmassen på garden, 
men da blir det ikke enkelt å få regn-
skapet til å gå i hop. 

nærmeste nabo til Jan Henrik Jørstad 
bygde nytt grisehus like før de nye ret-
ningslinjene kom. da holdt det med en 
geologisk vurdering og en håndterings-
plan for leirmassene. det kostet om lag 
10 000 kroner. Men etter at de nye for-
skriftene kom, har det vært bom stopp 
for prosjektene til tre av Snåsas svine-
produsenter. Kanskje det løser seg for 
en av dem nå. Svineprodusentene peker 
på at mer eller mindre hele Inntrøndelag 
ligger på gammel havbunn med leir-
masser, hvis det ikke er fjell i grunnen. 
Så dette vil kunne få konsekvenser for 
flere, både gardbrukere og ikke- 
gardbrukere.

 
bekymret ordfører
det er til sammen 17 grisebønder i Snå-
sa kommune. Ordfører Vigdis Hjulstad 
Belbo ser alvoret i problemene som fle-
re av dem nå er stilt overfor, og hun ser 
at problemet kan ramme flere. 

– Forskriften gjelder all bygging. Jeg 
og administrasjonen jobber nå for å få 
til et møte med både nVE, geologer og 
fagfolk på teknisk/landbruk, forsøksrin-
gen og aktuelle svineprodusenter blir 
med. Vi håper å belyse problematikken 
og finne løsninger på dette. Kommune-
na administrasjon har også undersøkt i 
nabokommunene Grong og Overhalla, 
som forholder seg til forskriftene på 
samme måte som oss. de har kvikkleire-
områder og vil finne avbøtende tiltak 
der det er ønske om å bygge på kvikk-
leiregrunn, sier Snåsaordfører Vigdis 
Hjul stad Belbo.

Skjerpede krav til retningslinjer

SØKER JOBB: - Jeg har så smått begynt å se meg om etter muligheter for en annen 
jobb, sier svineprodusent Ivar Jostein Dravland i Snåsa.

– Jeg koster ikke på det nedslitte grisehuset mitt hvis jeg 
ikke får utvide. Da søker jeg meg heller annet arbeid.  
Jeg føler at nye forskrifter er med på å legge ned gården 
min, sier Ivar Jostein Dravland.
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Parvovirus, rødsjuke, E.coli og 
PCV2. Dette er de fire vanligste 
sykdommene eller smittestoffe
ne som det er aktuelt å vaksine
re for i smågrisproduksjonen.

Peer Ola Hofmo

Overveterinær Norsvin
Anne Jørgensen

Spesialveterinær Helsetjenesten for Svin

Vaksinasjon er et godt forebyggende til-
tak mot enkelte smittsomme sykdom-
mer. Utbrudd av sykdom, enten det gjel-
der enkeltdyr eller det gjelder i en gruppe 
av dyr skyldes som oftest et samspill 
mellom tre faktorer: smittestoffet (f. eks. 
bakterier, virus og parasitter), dyrets im-
munstatus og miljøforhold. Forholdene 
mellom disse tre faktorene avgjør i hvor 
stor grad sykdom opptrer, og hvor alvor-
lig sykdomsutbruddet blir.

Stort smittepress (mye smittestoff) 
kombinert med dårlig immunstatus og 
dårlige miljøforhold (f. eks. trekk, fuktig-
het, kulde, dårlig luftkvalitet), er en  
sikker oppskrift for å få sykdomsutbrudd. 
reduksjon av smittepresset eller økt  
immunstatus hos dyrene reduserer faren 
for å få et sykdomsutbrudd. Ved å rette 
på miljøforholdene kan en redusere virk-
ningen av et sykdomsutbrudd. Her be-
skriver vi de vanligste sykdommene eller 
smittestoffene som det er aktuelt å vak-
sinere for.

parVoVirus:
Parvovirus er et lite virus som gir repro-
duksjonsproblemer når purkene smittes 
i drektighetstiden. Purkene blir ikke 
syke, men viruset går over i fostrene som 
dermed infiseres. Viruset går fra foster til 
foster, slik at fostrene blir smittet til ulik 
tid i drektigheten.

dersom purka smittes den første  
måneden av drektighetstiden vil fostrene 
som regel dø og suges opp. Purka vil 
løpe om. Skjer fosterdøden før dag 
12 – 13 vil purka løpe om til normal tid  
(ca 3 uker). Skjer fosterdøden mellom 
dag 12 – 13 og ca dag 30 vil hun komme 
med et forsinket omløp. Jo senere foster-
døden inntreffer, jo senere kommer om-
løpet.

dersom purka smittes mellom dag 30 
og dag 35 vil fostrene suges opp, men 
purka går inn i en falsk drektighet, og 
ikke sjelden komme i brunst når hun blir 
satt i fødebingen. Slike purker kan sette 
jur og til og med få melk i juret, men er 
altså tomme ved forventet grising.

dersom purka smittes senere i drek-
tigheten vil det ofte komme kull. Foster 
som smittes mellom dag 35 og dag 65 vil 
som oftest dø. disse fostrene suges ikke 
opp, men blir mumifiserte (små svart-
foster). det skyldes at forbeiningen av 
knoklene skjer rundt dag 35 og da blir 
ikke fostrene sugd opp. Fostre som smit-
tes etter dag 65 vil danne antistoffer mot 
parvovirus og overleve, men blir ofte 

svaktfødte. I og med at viruset smitter fra 
foster til foster vil fostrene i samme kull 
smittes til ulik tid, og et typisk «parvovi-
ruskull» består av en blanding av svart-
foster av ulik størrelse, dødfødte og 
svaktfødte grisunger.

 
VaksinasJonsopplegg
Får å få full beskyttelse skal ungpurkene 
grunnvaksineres to ganger før bedek-
ning. den siste vaksinasjon bør være ca 
tre uker før bedekning. da er purka (eller 
egentlig grisungene) beskyttet i hele 
drektighetstiden. det er viktig at purkene 
ikke vaksineres for tidlig. Antistoffer mot 
parvovirus, som smågrisene får i seg 
med råmelka, holder seg nemlig i ca 
5 – 6 måneder. dersom ungpurka vaksi-
neres for tidlig vil vaksinen bli nøytrali-
sert, og således ikke ha noen effekt. re-
vaksinasjon bør skje ca tre uker før hver 
bedekning, men dette kan variere avhen-
gig av hvilken vaksine som benyttes.

 
rødsJuke:
rødsjuke skyldes en bakterie (Erysipe-
lothrix rhusiopathiae) som finnes overalt 
i miljøet. Infeksjon med rødsjukebakteri-
en kan arte seg på forskjellige måter. 
Mest kjent er hudformen, som gir høy  
feber (opp til 41 – 42° C) og typisk rombe-
formede røde utslett. Bakterien er svært 
følsom for penicillin, og dyret blir raskt 

Aktuelle vaksiner i smågrispro duksjon

RØDSJUKE: Skyldes en bakterie som  
finnes overalt i miljøet. Høy feber og 
rombeformede røde utslett kan være  

typiske tegn.  
[Foto: Helsetjenesten for svin]
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frisk ved behandling. Ei drektig purke 
som får rødsjuke vil ofte abortere. Abor-
ten kommer en tid i etterkant og skyldes 
en kombinasjon at høy feber og spesielle 
giftstoffer som bakterien produserer.

rødsjuke kan også gi leddbetennelse 
hos yngre griser. I mer kroniske tilfeller 
vil bakterien føre til en hjerteklaffbeten-
nelse og dyret kan dø av sirkulasjons-
svikt.

rødsjuke er en zoonose, som kan 
smitte fra dyr til menneske. Hos folk kan 
den gi sårinfeksjoner, blant annet såkalt 
«spekkfinger», men også alvorligere in-
feksjoner.

 
VaksinasJonsopplegg
For å beskytte purka under drektigheten 
må hun vaksineres to ganger før bedek-
ning. revaksinasjon bør skje hvert halvår 
– ca tre uker før bedekning.

 
e. coli:
E. coli (Esherichia coli) er en meget  
vanlig forekommende bakterie. den er 
«overalt». Bakterien er i utgangspunktet 
ufarlig, men visse stammer kan gi ulike 
former for sykdom. den sykdomsfremkal-
lende effekten skyldes først og fremst 
giftstoffer som de ulike stammene pro-
duserer. Hos gris er E. coli først og fremst 
et problem som årsak til spedgrisdiare, 
avvenningsdiare og ødemsjuke. det er 
ulike bakteriestammer som gir de ulike 
sykdommene.

Ved å vaksinere purkene mot E. coli  
er det smågrisene som blir beskyttet. 
Vaksinen fører til at purkene danner anti-
stoffer som oppkonsentreres i råmjølka. 
dermed får spedgrisen antistoffer i seg 
og blir beskyttet mot spedgrisdiare. Men, 
det er bare de første 12 – 24 timene at 
grisungene kan ta opp disse antistoffe-
ne, fordi tarmen ikke har lukket seg 
enda. Ca et døgn etter fødsel lukker tar-
men seg og antistoffene blir da fordøyd 
på lik linje med vanlig «mat». det er der-
for helt avgjørende at grisungene får i 
seg råmjølk de første timene etter fødsel.

VaksinasJonsopplegg
Vaksinasjon mot E coli gjøres for å be-
skytte spedgrisene. Purka skal derfor 
grunnvaksineres to ganger, 6 og 3 uker 
før grising. da vil antistoffproduksjonen 
være på topp ved grising, med høye kon-
sentrasjoner i råmjølka. revaksinasjon 
bør skje ca 3 uker før hver grising.

 
pcV2 (circoVirus)
PCV2 (Porcine Circovirus type 2) er et  
relativt nytt sykdomsfremkallende virus. 
de fleste kjenner dette viruset i forbin-
delse med sykdommen PMWS (Post-
weaning Multisystemic Wasting Syndro-
me). Men PCV2 kan også gi reprod uk - 
sjonsproblemer (aborter svartfoster, 
dødfødte og svakfødte grisunger).  
Årsaksforholdene er ikke fullt ut kjent, 
men en antar at mekanismen er noe av 
den samme som for parvovirus, at fostre-
ne blir smittet under drektighetstiden.  
I tillegg kan PCV2 gi en hud- og nyresyk-
dom som spesielt sees hos slaktegriser. 
På grunn av at viruset er satt i sammen-
heng med flere ulike sykdomsproblemer 
snakker man nå oftest om PCV2-relaterte 
sykdommer. Både PMWS og reproduk-
sjonsformen av PCV2-infeksjon er sett i 
norge, men ikke hud- og nyreformen.

PMWS er en sykdom hos avvent gris 
oftest mellom 5 og 13 uker gamle. Smit-
ten skjer etter fødsel og sykdommen ut-
vikler seg gradvis. dyr som får PMWS har 
store mengder virus – opptil 10 milliarder 
viruspartikler pr ml blod. Man regner 
med at PCV2 er vanlig forekommende i 
alle svinebesetninger. Hvorfor sykdom-
men bryter ut hos enkeltgriser og i noen 
besetninger er ikke helt klarlagt, men det 
ovenfor nevnte samspillet mellom miljø, 
immunstatus og smittepress er gjelden-
de også her. Vi ser at godt miljø fører til 
lavt smittepress og mindre risiko for  
sykdom.

For PCV2-relaterte sykdommer er det 
to prinsipielle vaksinasjonssystemer. 
noen vaksiner er beregnet for å brukes 
på smågris for å beskytte direkte mot 
PMWS, mens det også finnes vaksine 
som gis til purka for å beskytte mot  
reproduksjonsproblemer og dersom det 
gis en dose til før grising er smågrisen 

beskyttet i ca 12 – 15 uker pga antistoffer 
i råmelka.

 
VaksinasJonsopplegg
disse to vaksinene har ulike bruks-
områder: 
– Smågrisvaksinen bør brukes når det 

oppstår klare kliniske problemer med 
PMWS , altså brukes målrettet når det 
er sykdomsproblemer forårsaket av 
PCV2 hos smågrisen.

– Purkevaksinen kan brukes på mer per-
manent basis som en forebyggende 
vaksine. Ungpurkene bør da grunnvak-
sineres en eller to ganger, avhengig av 
hvilken vaksine som brukes, før be-
dekning. I tillegg bør vaksinasjonen 
gjentas ca tre uker før grising.  
da beskyttes purka gjennom drektig-
hetstiden, og revaksinasjonen før  
bedekning fører til at smågrisene blir 
beskyttet de første par månedene.

Vaksinasjon av purkene gir nok en noe 
svakere beskyttelse av smågrisene sam-
menliknet med den spesialiserte små-
grisvaksinen, men i en godt drevet beset-
ning uten spesielle PMWS-problemer 
burde det være tilstrekkelig som rutine-
vaksinasjon.

 
ta kontakt med Veterinæren
Kontakt veterinæren din for å få utarbei-
det et konkret vaksinasjonsprogram som 
er tilpasset din besetning. når det er  
laget et fast program er det viktig at  
dette følges. Uteblivelse av vaksinasjon 
av en pulje, eller noen dyr kan få store 
følger.

Aktuelle vaksiner i smågrispro duksjon

VIRUS: Et elektron-
mikroskopisk bilde av  
et PCV2-virus, også  
kalt cirkovirus.

I løpet av 2010 klarte Furuseth AS 

og Fatland Oslo for første gang å 

passere den magiske grensa på 

100 000 slaktede griser i løpet av 

et år.

Furuseth og Fatland Oslo passerte 100 000 slaktegriser
800 tonn fra året før. Også hos  
Fatland Oslo ble fjoråret et rekordår 
med et slaktevolum på 10800 tonn, 
opp 1700 tonn fra året før. Gris num-
mer 100 000 ble slaktet rett før nytt-
årsrakettene ble sendt opp.

dermed er disse to slakteriene størst på 
slakting av gris på privat side akkurat nå, 
forteller Kjøttbransjen. Fredag den  
10. desember i fjor slaktet Furuseth gris 
nummer 100 000 i 2010. Volumet ved 
slakteriet på dal kom dermed opp i  
12 800 tonn svinekjøtt, en økning på 
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Mer attraktivt små-
grishjørne – mindre 
smågrisdødelighet

Institutt for husdyrvitenskap UMB har 
testet om et attraktivt smågrishjørne blir 
mer brukt av spedgrisen, og om en der-
med kanskje oppnår mindre spedgrisdø-
delighet?

Bingene i forsøket målte 8,9 m2, det 
var ingen fiksering og et stort smågris-

hjørne (1,9 m2). Temperaturen i bingen 
var 20 grader fram til fødsel og deretter 
16 grader. I forsøket ble purkene delt inn 
i tre grupper med ulik temperatur og flis-
mengde i smågrishjørnet. To av gruppe-
ne hadde varmelampe og ca 30 grader i 
hjørnet, men med henholdsvis 2 eller 
7 cm tjukt lag med kutterflis. den siste 
gruppa hadde hytte, 7 cm lag med kutter-
flis og 32 – 33 grader i hytta. Grisungene 
ble videofilmet, og tida de brukte i små-
grishjørnet de tre første dagene ble målt. 
noe overraskende brukte spedgrisen 
som ikke hadde hytte klart mest tid i 
hjørnet. de to første dagene brukte de 
drøyt 20 prosent av tida i hjørnet, mot 
nærmere 50 prosent tredje dag. de med 
mest flis brukte nå mest tid i hjørnet. 
Men gruppen med hytte brukte overras-
kende klart mindre tid i smågrishjørnet. 
nå fant man ingen sammenheng mellom 
spedgrisdødelighet og bruk av smågris-
hjørnet. dette kan tyde på at utforming 
av smågrishjørnet er mindre viktig for 
overlevelse enn tidligere antatt.

Kan torvstrø gi tuber-
kulose hos gris?
Tuberkulose hos gris kan gi tap hos pro-
dusent blant annet i form av kasserte gri-
ser. det har vært en tendens til økning av 
slike kassasjoner. Og særlig i desember 
2009 var dette et problem blant en del 
produsenter på østlandet. Flere av pro-
dusentene brukte torvstrø som strø og 
det var mistanke om at dette kunne være 
en årsak. I et forsøk presentert på Hus-

Husdyrforsøksmøtet 2011

BETYR LITE: Mengde strø i smågrishjørnet 
og selve utformingen har trolig lite å si for 
spedgrisens overlevelse de første levedage-
ne viser et forsøk på Institutt på husdyrfag, 
UMB. Bildet er ikke fra forsøket, men en pro-
dusent som har 30 avvente.

INGEN SAMMEN-
HENG: – Vi fant ingen 
sammenheng mellom 

spedgrisdødelighet 
og bruk av smågris-

hjørnet. Det kan tyde 
på at utformingen av 
smågrishjørnet betyr 
mindre for overlevel-
sen enn tidligere an-
tatt, sier Guro Vasdal 

ved Institutt for  
husdyrfag, UMB.

TUBERKULOSE: – Torv kan ha 
vært en årsak til oppblomstring 

av tuberkulose hos gris, tror Os-
car Brundtland i Furuseth.

Erling Mysen

Frilansjournalist
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dyrforsøksmøtet nylig ble det derfor tatt 
prøver fra 57 slakt, samt miljøprøver fra 
torvstrø, flis, høy, halm og vann hos 13 
ulike produsenter. det ble påvist tuber-
kulosebakterier i alle undersøkte prøver 
av torvstrø og også i noen sagflisprøver. 
En har likevel med basis i forsøket, ikke 
grunnlag for å kunne si at torvstrø har 
vært årsak til problemene. Men det er 
fortsatt mistanke om dette. rådgiver Os-
car Brundtland hos Furuseth tok mange 
av prøvene i prosjektet. Han tror det er 
en sammenheng mellom bruk av torv 
som strø og tuberkulose hos gris. I dag 
er problemet med kasserte slakt mye 
mindre. det kan være fordi berørte beset-
ninger ikke lenger bruker torvstrø som 
strø. Spesialtorv kjøpt i småsekk til små-
gris (avvenningstorv og jerntorv) er var-
mebehandlet og har ikke vært en del av 
dette prosjektet. Slik torv har neppe hel-
ler noen sammenheng med tuberkulose.

Brokk hos gris – hvor 
mye skyldes avl?
Norsvin og Institutt for husdyr- og akva-
kulturvitenskap UMB har forsket på 
brokk hos gris for å finne ut hva som kan 
skyldes avl. I dag er brokk inkludert i 
avlsmålet, men kun med 1 prosent vekt. 
Arvegraden for pungbrokk hos landsvin 
er beregnet til 2,6 prosent, og navlebrokk 
til 6,5 prosent. Hos duroc forekommer 
pungbrokk noe mindre og navlebrokk 
noe mer enn hos landsvin.

– resultatet fra forsøket tyder på at 
svært mange gener har sammenheng 
med brokk. dette gjør avlsarbeid på den-
ne egenskapen komplisert, sier forsker 
Eli Grindflek i norsvin. norsvin er nå der-
for med i et EU-prosjekt for å finne løs-
ninger på brokkproblematikken. det kan 
gjøre at avlsarbeidet med tanke på brokk 
blir bedre. Men uansett betyr miljøfakto-
rer klart mest når det gjelder omfang av 
brokk hos gris.

Jordskokk mot  
rånesmak ?
Flere foredragsholdere og forsøk på hus-
dyrforsøksmøtet hadde fokus på rå-
nesmak. Avlsarbeid for å unngå rå-
nesmak har vært vurdert, men 
utfordringen er at genene også påvirker 
kjønnsmodningen. Androstenon og ska-
tol gir rånesmak, og førstnevnte har sam-
menheng med kjønnsmodning. Skatol er 
det enklere å redusere gjennom avl. En 
konklusjon er dessuten at raseforskjelle-
ne er store, og en må jobbe med hver 
rase særskilt. I et annet forsøk ble jord-
skokk tilsatt svinefôr. det har også posi-
tiv effekt på skatolnivå, men løser ikke 

utfordringen med androstenon. Jord-
skokk har imidlertid andre positive effek-
ter på grisens tarmflora.

Positiv effekt av  
fiskemel
Fiskemel og fiskeensilasje var fra 2002 
til 2009 ikke brukt i svinefôr av hensyn 
til redusert spisekvalitet av svinekjøtt. 
Men forsøk fra blant annet Felleskjøpet 
Fôrutvikling har dokumentert at en kan 
ha en viss mengde marint fett i fôret til 
slaktegris uten negativ effekt på spise-
kvalitet. På husdyrforsøksmøtet presen-
terte Kari ljøkjel i Felleskjøpet Fôrutvik-
ling forsøk med fiskemel fra hvitfisk og 
fisekensilasje fra laks til slaktegris. det 
ble brukt henholdsvis 1,5 og 5 prosent 
fiskeensilasje og fra 2,5 til 7,5 prosent fis-
kemel. I begge forsøkene var det en ten-
dens til høyere tilvekst på grisen fram til 
60 kg. I gruppen med fiskeensilasje fort-
satte denne tendensen også etter 60 kg. 
Her var det også signifikant bedre fôrut-
nyttelse hos grisene som fikk 5,0 prosent 
fiskeensilasje sammenlignet med de 
som fikk 1,5 prosent. Men begge forsøke-
ne bekrefter positiv effekt av marine pro-
teinråvarer i fôr til slaktegris. I dag er fis-
kemel svært kostbart, og dermed lite 
aktuelt å bruke til slaktegris, men det 
kan endre seg.

Utprøvning av kastre-
ringsvaksine – fase 2
Kastreringsvaksinen har god virk-
ning, men vaksineringen mot rå-
nelukt er ingen lettvint erstatning 
for kastrering. Slakteriene har pro-
blemer med sikker identifisering 
av dyr som mangler andre gangs 
vaksine.

– Denne utfordringen styr-
ker behovet for gode ruti-
ner og dokumentasjon i 
forbindelse med selve 
vaksineringen, og kan 
gjøre det nødvendig 
å involvere veterinær 
ved en eventuell ruti-
nemessig vaksina-
sjon av hanngriser. 
dette sa prosjektleder 
Bente Fredriksen, Ani-
malia, under årets Hus-
dyrforsøksmøte. Hun ori-
enterte om resultatene av 
fase 2-utprøvingen av den nye 
vaksinen. den ble testet på 2415 gri-
ser i totalt 19 besetninger. Fire slakterier 
har også vært involvert i utprøvingen, 
som ble gjennomført i høst med foren-
klet kontroll og prøvetaking. 

det har vært en utfordring å skille 
mellom vaksinerte og uvaksinerte hann-
griser på slakteriet, eksempelvis kan det-
te gjelde griser som ikke har fått 2. gangs 
dose med vaksine. Identifisering av 
uvaksinerte dyr på slaktelinja var hoved-
fokus for fase to av utprøvningen. På 
slakteriet ble det gjort en visuell vurde-
ring av testikkelstørrelse på dyrene, og 
testikler over en viss størrelse ble veid og 
videre analysert med tanke på androste-
non- og skatol-nivå. Gjennom utprøvnin-
gen fant man at det var liten sammen-
heng mellom visuell test/testikkelvekt 
og androstenon/skatol-nivå. 

I Svin nr 8 2010 ble utprøvingen av 
den nye vaksinen omtalt. 

Vaksinering mot rånelukt er en alter-
nativ metode til kirurgisk kastrering av 
gris. I stedet for å fjerne testiklene, stan-
ser man dyrenes kjønnsutvikling ved 
hjelp av to injeksjoner med vaksine; én 
ved 8 ukers alder, og én 4 – 6 uker før 
slakting. Etter andre dose med vaksine 
hemmes testiklenes utvikling og funk-
sjon. dermed reduseres nivåene av stof-
fene androstenon og skatol i kjøttet; 
stoffene som er kilden til rånelukt.

MARINT PROTEIN: – Det er positiv effekt 
av å bruke marine proteinråvarer til 
slaktegris, sier Kari Ljøkel i Felleskjøpet 
fôrutvikling.
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Kornavlinger, kornareal,  
kufôr samt kornkvalitet og  
mykotoksiner var sentrale  
tema under årets  
korn konferanse i Oslo. 

Erling Mysen

Frilansjournalist

Kornkonferansen siste uka i januar var 
den sjette i rekken. Bondelaget og Felles-
kjøpet er arrangører og dominerte også 
på foredragslista, men her var mange ak-
tuelle foredrag.Statssekretær Vegard 
Heggem i landbruks og matdepartemen-
tet la føringene ved å signalisere hoved-
linjer i den nye landbruksmeldinga.

– Kanaliseringspolitikken vil i hoved-
sak stå fast, sa Heggem uten å utdype for 
mye hva det betyr. Men det blir mange 
avveininger i meldinga, for eksempel ka-
naliseringspolitikk og miljø. Heggem 
spurte også om vi kan ha kommet til det 
punkt der arealtilskudd må vurderes 
bare for å pleie arealet.

aVlingene stagnerer
– Kornavlingene har sluttet å øke de sis-
te 15 år, sa forsker Bernt Hoel fra Bioforsk 
i sitt foredrag. det er i seg selv bekym-
ringsfullt. Hoel etterlyste mer forskning 
på årsaker og virkemidler for igjen å løfte 
kornavlingene. nye mulige kornarealer 
har vi også lite av. norge kan teoretisk 
doble sitt jordbruksareal. Men det aller 
meste av potensialet er i nord, eller også 
i myrområder. det er få nye gode korna-
realer. Flere, også Heggem, la derfor vekt 
på å styrke jordvernet framover.

norsk korn – ikke for kua?
- når kua melker mer enn 8-9 tonn tren-
ger den andre råvarer enn norsk korn, sa 
professor og fagsjef Harald Volden i Tine 
rådgivning. I så fall står vi foran et para-
doks i norsk landbruk, at bærebjelken ku 
og mjølkeproduksjon er avhengig av sta-
dig mer importerte råvarer. Eller en kan 
se det annerledes, at vi ikke trenger sær-
lig større norske kornavlinger enn i dag 
og/eller at grisen får en viktigere rolle. I 
dag svelger drøvtyggere halvparten av 
det norske fôrkornet og gris/fjørfe den 
andre halvparten. Men grisen har andre 
utfordringer. den krever en kornkvalitet 
markedet strever med å levere.

mykotoksiner – en utfordring
Foredragene av kornsjef Hans Stokke (se 
forrige Svin) og Karin røhne i Felleskjø-
pet Agri hadde mykotoksiner og kornkva-
litet i fokus. røhne leder avdeling for rå-
vareinnkjøp og optimering i FK Agri.

– Mykotoksiner er en mangfoldig 
gruppe kjemiske forbindelser med ulike 
virkemekanismer. Men det mykotoksinet 
vi sliter mest med i norge (dOn) er rela-
tivt udramatisk, sa røhne. nivået av dOn 
i norsk havre har vært høyt de siste to 
årene. Spesielt siste år er også høyt inn-
hold i bygg og hvete. det betyr at enda 
mindre havre kan blandes inn. 

– Havredyrking bør reduseres noe, 
mente røhne. Samtidig må systemer for 
sortering videreutvikles, og trekk for korn 
med høye mykotoksinverdier innføres. 
Men røhne mente Felleskjøpet Agri i dag 
har brukbar kontroll på situasjonen gjen-
nom tiltakene de har satt i verk.

– Gjennomsnittlig dOn-innhold i svi-
nefôr denne sesonger ligger under 300 
(grenseverdi 500). For alt fôr er gjennom-
snittet 600, sa røhne.

Kornkonferansen 2011

Fokus på mykotoksiner, korn-
avlinger og kufôr

innhold mykotoksiner (DON)  
Felleskjøpet Agri 2010

Gjennomsnitt Maks

Havre 1800 4800

Hvete 800 3600

Bygg 390 2100

Innhold av DON på de mest utsatte anlegga  
i FK Agri (ca 60 % av kornet) 

MINDRE: – Havredyrking bør reduseres 
noe, og trekk for korn med høyt innhold 
av mykotoksiner bør  vurderes innført,  
sa Karin Røhne.

LIGGER FAST: – Kanaliserings-
politikken vil i hovedsak ligge fast 
i den nye landbruksmeldinga,  
sa statssekretær Vegard Heggem. 
[Foto: EM]
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Svineprodusenter i Rogaland 
har hatt problemer med purke
fôr selv ominnhold av DON var 
under grenseverdien

Erling Mysen

Frilansjournalist

Det har vært noen reaksjoner etter artik-
lene om mykotoksiner i forrige Svin. det 
er særlig i rogaland svineprodusentene 
er opptatt av dette. Men svineprodusent 
Knut langeteig tror problemene finnes i 
hele norge. 

– Jeg synes norsvin tar alt for lett på 
dette. det koster sikkert noe å få på 
plass strengere grenseverdier, men det 
vil koste klart mer å ikke få dette på 
plass. norsvin må ta ansvar, sette seg i 
førersete og finne en vei ut av mykotok-
sinproblematikken, mener langteig.  
Alternativt tror han organisasjoner som 
Forum Gris får en viktigere rolle framover. 
når det gjelder kraftfôrbransjen mener 

han at den må fokusere mye bredere enn 
bare på dOn. 

– det blir som å lage gjødselplan når 
en bare vet innhold av fosfor i gjødsla, 
sier langeteig.

I rogaland tok Forum Gris i desember 
ut kraftfôrprøver av purkefôr hos fire  
besetninger. de rapporterte alle om pro-
blemer med matlyst og melkeevne hos 
purkene. Kraftfôret kom fra samme leve-
randør og også samme parti hos denne 
leverandøren. Prøvene ble målt på dOn 
og hos to av svineprodusentene lå nivået 
over 900 i dOn, men de to andre lå  
mellom 300 og 400 (det vil si under gren-
severdien for dOn). 

– Men symptomer og problemer i  
besetningene så ikke ut til å ha noen 
sammenheng med om grenseverdien lå 
over eller under 500, sier smågrisprodu-
sent og leder Wenche Erga i Forum Gris 
rogaland. Hun lurer på om mykotoksiner 
og dOn kan variere mye innen et kraftfôr-
lass. Hun understreker at Forum Gris er 
nøye med prøvetakningen og tar prøver 
flere steder i lasset/kraftfôrsiloen. 

– Kanskje er det mer eller mindre til-
feldig om prøvene viser 300 eller 900 i 
dOn. Kraftfôrbransjen sier de har kon-
troll, men det tviler jeg på om den har,  
sier Erga.

– Mykotoksiner

Lav DON – likevel problem

– Norsvin må kjenne 
sin rolle og sette seg i 
førersete for å finne en 
vei ut av mykotoksin-
problematikken,  
mener svineprodusent 
Knut Langeteig.
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Det gjennomsnittlige deknings
bidraget for alle månedene i 
2010 i Svins Grisebørsen ble 
233 kroner per slaktegris.

I gjennomsnitt betalte slaktegrisprodu-
sentene i fjor 608 kroner for hver små-
gris, pluss diverse tillegg på om lag 150 
kroner, altså om lag 760 kroner per små-
gris. dekningsbidragskalkylen innehol-

der inntekter minus variable kostnader, 
og regnes ut fra følgende hoved-
elementer;

På inntektssiden er det slaktegris-
oppgjør inkludert puljetillegg/kvantums-
bonus. 

På utgiftssiden er det utgifter til små-
griskjøp (inkl. puljetillegg, noroctillegg 
og lignende), fôr (tas ikke hensyn til evt. 
årsbonuser), og diverse variable kostna-
der som tap/dødelighet/husdyrforsik-
ring (kr 26), utgifter veterinær/medisi-

ner/strø (kr 25), og renter på variable 
kostnader som for eksempel forskutte-
ring av innkjøpte smågriser og fôr  
(kr 24). 

Sum diverse kostnader blir dermed 
cirka 75 kroner per slaktegris.  
da kommer en fram til dekningsbidrag 
uten tilskudd. Men i Grisebørsen legger 
vi til produksjonstillegget, som fra- 
trukket bunnfradraget utgjør kr 18 per 
slaktegris. 

Disse to slaktegrisene er like 
gamle. De er født på samme 
sted, født på samme dag og har 
etter avvenning vokst opp under 
like forhold i samme binge. Li
kevel er den ene dobbelt så tung 
som den andre. 

Tore Mælumsæter

Slaktegrisprodusenten er fortvilet. Han 
opplever for mange eksempler på akku-
rat dette. 

– I årevis har jeg registrert alle sider 
ved produksjonen min, og gjort det som 
jeg føler er mulig for å få best mulig til-
vekst og lavest mulig fôrforbruk. Men jeg 
opplever det samme som mange andre 
slaktegrisprodusenter; det er for mange 
dårlige smågriser i omløp. Av de cirka 
360 grisene som jeg får fra samme leve-
randør opplever jeg at cirka 20 griser er 
for små. de når ikke slaktevekt innenfor 
normal tid. Snittvekta inn er vanligvis 
26 – 27 kilo hos meg, men det er ikke lett 
å bedre produksjonsresultatene når det 
er så store variasjoner. det stilles ikke 
strenge nok krav til hvilke kvaliteter en 
smågris skal tilfredsstille. Vi betaler tross 
alt nesten tusenlappen for hver smågris 
som kjøpes inn. En konsesjonsbesetning 
kjøper smågriser for et par millioner kro-
ner i året, og da må det være lov å stille 
noen minimumskrav, mener slaktegris-
bonden. Poenget her er ikke å henge ut 
enkeltleverandører av smågriser, så vi 
velger å la produsenten få være anonym. 
Poenget er å rette søkelyset mot noe som 
mange slaktegrisprodusenter opplever 
som et problem.

Grisene på bildet har som sagt gått i 
samme binge. den ene har fått grønn 
stripe over ryggen. det markerer at den 

skal leveres på slaktebilen i morgen.  
Anslått levendevekt cirka 120 kilo.  
den andre veier knapt nok halvparten. 

det er ikke enkelt å drive seriøs kvali-
tetsproduksjon når råmaterialet er så  
variabelt.

Født på samme dag – vokst i samme lag

Dekningsbidraget ble 233 kroner i fjor

SLAKTEMODNE?: Disse slaktegrisene er fra samme smågrisprodusent, de er like  
gamle og har levd i samme binge. Den største veier nesten 120 kilo mens den minste 
snaut nok veier halvparten.
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– Smågrisprodusentene kan 
ikke levere rått og røti.  
Det må stilles visse minimums
krav, og avregningen må stå i 
forhold til det, mener leder  
Ole Dobloug i Norsvins ny
oppnevnte Slaktegrisforum.

– Er det mange slaktegrisprodusenter 
som opplever å se så store forskjeller 
som slaktegrisprodusenten vi forteller 
om i denne reportasjen, Ole dobloug?

– Jeg tror dessverre at mange opple-
ver dette, særlig når det er litt lite gris i 
markedet. da er det liksom lettere å ta 
det en får av smågriser, men kvaliteten 
på smågrisene skal ikke variere avhengig 
av om det er for mye eller for lite små-
griser i markedet. Statusen på en helse-
gris skal være slik og sånn, og den skal 
avregnes etter det. I dag opplever vi slak-
tegrisprodusenter altfor store avvik mel-
lom enkeltdyr både når det gjelder vekt, 
helse og andre viktige produksjonsforut-

setninger. noen ganger kommer det 
skrapgriser fra kullet før, sammen med 
ellers friske og rasktvoksende griser, sier 
dobloug.

Han sier at det er fint for slaktegris-
produsenter å ha avtaler om direkte leve-
ranser fra en og samme smågrisprodu-
sent, men slike avtaler er også med på å 
skape et avhengighetsforhold. du holder 
kanskje kjeft når det kommer tre dårlige 
griser den ene gangen. Men så kommer 
det flere neste gang, og det er ikke alltid 
like enkelt å lufte frustrasjonene.  
Han etterlyser bedre kontroll av både 
vekter og helsekvalitet. En helsegris er 
ikke en helsegris. 

– Akkurat nå står jeg og sorterer pote-
ter. Vi tar prøver og sikrer oss at kjøperne 
betaler riktig pris for riktig kvalitet. Slik 
er det også når jeg som slaktegrisprodu-
sent skal selge slaktene mine. Jeg får 
trekk og tillegg avhengig av kvalitet. Men 
det trengs også en helt annen kontroll av 
smågrisene som selges videre i dagens 
system. Vi trenger mye bedre produktin-
formasjon om de dyra som vi kjøper til 
millioner av kroner. Bedre dokumenta-

sjon gjør det også en-
klere for dyrlegen å 
stille riktige diag-
noser og der-
med gi bedre 
behandling 
ved behov, 
sier Ole  
dobloug i 
ringsaker.

Født på samme dag – vokst i samme lag – Flere som opplever dette

Det lønner seg 
å ta vare på miljøet.

Reime StRipenedfelleR SV
Driftssikker og innovativ teknologi som gir bedre utnyttelse av 

husdyrgjødsla og ingen skade på torva. Reime Agri gjødselvogner er 
utviklet i tett samarbeid med noen av Norges dyktigste bønder. Derfor 

har vi lagt vekt på kvalitet som holder og er lett å vedlikeholde.

Det er sunt bondevett

Jernbanevegen 22 , 4365 Nærbø, 51 79 19 00, www.reimeagri.no

Gardbruker, Per Fotland.
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KRAV: – Vi trenger 
mer presise regler 
som beskriver hva en 
smågris egentlig skal være. 
Vi betaler tross alt millioner av  
kroner for dem, sier Slaktegrisforums  
leder Ole Dobloug.
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Bedring for slaktegrisprodusentene
Lønnsomheten for slaktegrisproduksjon i 2010 ble cirka 30 kroner 

bedre per gris enn i 2009. I smågrisproduksjonen havnet vi cirka 
kr 1350 over 2009resultatet, og kombinert produksjon ga 1200 
kroner mer per årspurke sammenliknet med 2009. 

Målfrid Narum

fag- og seminsjef, Norsvin
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prisene
I kalkylen har vi lagt inn økningen i små-
grispris på 30 kroner i løpet av februar 
som gir en smågrispris på 610 kr. Vi har 
regnet med stabil smågrispris videre 
framover. Prisløypa for slaktegris ble en-

dret fra 31. januar. det ble innført ei ny 
vektgruppe, og maksimal pris gis nå for 
slaktegris opp til 90 kg. For en slaktegris 
med 60 % kjøtt er nå noteringsprisen kr 
19,96 per kg. Endringen vil trolig gi et lite 
utslag på gjennomsnittsprisen og vekte-
ne framover. I prognosen har vi lagt inn 
at prisen på slakt øker med ca 50 øre fra 
2. mai. I kalkylen for satellitter regner vi 
med ei purkeleie på 3400 kroner ved 
smågrispris på 610 kr. nivået på purke-
leia er regulert gjennom avtaler mellom 
partene, der norturas beregninger tilsier 
at 2/3 av dekningsbidraget skal tilfalle 

Mnd Vekt* Slakt 
pris

Smågris-
pris

Kjøp*

Små-
grispris

Fôr kr  
per  

Fen**

DB
slakte-

gris

DB
smågris

DB
kombinert

DB per  
kull  

satellitt

år

1994 70 27,46 645 725 3,09 442 7380 14180

1995 71 24,71 726 714 2,89 241 7699 12971

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005 73 18,19 490 535 2,48 200 6157 10855

2006 74 18,20 583 580 2,52 136 5504 11442

2007 77 19,63 560 732 2,51 296 9393 16176

20
10

Jan 79,2 20,60 590 730 2,98 231 8575 14919

feb 78,9 21,00 600 730 2,99 249 8597 15549

mars 79,1 21,02 600 736 3,00 249 8677 15491

april 79,3 20,94 600 750 3,03 238 8835 15105

mai 78,5 20,98 600 750 3,06 227 8759 14793

juni 78,1 20,89 606 750 3,08 205 8910 14592

Juli 77,8 20,33 620 755 3,06 170 9639 13699 3244

Aug 78,0 20,43 620 755 3,05 181 9619 13922 3134

Sept 78,6 20,49 620 738 2,99 205 9486 14688 3082

Okt 78,9 20,97 620 735 2,96 252 9304 15612 3038

nov 78,7 21,59 620 720 2,92 310 9002 16906 2923

des 75,9 21,29 603 715 2,91 279 8884 15849 2885

snitt 78,42 20,88 608 739 3,00 233 9024 15094 3051

20
11

Jan 79 20,58 600 715 2,91 256 8834 15209 2880

feb 79,5 20,65 585 721 2,92 279 8864 15273 2916

mars 79,5 20,65 580 745 2,93 281 9357 15168 3083

april 79,5 20,65 580 745 2,94 277 9308 15035 3069

mai 79,5 21,15 586 745 2,96 306 9239 15740 3055

juni 79,5 21,15 610 745 2,98 277 9190 15593 3040

snitt 78 20,84 608 742 3,00 229 9152 15062

20
10

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

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

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

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

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

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

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

20
09

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

Feb 77,6 20,87 629 730 3,03 193 7877 14363

mar 77,9 20,79 615 730 3,02 205 7822 14256

apr 77,6 20,72 601 730 3,02 210 7813 14057
mai 77,3 20,76 600 730 3,05 206 7735 13867
jun 77,8 20,74 600 707 3,08 200 7130 13647

juli 77,5 20,15 600 700 3,11 145 7183 12720

Aug 77,5 20,17 600 699 3,12 144 7171 12714

sept 77,7 20,14 577 672 3,06 180 6789 13222

okt 77,9 20,76 570 720 3,01 249 7995 14693

nov 78,5 21,12 569 730 2,98 291 8310 15675

des 75,4 20,83 542 730 2,99 267 8321 14562

snitt 78 20,57 593 717 3,04 202 7673 13879

*)	 noteringspris	3	måneder	tidligere.
**)	pris	slaktegrisfôr,	beregnes	ut	i	fra	priser	siste	3	måneder.

Norturatillegg	på	smågris	er	inkludert	i	salgsprisen	som	oppgis	i	tabellen,	men	ikke	i	kjøpsprisen.	Puljetillegg,	kvantumstillegg,	noroc-
tillegg,	vekttillegg	og	omsetningskostnader	er	ikke	inkludert	i	smågrisprisen	i	tabellen,	men	inngår	i	beregningen	av	dekningsbidrag.

I	prisen	på	slakt	som	oppgis	i	tabellen	er	noroctillegget	inkludert,	mens	puljetillegg,	kombitillegg	og	kvantumstillegg	på	slakt	kommer	
i	tillegg	og	inngår	i	DB-beregningene.	

Eventuell årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.
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satellittene. det hele er imidlertid avhen-
gig av at navet er leveringsdyktig. For  
øyeblikket er omsetningsavgifta på 140 
øre per kg. dersom markedet holder seg  
i balanse, vil omsetningsavgifta etter 
hvert kunne settes ned. Vi vet ikke når 
det eventuelt blir og har derfor foreløpig 
ikke regnet med noen endring i 1. halvår 
2011. nye seminpriser fra 1. januar er lagt 
inn i kalkylen og utgjør en kostnadsøk-
ning på ca kr 25 per årspurke. Vi har også 
lagt inn prisøkningen på livpurker, med 
virkning fra februar.

lønnsomheten
Våre kalkyler viser at lønnsomheten for 
slaktegrisproduksjon i 2010 ble ca 30 kr 
per gris bedre enn i 2009. I smågrispro-
duksjon havnet vi ca kr 1350 over 
2009-resultatet, mens kombinertproduk-
sjon ga ca kr 1200 mer pr årspurke sam-
menlignet med 2009. 

For slaktegrisprodusentene ser 1. 
halvår 2011 ut til å kunne bli betydelig 
bedre enn tilsvarende periode i 2010 
med de forutsetninger som vi nå har i 
våre kalkyler. I smågris- og kombinert-
produksjon ligger det også an til en liten 
forbedring sammenlignet med i fjor. Vi 
har endret på en del forutsetninger i kal-
kylene det siste året, blant annet når det 
gjelder norturas leveringsbetingelser, re-
dusert produksjonstilskudd og økt re-
krutteringsprosent. 1. juli 2010 endret vi 
fra Format Vekst 120 til Vekst 110 og 1. 
juni ble fôr til smågris endret fra Format 
Kvikk til Format Smågris 160. dette gir  
lavere pris per FEn og dermed positivt ut-
slag i kalkylen. Prognosen for slaktegris 
er ca 280 kr per gris i dekningsbidrag i  
1. halvår og smågrisprodusentene ser ut 

til å oppnå et dekningsbidrag på ca  
9100 kr per årspurke. Prognosen for 
kombinertproduksjon er et deknings-
bidrag på ca 15300 kr per årspurke i  
1. halvår 2011. Vi har fulgt lønnsomheten 
til satellittene kun siden juli. I denne  
perioden har vi beregnet gjennomsnittlig 
deknings bidrag på kr 3030 per kull.

det er viktig å merke seg at lønnsom-
hetsberegningene i norsvins dB-kalkyler 
tar utgangspunkt i gjennomsnittspresta-
sjoner fra Ingris når det gjelder effektivi-
tet (avvente pr årspurke, FEn/kg tilvekst 

med mer). Priser på slakt og fôr er inn-
hentet fra nortura og Fellekjøpet Agri. 
Selv om vi øker effektiviteten hvert eneste 
år, er det fortsatt stor spredning i presta-
sjoner og følgelig økonomien. Våre be-
regninger viser f.eks at lønnsomheten i 
smågrisproduksjonen øker med 750 kroner 
per årspurke dersom man øker med 1 ek-
stra smågris pr årspurke. I kombinert øker 
lønnsomheten med 1100 kroner med en 
ekstra slaktegris pr årspurke. reduseres 
fôrforbruket med 1 FEn/kg tilvekst, tjener 
man 27 kroner mer per slaktegris.

GJØR GODT: Litt grovt attåt gjør godt i slaktegrisens skrott.  
I februar ble det innført ny vektgruppe for slaktegris, og maksimal pris for slaktegris 
gis nå opp til 90 kilo. [Foto: TM]

    
OS ID as
2550 Os i Østerdalen

Kundeservice: 62 49 77 00       
www.osid.no

Ny bestillingsløsning på www.osid.no

Enkelt – trygt – effektivt
å bestille øremerker og andre produkter hos oss.

Leverandører til Nortura og KLF-slakteriene oppnår gunstige
avtalepriser ved å bestille på www.osid.no
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Nye beregninger av kjøttforbruk 
per innbygger viser at vi spiser 
ca 50 kilo kjøtt årlig. Tidligere 
har kjøttforbruket vært anslått 
til ca 78 kilo.

Dette viser beregninger utarbeidet av 
norsk institutt for landbruksforskning 
(nIlF) på basis av tallmateriale fra kjøtt-
bransjen, handelen og landbruksforvalt-
ningen.

Kostholdsrådene fra myndighetene vil 
bli svært viktige for folks matvaner. der-
for er det viktig at det faktiske forbruket 
blir lagt til grunn når det skal gis råd om 
gode matvaner.

 
kJøttforbruket går ned
dersom man tar hensyn til svinn i pro-
duksjonsleddet (1,56 %), svinn i grossist-
leddet (0,80 %), svinn i detaljistleddet  
(5 %) og svinn hos forbruker (5,38 %), var 
forbruket av kjøtt 242,9 mill. kg i 2009. 
dette er en nedgang på 2,1 kilo pr inn-
bygger i forhold til 2008, i følge bereg-
ningene fra nIlF.

Mange tror at kjøttforbruket har gått 
opp de siste årene, noe disse beregnin-
gene viser ikke er tilfelle. det er viktig at 
alle fakta kommer på bordet når vi nå skal 
diskutere folks matvaner og ernæring.

 
bein, blod og sVinn
Forskjellen i beregningene skyldes at 78 
kg per innbygger inkluderer bein, innmat 
og svinn gjennom verdikjeden, og i til-
legg biprodukter som går til annet enn 
menneskelig konsum. det er bein og 
svinn som utgjør hoveddelen av differan-
sen mellom 78 og 50 kg. Tallene fremgår 
av nIlF-rapporten «Beregning av det nor-
ske kjøttforbruket».

Tallene betyr at 135 millioner kg for-
svinner fra slakteri til forbruk. Av dette er 
38 millioner kilo spiselig kjøtt, mens  
resten består i all hovedsak av bein.

– dette er i tråd med det vi har trodd 
hele tiden, og danner er bedre utgangs-

punkt når man skal diskutere kjøttfor-
bruket i norge. Folk spiser ikke bein, 
blod, innmat og fett, og da blir det feil at 
dette blir regnet inn i det faktiske for-
bruket, sier informasjonssjef i nortura, 
Eli Strand.

Som vi meldte i Svin nr 1,  
så satte svineproduksjonen nye 
rekorder i fjor.  
Til sammen ble det slaktet  
1 571 605 griser i Norge, eller 
vel 52 000 flere enn året før. 

Den totale slaktproduksjonen var på over 
129 millioner kilo, og det er en økning 
med over fem millioner kilo sammenlik-
net med 2009. Middel kjøttprosent ble 

60.95, og det er 1,47 prosentenheter høy-
ere enn i 2009. det var dette året, altså 
den 30. juni i 2009, at kjøttprosenten ble 
justert opp. noe av effekten av denne 
endringen ble tatt ut i andre halvdel av 
2009. Høyeste kjøttprosent ble oppnådd 
i desember, med 61,38. Svakest var kjøtt-
prosenten i januar med 60,83.

1 494 527 av de 1,57 millioner slakte-
de griser var slaktegriser, eller en økning 
på over 51 tusen siden forrige år.

Middel slaktevekt for slaktegrisen var 
79,71 kilo, en økning på 0,75kg sammen-
liknet med 2009.

økende produksjon i 2010

Overvurdert kjøttforbruk

(Hensmoveien 30, 3516 Hønefoss • Tlf. 32 14 01 00 • www.normin.no)

HALEBITING
- spør etter Pekoni Break!
Kontakt oss eller din fôrleverandør for mer informasjon.
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To timer og 27 minutter brukte 
norske griser i gjennomsnitt på 
transporten til slakteriet.  
Dødeligheten er fortsatt lav.

50 millioner slaktedyr står i gjennom-
snitt under tre timer på bil på vei fra bon-
den og til slakteriene, og kyllingene er 
klart hyppigst representert når vi ser på 
antall transporterte dyr. En liten økning 
fra 2009, mens antall dyr som dør under 
transport viser en liten nedgang.  
det viser tallene over alle dyretransporter 
i nortura i 2010. nortura transporterer 
rundt 70 prosent av alle slaktedyr i  
norge.

– Vi er godt under lovens krav på åtte 
timer for transport av slaktedyr selv om 
vi ser en liten økning i tidsbruken. det 
skyldes at vi siste året har lagt ned flere 

slakterier. På den andre siden har vi sta-
dig bedre transportmateriell. Vi planleg-
ger bedre, og får dermed færre dyr som 
dør under inntransporten. dyrevelferd er 
viktig for oss så vi fortsetter vårt målretta 
arbeid, sier inntransportsjef Ola øde-
gård.

Både transporttid og antall døde dyr 
rapporteres fra alle våre slakterier med 
faste intervaller seks ganger i året. Ved 
ekstrem kulde iverksettes ekstraordinæ-
re tiltak for å beskytte dyra. Ved alle av-

vik, både på transporttid og døde dyr 
iverksettes umiddelbare tiltak.

– I vårt langstrakte land med mange 
ferjer og til dels dårlige veier, er en gjen-
nomsnittlig transporttid på under tre  
timer for 50 millioner dyr, faktisk veldig 
bra. At vi også har fått ned dødeligheten 
for kylling og kalkun med 0,1 promille,  
eller 6160 stykker, er spesielt hyggelig.
nortura fortsetter å prioritere dyrevelferd 
og inntransport høyt, sier kommunika-
sjonsdirektør nina Sundqvist i nortura.

Den 27. januar besluttet EU å 
innføre økonomisk støtte til be
drifter som lagrer svinekjøtt.

Slik vil EU hjelpe svinebransjen ved å 
innføre midlertidig finansiering av svine-
kjøtt til det blir bedre tider for salg. 

landbrukskommisær dacian Ciolos 
sier at ordningen trådte i kraft uka etter 
beslutningen, og EU skal støtte virksom-

heter som lagrer kjøtt i en periode på tre 
til fem måneder. Beløpet avhenger av 
type utskåret kjøtt, og lengden av lagrin-
gen. Etter endt lagring skal kjøttet igjen 
selges til europeiske forbrukere eller ek-
sporteres. Kommisjonen kan beslutte å 
forlenge lagringsperioden hvis markeds-
situasjonen krever det. 

Svinesektoren i EU har slitt etter den 
kraftige økningen i fôrprisene. Situasjo-
nen ble ikke bedre av fôrskandalen med 

dioksin i Tyskland som fikk avregnings-
prisene til å falle enda mer. Forrige gang 
EU hadde en lagringsordning 
(2007/2008) ble 100 000 tonn kjøtt  
lagret, og det ble utbetalt 37 millioner 
euro i støtte. 

Et nytt rådgivende utvalg skal vurdere 
forholdene i svinebransjen på lengre 
sikt.

Mørk Eek tjente bra på sin svineproduk-
sjon i norge i 2009. Årsresultatet ble  
5,4 millioner. Vi har da sett på tall for 
konsernet samlet da Mørk Eek har flere 
selskap i sin svinevirksomhet. Omset-
ning var 55 millioner, driftsresultat er 
10,9 millioner. Gjeld utgjør 57 millioner 
og bokført egenkapital 19,3 millioner. 
Selskapet får fortsatt prisnedskriving for 
korn. I fjor fikk de 1,43 mill i prisned-
skrivingstilskudd. I 2009 var tallet  
1,28 millioner.

Selskapet International Pork Invest-
ment (svineproduksjon i latvia) derimot 
gikk med 4,1 millioner i underskudd. Her 
er bokført goodwill på 28 millioner og 
sum gjeld er omtrent det samme. 

Mørk Eek hadde i fjor planer om å 
bygge to store grisehus til i norge på ca 
4000 m2. det ene gjennom sin samboer 
Signe Marie Skallerud. Han har ikke fått 
godkjent noen av disse planene.  
Mørk Eek har klagd på dette, men sam-
tidig har de også revidert satsingen hos 
samboer til 2000 m2. det ser ut til å gå i 
orden.

Transport langs veien: 

Stabil og lav grisedødelighet

EU støtter svinekjøttlagring

Overskudd for Mørk Eek

Transporterte dyr Transporttid % døde

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Gris 1 068 209 1 059 269 2 t 14 min 2 t 27 min 0,020 % 0,018 %

Storfe 227 271 207 606 2 t 47 min 3 t 13 min 0,002 % 0,001 %

Småfe 810 904 789 265 3 t 14 min 3 t 48 min 0,014 % 0,008 %

Kylling 43 992 702 47 072 480 2 t 15 min 2 t 24 min 0,177 % 0,154 %

Kalkun 951 113 774 192 2 t 00 min 2 t 06 min 0,190 % 0,132 % 
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østfold
Foredlingsbesetninger:
Hilde Martha langsbakken, Ise
Kristin Ianssen og Erling Mysen, Eidsberg
Anne K. Syverstad og Erling Hjørnegård,  
degernes
Formeringsbesetninger:
Gyda og Ole-roald Amundsen, Halden
Asbjørn Moen, Halden
Solfrid Våset og Ottar Weel, Gamle  
Fredrikstad
Evy og John Kristian Solbrekke, ørje
Karl Torstein Torp, Askim

akershus
Foredlingsbesetninger:
Inger Berit og Per Hansen, Årnes
Hvam videregående skole, Hvam
Formeringsbesetninger:
Harald Bøhnsdalen, leirsund
Paul Henrik ring, Årnes

hedmark
Foredlingsbesetninger:
Astrid og Knut Stai, nes H.
Svein Helge Sperrud, Stange
Kjersti og Kristian narum, Stange
Jan og Tonje Botilsrud, Kirkenær
Formeringsbesetninger:
Ole Kjøs, Vang H.
Arne Borud, ridabu
Harald Gropen, rudshøgda
Johs Hemma, Brøttum
Ola Sween, Furnes
Ole Gjerlaug, Stange
Asbjørn Aulie, Matrand

oppland
Foredlingsbesetninger:
Mona H. Grimstad og Kjell Kvålshagen, 
Skjåk
Ola K. og Kristen Aanstad, Skjåk
Ola Sandvik, Sør-Fron
Jon Finborud, øyer
Mai og Geir Aannerud, reinsvoll
Formeringsbesetninger:
Ole Christian Myhren, lillehammer
Tore rune Kummen, Skjåk
Terje og Unn Tråstad, Skjåk
Harald Berg, Bøverbru

buskerud
Foredlingsbesetninger: Ingen
Formeringsbesetninger:
Mari og nils-Erik Frøhaug, røyse
Sonja Moustgaard Hansen, Veggli

Vestfold
Foredlingsbesetninger:
lars Johan Kalager, Holmestrand

Ann-Sophie Myklebust, Tønsberg
raymond Himberg og nils Henry Haugen, 
Sandefjord
Torunn og Trygve Ånestad, Våle
Formeringsbesetninger:
Siv og Harald Oseberg, Tønsberg
Fredrik André Backe, Våle
Mariann låhne og Thrond Wiggo Aase, 
Stokke
Beate Menes og lars didriksen, Stokke

telemark
Foredlingsbesetninger:
øverbø Samdrift, Siljan
Formeringsbesetninger:
Sondre Skoglund, Porsgrunn
Jon Midtbø, Bø i Telemark

rogaland
Foredlingsbesetninger:
rigmor Bø Austrått, Varhaug
Jan og Hilde Bjorland, nærbø
Karin og Gunnar ree, Bryne
Sigve Bø, randaberg
Formeringsbesetninger:
Inger-lise og Arvid Varhaug, Varhaug
Einar Varhaug, Varhaug
Ove Aanestad, Varhaug
Juliann Årdal nesvik, Varhaug
Bjørn Borgen, Orre
Stig Gimre, Tjelta
øyvind Amdahl, Finnøy
Marit rimestad og Magnar Fjeldheim, 
Skjold

hordaland
Foredlingsbesetninger:
Terje Håheim, Etne
Formeringsbesetninger:
Johannes Silde, Etne
Einar Haugen, Etne

sogn og fJordane
Foredlingsbesetninger:
Ove Bruheim, Hornindal
Formeringsbesetninger:
Arne Wergeland, Brekke
Erling Egge, Byrkjelo
lidvin Hage, Utvik
Per Erik og Hege H. Ulvedal, Blaksæther

møre og romsdal
Foredlingsbesetninger: Ingen
Formeringsbesetninger:
Arne A. Heggset, Surnadal

sør-trøndelag
Foredlingsbesetninger:
Jon Morten Solberg, Vinjeøra
Bodil og John langmo, Stadsbygd

Aud Jorun og lorents landrø, Skaun
Formeringsbesetninger:
Torbjørn Flenstad, Åfjord
Per Olav Snøan, Soknedal
nils Kvarving, Vikhammer
Arne J. Sesseng, Selbustrand

nord-trøndelag
Foredlingsbesetninger:
Gerd Tove Hogstad og Erling Hagen, Frosta
Martin og Elin Turid Hammer, levanger
Jan lundsaunet, Verdal
Sigmund Koset Hestegrei, Verdal
Inge Jostein lundås, Inderøy
Arne Elias og Marit Valskrå, Grong
Formeringsbesetninger:
rigmor og John H. Hustad, Steinkjer
Anne Martha Bjørnes, Steinkjer
Gunnar Aursand, Frosta
Ottar røstad, levanger
Per Egil Hårberg, levanger
Helene Wekre og Jens Høyem, Verdal
Jørgen Baumfelder, Verdal
Bjørg Sundby og Jan Morten Sliper, Verdal
Anders Ulven, Inderøy
Svein Magne Aune, Inderøy
Bernt Holtan, Inderøy
Kjetil Kjenstad, Snåsa
Ivar Grong, Grong
Arnstein røli, Høylandet

nordland
Foredlingsbesetninger:
Unn-Helen og Arne Flatmo, Hommelstø
Mosjøen videregående skole, Mosjøen
Kjell Høyning, dverberg
Formeringsbesetninger:
Otto og Arnt Åsbakk, BodøHåvard Knygh, 
Sømna
Per-Fredrik Bang, Vega
Sigurd langfors, Bardal
reidar Bakken, Stokmarknes
Egil norheim, Sortland

troms:
Foredlingsbesetninger: Ingen
Formeringsbesetninger:
Senja videregående skole, Gibostad

Godkjente foredlings- og formerings-
besetninger per 01.01.2011
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I dag finnes ca en million purker med 
norsvingener i USA, Canada og Mexico. 
det er over tre ganger så mange som i 
hele Skandinavia pluss litauen. I USA 
har de store svineprodusentene alene 
mer landsvinpurker enn det som finnes i 
norge. Christensens Farms med hoved-
base i Minnesota har vært norsvin Inter-
national (nI) kunde siden 2004. de har 
over 162 000 purker på sine gårder. 
Christensens har for øvrig akkurat kjørt 
et forsøk med 400 norsvin lY-kastrater. 
Forsøket gikk veldig bra, og med svært 
gode resultater på fôrforbruk og slakte-
utbytte.

– det kommer en delegasjon fra USA 
til Hamar i slutten av mars for å se på 
hele lY-konseptet vårt, sier avlssjef  
Bjarne Holm.

 
smell i oktober
Fram til nå har landsvingener vært vik-
tigst for salget i USA og siste år økte  
salget med ca. 80 %. den største utfor-
dringen har vært leveringsdyktighet. 
Opprinnelig tenkte norsvin å selge bare 
sæd i USA.

– Men ettersom norsvins største styr-
ke internasjonalt er mordyret er vi nødt til 
også å tilby mordyr for å komme inn i 
markedet. løsningen var en oppforme-
ringsbesetning på 2700 purker som nI 
hadde spesialavtale med, forteller Holm. 
Men i oktober smalt det. Besetningen 
fikk utbrudd av PrrS, trolig brakt inn 
med verktøy/utstyr tilhørende en håndt-
verker. det skapte trøbbel for levering av 
livpurker. nå er norsvin USA imidlertid i 
gang igjen og det bygges av sikkerhets-
grunner opp to slike besetninger. det vil 

si at det er samarbeidspartnerne som tar 
hovedrisiko og bygger opp besetninge-
ne, men de får rimelige livdyr og hjelp fra 
norsvin. Besetningene bygges opp helt 
nord i Minnesota og isolert fra andre be-
setninger.

 
norsVin i brasil
– Samtidig har et samarbeid med det  
Canadisk baserte livdyrselskapet Gene-
tiporc reddet oss. de er store også i USA 
og har 90 000 purker for produksjon av 
livdyr, forklarer Holm. Gjennom dem skal 
norsvingener spres både til Mexico og 
Brasil. Og i sum med tiltakene som nå 
gjøres, betyr det at en bør være fullt leve-
ringsdyktige i tredje kvartal 2011.  
Selv om satsingen i USA ikke har gått 
helt etter planen, bidro norsvin Inter-
national i 2010 med over 9 millioner til 
avlsarbeidet i norsvin. Og 2011 har star-
tet lovende.

ni-europa går bra
Svinemarkedet i Europa preges i januar 
og februar av høye fôrpriser og svært 
dårlig lønnsomhet. I Amerika er også fôr-
prisene høye, men lønnsomheten er like-
vel bedre. Hovedmarkedene Sverige og 
Finland er stabile, men fall i svensk  
svineproduksjon bekymrer. Etter flere 
magre år går norsvin litauen meget bra, 
og ser ut til lykkes med eksportframstøt  
i russland og Hviterussland. Polen deri-
mot er et komplisert marked der en hen-
ger etter opprinnelig plan. nI vil vurdere 
selskapets videre eksistens i løpet av 
året. Men Spania, et stort europeisk  
svineland, virker derimot lovende. der 
har nI fått en solid partner med et bety-

delig distribusjonsnettverk, og imple-
menteringen av norsk landsvin er i rute.

Senker seminprisen
Avelspoolen i Sverige senker seminprisen opptil 30 
prosent for å støtte den svenske grisebransjen.

På grunn av høye fôrkostnader og lave svinekjøttpriser går 
mange svenske svineprodusenter med store tap. Mange grise-
hus er også tømt for dyr den siste tida. Slakteriene som er til-
knyttet Avelspoolen er av de som betaler de høyeste prisene, 
men tar nå ytterligere steg for å støtte bransjen gjennom priss-
enkning på semin. 

– Vi er veldig bekymret for smågrisprodusentenes situasjon.  
På et eller annet vis må vi hjelpe til for å skape framtidstro for 
bransjen. Vi kan ikke bare se på at griseforetak går under.  
Vi trenger flere griser i Sverige, ikke færre, sier Avelspoolens 
administrerende direktør Hans Agné.I praksis senket Avels-
poolen prisen på alle semindoser med 11 kroner i uke seks. 
Svenske produsenter får dermed inntil videre EUs laveste  
sædpris i særklasse.

STERK VEKST: – Vi har vokst 80 pro-
sent i Nord-Amerika siste året, men  
vi fikk en smell i oktober, sier  
Norsvins avlssjef Bjarne Holm.

EN MILLION PURKER: Det finnes i dag cirkas én  
million purker med Norsvingener i USA, Canada og  

Mexico, over tre ganger så mange som i hele Skandinavia 
og Litauen. Bildet er fra svinegården til en en av NIs  

kunder i Minnesota.  [Foto: TM]

1,3 millioner purker med Norsvingener

Norsvin vinner stadig markedsandeler i 
NordAmerika. Leveringsdyktighet er i øye
blikket den største utfordringen.

Erling Mysen

Frilansjournalist
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Nordiske svineprodusenter har 
lenge forsøkt å etablere seg i det 
tidligere Sovjetunionen. Danam 
er den svineprodusenten som 
hittil har lykkes best. Etter to 
tiår i Ukraina har selskapet fått 
et oppsving i produksjonen.

Staffan Ringskog

frilanser, Sverige 

En stor del av fremgangen skyldes 
danams unge leder, grisebonden Jeppe 
Bendix-Jørgensen.

 den eneste eieren av svineprodusen-
ten danam var i mange år den danske 
entreprenøren Peter Hansen. Hansen er 
aktiv i danmark innen en rekke ulike 
bransjer og land. Et land han tidlig gikk 
inn i var Ukraina, der han så store mulig-
heter innen svineproduksjon.

 
til stede hele tiden
Hansen etablerte seg i Ukraina i begyn-
nelsen av år 2000, men dette ble aldri 
lønnsomt. det var ikke før den unge svi-
neprodusenten Jeppe Bendix-Jørgensen 
fra Sonderborg i Sør-Jylland gikk inn i 
Hansens selskap at noe begynte å skje. 
lønnsomheten kom og omsetningen 
økte merkbart.

– det var i 2009 at jeg ble tilbudt  
deleierskap her i Ukraina, forteller Jeppe 
Bendix-Jørgensen. Min strategi er å være 
tilstede hele tiden, jobbe tilnærmet sju 
dager i uka hele året og ha oppsyn over 
gården. Å utnytte de kunnskaper som jeg 

har om svineproduksjonen var en selv-
følgelig del av oppdraget, sier Bendix- 
Jørgensen.

 
i  flere generasJoner
Jeppe Bendix-Jørgensen har vokst opp i 
Sonderborg på en gård med svinepro-
duksjon. Han tilhørere en familie som 
har vært bønder fra langt tilbake i tiden, 
helt fra man begynte å føre kirkebok for 
de danske byers innbyggere.

– Å ha svinehold «i blodet» er en vik-
tig del av framgangen her i Ukraina, sier 
Peter Hansen på telefon fra Sør-Afrika, 
der han befinner seg for øyeblikket.  
Mange etablerer seg her fra vesten og 
tror at man helt og holdent kan stole på 
den innenlandske arbeidskraften. den 
innstillingen er helt feil, fortsetter Peter 
Hansen.

 
en annen mentalitet
Folket i Ukraina har en helt annen kunn-
skap om svineproduksjon, folk har et 
helt annet syn på det å være ansatt sam-
menlignet med oss i Skandinavia.

Mange entreprenører fra vesten, som 
har stolt fullt og fast på landets medar-
beidere blir derfor snart klar over denne 
annerledes måten å tenke på. Et tanke-
sett som er en arv fra sovjettiden.  

Danske svineprodusenter satser i ukraina

– Her er det svært god fortjeneste
TENKER DANSK: – Vi bruker dansk kunnskap og dansk teknikk, sier Jeppe Bendix-Jörgensen.  
På den måten greier ei purkle 16 grisunger på et år, mot 10 ellers i landet.  [Foto: Staffan Ringskog]

UNG UKRAINER: Medarbeideren 
Alexej med en ung smågris fra 
Ukraina.  [Foto: Staffan Ringskog]
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I begrepet «lønn» inngår nemlig retten 
som medarbeider til å forsyne seg og 
putte i egen lomme av den produksjonen 
man er i.

 
22 oVerVåkingskameraer
At saker og ting forsvinner er naturlig på 
gårdene i russland og Ukraina, forteller 
Jeppe Bendix-Jørgensen. det gjelder 
både dyr, korn og utstyr. At jeg hele tiden 
er til stede bidrar til mindre svinn, sam-
tidig som jeg har vært nødt til å installere 
22 overvåkningskameraer på gården.

– da jeg hadde installert denne over-
våkningen økte lønnsomheten merkbart, 
fortsetter Jeppe Bendix-Jørgensen.

Gården som han driver sammen med 
Peter Hansen ligger en times bilkjøring 
sør for Kiev. Gården var tidligere en kol-
kos med navnet nova Silke. det var da 
200 personer ansatt på gården. I dag dri-
ver Jeppe Bendix-Jørgensen samme gård 
med 35 ansatte. danam har 800 purker, 
og inntektene i 2010 vil bli nærmere 30 
millioner kroner.

Vi bruker dansk kunnskap og dansk 
teknikk, sier Jeppe Bendix-Jørensen. det 
betyr at hver purke får 16 grisunger i året. 
dette resultatet kan sammenlignes med 
purker i Ukraina og russland som i snitt 
har 10 grisunger per purke. Prisen på  
svinekjøtt er høyere i Ukraina enn i de 
nordiske landene. I Ukraina får svinepro-
dusenten 16 kroner per kilo, i danmark 
er prisen nå omlag 10 kroner.

 
store kostnader
I gjennomsnitt får en ansatt på Bendix-
Jørgensens gård tilsvarende 400 dollar i 
måneden i lønn. En lav lønn sammenlig-
net med de skandinaviske landene men 
høyt i Ukraina, der gjennomsnittlønnen 
for en landbruksarbeider ligger på ca 150 
dollar per måned.

Men vi har store utgifter sier Jeppe 
Bendix-Jørgensen. Siste år bygde vi en 
silo med plass til 2000 tonn fôrråvarer. 
Men det må også kjøpes inn korn, og det 
er en annen stor utgift. Til sammen har vi 
investert nærmere 20 millioner kroner de 
siste tre årene.

– Vi produserer korn på 230 hektar og 
vi dyrker hvete og rug. denne produksjo-
nen dekker vårt behov for ca 10 måne-
der. Men som helhet går vår virksomhet 
veldig bra. de medarbeidere som jeg  
rekrutterer er også betydelig bedre enn 
da jeg kom hit, noe som er av stor be-
tydning. det er lite utskifting av perso-
nalet, sier han.

ukraina mer fleksibelt
Jeppe Bendix-Jørgensen tror mer på 
Ukraina enn russland.

–russland er så enormt stort sier 
han. Byråkratiet virker betydelig vanske-
ligere enn her. dette er også en stort 
land, Europas største, etter russland, 
men landet er betydelig mer fleksibelt 
enn naboen i øst. Jeppe Bencix-Jørgensen 
sier at levestandarden i Ukraina er høye-
re enn i russland. Folk lever bedre her, 
og er også mer vennligsinnede til vesten 
enn i russland.

Ukraina har gode sjanser til en dag å 
nå tilsvarende standard som andre land i 
Europa, sier Jeppe Bendix-Jørgensen. 
landet ønsker å være moderne med nor-
mal europeisk levestandard.

– Vårt selskaps del i den utviklingen 
er å bidra med en svineproduksjon av 
høy klasse, fortsetter Bendix-Jørgensen. 
Han ønsker å fortsette i mange år fram-
over, og håper på god lønnsomhet.

– En dag blir vi kanskje en av landets 
største svineprodusenter, men vegen dit 
er fortsatt lang. Vi utvikler gården skritt 
for skritt, sier han. det er best slik for å få 
framgang i denne delen av Europa.

FÆRRE NÅ: Gården har nå 35 medarbeidere,  
men under sovjetperioden jobbet det 200 personer her.  
[Foto: Staffan Ringskog]

MÅ VÆRE TILSTEDE: – At jeg hele tida er 
på plass bidrar til mindre svinn, sier  
Jeppe Bendix Jörgensen, her sammen 
med medarbeideren Ivan (foran).  
På skiltet sees Danam skrevet på russisk 
nederst til høyre.  [Foto: Staffan Ringskog]



I n - G r I S  A K T u e L T

42 svin – 2/2011

Produksjonsresultatene be
regnes enkelt for en eller flere  
perioder i samme prapport.  
Du kan selv bestemme periode
ne eller velge de automatiske 
periodene på uke, kvartal  
eller år. Siste periode er direkte 
sammenlignbar med plan
kolonnen.

Solveig Kongsrud

Ingris administrasjonen Norsvin

Produksjonsrapportene finner du i ho-
vedmenyens punkt «p-rapporter». Velg 
aktuell rapporttype i underpunktet. det 
er to måter for bestilling av p-rapport for 
purker; selvvalgte perioder og automa-
tiske perioder. I tilvekstdelen er periode-
inndeling knyttet opp mot registrerte sta-
tusdatoer. Med selvvalgte perioder 
velger du selv start- og sluttdato for peri-
odene, og kan beregne resultat for opptil 
fire perioder tilbake i tid. Ved å bruke au-
tomatiske perioder til beregning av resul-
tater i p-rapporten setter du selv sluttids-
punkt for siste periode, hvilken type 
periodeinndeling du ønsker (uke, kvartal 
og år), og hvor mange perioder som øn-
skes beregnet. den automatiske periode-
inndeling kan beregne opp til åtte perio-
der på samme p-rapporten.

selVValgte perioder
Start med å velge besetningsinndeling. 
Som oftest er dette «Min besetning» 
eller «Purker» som tar med hele purke-
besetningen i beregningen. ønsker du å 

kjøre p-rapporten kun for ei bestemt pul-
je med purker velger du denne i ned-
trekksmenyen. I tilvekstdelen er det den 
avdelingen du ønsker å beregne resulta-
ter for. det kan typisk være «tilvekst», 
«smågris» eller «slaktegris». Velg deret-
ter periode fra og til med kalenderfunk-
sjonen. I kalenderen bruker du knappe-
ne << og >> for å velge år og < og > for å 
velge måned. Et tips for kjapt å velge år 
og måned dersom du skal noe tilbake i 
tid er å holde nede venstre musetast 
over «pil-knappene» og velge fra lista 
som dukker opp. Velg til slutt dato/dag i 
kalenderen. du kan beregne resultater 
for opptil fire selvbestemte perioder. den 
eldste perioden skal alltid være «periode 
1» deretter oppretter du nyere perioder 
ved å klikke på knappen «Ny perioder» 
og fyller inn dato for periodeslutt. Pro-
grammet genererer selv fradato i neste 
periode dagen etter forrige tildato. der-
som du vil slette en periode i rapportbe-
stillingen så gjøres dette med knappen 
«Fjern periode». Selve rapporten bereg-
nes ved at du markerer for «PDF» eller 
«excel» (bruk helst PdF) og til slutt klik-
ker på knappen «Lag rapport».

automatiske perioder
Også her starter vi med å velge ønsket 
besetningsinndeling for rapporten. I den 
automatiske periodeinndelingen velger 
vi tidspunkt for når siste periode skal 
slutte. Velg dato for slutt med kalender-
funksjonen i feltet «Periode til». I bereg-
ningen med automatiske perioder må du 
også velge type periode du ønsker bereg-
ninger for, og du kan velge mellom, uke, 
kvartal og år. Beregningen slutter på sis-
te hele uke, måned eller år før tildatoen. 
Uke er fast fra mandag til søndag, kvartal 

er rullende og er de siste tre hele måne-
der. År gir siste avsluttede år og det an-
tall før som du angir. Om vi som eksem-
pel setter «dato til» som blir 
07.02.11 – 13.02.11 siste uke, siste kvartal 
blir 01.11.10 – 31.01.11 og 
01.01.10 – 31.12.10 siste år. rapporten 
kan vise fra en til åtte perioder med auto-
matisk periodeinndeling.

manuelt registrert status
det er ikke nødvendig å registrere manu-
elle status i purkedelen av Ingris, men 
det er fult mulig for de som ønsker å 
være helt nøyaktig i forholdt til dyretall 
eller registrerer fôrforbruk hos purker. 
dersom en ønsker å benytte manuelt  
registrerte statuser i purkedelen må det 
markeres for «registrerer fôr hos purker» 
under planopplysningene. I tilvekstdelen 
må vi registrere dyrestatus for å kunne 
beregne resultater i p-rapporten. I bestil-
lingsbildet for p-rapportene er det kun de 
registrerte statusdatoene du kan velge 
som dato fra og til. Her er det mulighet 
for opp til fire ulike perioder i samme  
p-rapport.

sammenlign med plantallene
Opplysningene som registreres som pro-
duksjonsmål under menypunktet plan-
opplysninger er direkte eller indirekte 
det som vises i kolonnen «Plan» på 
produksjonsrapporten. Tallene i plan-
kolonnen er direkte sammenlignbare 
med nøkkeltallene for siste beregnings-
periode på p-rapporten. nå er det bare  
å vurdere om resultatene ble bra nok  
eller ikke.

Valg av perioder i produksjonsrapport
In-Gris web »tips

rådgivning til  
en milliard
Et grovt overslag som Hyologisk 
har gjort i danmark, viser at danske 
svineprodusenter betaler om lag 
en milliard kroner i året til rådgiv-
ning fra dansk landbrugsrådgiv-
ning, samt rådgivning, utprøving 
og utviklingsarbeid ved Videncenter 
for Svineproduktion. Som et anslag 
var omsetningen per medarbeider 
ved de lokale landbocentrene i 
2008/2009 mellom 550 000 og 
650 000 kroner. de beste rådgiv-
ningskontorene hadde millionom-
setning per medarbeider.
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Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Grisungene har behov 
for tilleggsfôr
Ei purke med 14 gode spener er ikke i stand til å tilfredsstille 
ungenes vekstpotensial.
Alle ungene med purka:
Purkemelk + Yoghurt + smågrisfôr

Praktiske prøver hos norske svineprodusenter har gitt 0,5-1 
grisunge mer pr. kull og omkring 0,5 kg. større fravennings-
vekt.

Fordelene med 
Nuklospray Yoghurt
• Høyere tørrstoffopptak fra dag 1
• Flere avvente grisunger pr. kull
• Større fravenningsvekt
• Lettere overgang fra melk til tørt fôr

Sølvmedalje 
Nuklospray 
Yoghurt 
EuroTier 
2010

Alle grisungene hos purka
Flere fravente — Større fravenningsvekt

Purka kan ik
ke til

fre
dsstill

e 

ungenes ve
kstpotensial

Nuklospray Yoghurt
Lite arbeid - Stort utbytte

Så enkelt: Blanding - fôring - tilvekst

Løsningen:
Nuklospray Yoghurt

+ 0,5 - 1 grisunge pr. kull
Fravenningsvekt + 0,5 kg.

Basert på 
melkeråstoff 

levert av 

Sølvmedalje

Spør etter 
Yoghurtbrosjyren
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Kraftfôrkvalitet
Husdyrorganisasjonene (Fjørfeavlslaget, 
Tine, Geno og norsvin) har også i år sam-
arbeidet for å få størst mulig effekt bak 
sine krav når det gjelder forbedringer av 
kvalitet på kraftfôret.

Overfor jordbruksforhandlingene  
stilles det krav om økt FoU innsats innen 
hygienisk kvalitet/mykotoksiner. dette 
bør omfatte; dyrkingsråd/teknikk, sorts-
utvikling og videreutvikling av hurtig-
analyser. Vi hadde i år for mye havre til å 
kunne gi forsvarlig kvalitet (dOn) og bør 
stimulere til noe mindre havredyrking 
inntil man har bedre kontroll på kvalite-
ten. Målprisen på havre bør derfor juste-
res noe ned, dersom det tyder på fortsatt 
like stor interesse for havredyrking. 

Husdyrorganisasjonene mener også 
det bør stimuleres til bedre lagrings-
kvalitet, og at overgang til 14 % vann  
som basis for kornpris vil kunne bidra til 
dette. Videre har vi dag ikke gode nok 
systemer som kan hindre at dårlig korn-
kvalitet ikke kommer inn i verdikjeden. 
det vil derfor være en fordel om det kun-
ne innføres tilskuddordning for korn som 
tas ut av varestrømmen pga mykotoksi-
ner (avlingsskadeerstatning el). Vi ber 
også om gjennomgang av tilskudds-
former for redusert jordarbeiding, sett 
opp mot risiko for mykotoksiner.

Husdyrorganisasjonene vil også rette 
seg mot kornkjøperne, og ber om at de 
innfører symbolsk trekk der hurtig-
testene viser svært høye dOn-verdier. 
dette selv om det eksisterer store usik-
kerheter ved nøyaktigheten av prøvene.  
Hensikten med dette vil være å øke  
fokus på problemet.

28. januar ble det avholdt et møte  
mellom norsvin og toppledelsen i Mat-
tilsynet om medisinforvaltning i svine-
produksjonen. Bakgrunnen for møtet var 
at vi opplever regelverket som komplisert 
og uklart på mange områder. Blant annet 
gjelder det grensedragningen mellom  
veterinær og produsent når det gjelder 
behandling av syke dyr. 

norsvin påpekte viktigheten av at 
produsent må kunne foreta en del be-
handlinger uten at veterinær må tilkalles. 
Vi poengterte også viktigheten av en ens 

For 2011 er det satt av en pott på kr 
100.000 til fordeling på konkrete aktivi-
teter i lagsapparatet. Alle fylkes- eller  
lokallag kan søke om midler til konkrete 
prosjekter som stimulerer til offensive, 
faglige og sosiale svinemiljøer i 2011. 
Midlene skal ikke gå til vanlig drift. 
Søknadsfrist for midlene er 31/3-2011. 

praksis over hele landet, og at det kan 
føres tilsyn med virksomheten slik at 
man kan opprettholde forbrukertillit til 
norskprodusert svinekjøtt. Kompetanse 
og opplæring er viktige stikkord i denne 
sammenhengen.

Mattilsynet arbeider med en forskrift 
som skal regulere dette området på bred 
bakgrunn, hvor stikkordet er «forsvarlig 
legemiddelbruk». Vi føler at våre innspill 
ble godt mottatt og har grunn til å tro at 
de blir tatt med i det videre arbeidet på 
dette området.

 

det kan bevilges inntil 50 % av kostnads-
ramma. Halvparten av dette kan ut-
betales etter at det er innvilget, mens det 
resterende beløp utbetales etter at pro-
sjektet er dokumentert gjennomført.

 

østfold, Anne Marit Bay, Oppland, Kjell 
Gunnar Gravningen, Buskerud og linda 
Gjerde Myren fra Møre og romsdal.

Egil norheim, nordland, har sittet 
som årsmøtets ordfører siden 2006, og 
foreslås gjenvalgt. Johan Arnt dahlen, 
nord-Trøndelag går mot et nytt år som  
varaordfører.

Jon Finborud, Oppland, foreslås som 
neste leder i valgkomiteen, mens nye 
medlemmer i komiteen, for tre år, ligger 
an til å bli nils Henry Haugen, Vestfold 
og Jorunn Gunnerød fra Møre og roms-
dal. Marit Gauterud, Akershus og Ottar 
Arne Solheim fra Sogn og Fjordane fore-
slås som deres personlige vararepresen-
tanter.

Willy Finnbakk fra rogaland er innstilt 
som ny styreleder i norsvin SA, etter at 
Kristin Ianssen har frasagt seg gjenvalg. 
Willy har sittet i norsvins styre siden 
2004, og vært nestleder under Kristins 
ledelse siden 2006. norsvins årsmøte 
finner sted på Hamar 21. – 22. mars. 

Valgkomiteen foreslår videre Aud Jo-
run landrø, Sør-Trøndelag, som ny nest-
leder. Hun kom inn som nytt styremed-
lem for to år i fjor. Ellers foreligger det 
innstilling på Kjersti narum, fra Hed-
mark, som nytt styremedlem for to år, og 
gjenvalg på Vidar Julien, også fra Hed-
mark, for to nye år. Geir Heggheim, roga-
land er ikke på valg. 

Som vararepresentanter til styret, i 
prioritert rekkefølge, foreslås; Arne Krog, 

Forslag på Finnbakk som ny leder

Møte om medisinforvaltning

100.000 ekstra til laga

FATLAND
www.fatland.no

Fatland Oslo 97 69 26 50
Fatland Ølen 97 98 55 22
Fatland Jæren 97 97 21 20

Klar?
Er du klar for Fatland i 2011?
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Levanger Svinavlslag ble  
stiftet 11. februar i 1961.  
Laget feiret 50 år 11. februar 
2011, med 90 medlemmer og 
innbudte til stede.

Knut Jørås

Levanger

Det første årsmøtet ble holdt 22. februar 
i 1961. den første rånen, 524 Varhaug, 
ble innkjøpt 15 september i 1961.  
Prisen var 2000 kroner. denne gikk på 
rundgang for bedekking av purkene.  
det var 95 medlemmer i laget det første 
året.

levanger Svineavlslag har vært et  
aktivt og oppegående lag frem til dags 
dato. det teller 65 medlemmer i jubile-
umsåret.

På jubileet ble det servert koldtbord, 
bløtkake, kaffe og cognac. det ble holdt 
mange gratulasjonstaler, både fra  
nortura, Midtnorsk Slakteri, FK Agri, jord-
brukskontoret, norsvin (norsvinskolens 

rektor sang for oss !), norsvin Trøndelag 
og lokallagsledere i Trøndelag. nestor i 
svineavlslaget fra den spede begyn-
nelse, Jarle Benum, fortalte om opp-
starten av Trøndelag Svineavlslag i 1958 
og hvorfor dette kom i gang.

P. A røstad og Amund Bjørken spilte 
til dans ut i de små timer. Vi var 90 med-
lemmer og innbedte som var med på  

jubiléet. Tusen takk til 
styret som ordnet i stand 
en fin fest for oss.

Norsvin Levangers 50 årsjubileum

TOK FOR SEG: Toast-
master Rolf Skjørholm, 
leder Halvard Ness i 
Norsvin Levanger og 
Toril Skjørholm er klar 
til å gå løs på  
jubileumskaka. 

HOLDER TRÅDEN: Jarle  
Benum holder tråden når  
Norsvins historie skal rulles opp.

LINK-FOG AS

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

Løsemiddelfri spesial-
epoxybelegg for fjøs

– Ingen tørketid – ingen produksjonsstopp

– Raskere renhold og lavere kostnader

– Vedlikeholdsfritt

– Unngå «Nyhus-sjuke»

– Reduserer risiko for bogsår 
og leddbetennelse

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

30 års erfaring
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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.

Neste nummer av Svin, nummer 3, kommer ut den 
29. april 2011. TEMA: Bygg og inventar

Manusfrist: 11. april   
Frist for bestilling av annonser: 11. april 
Frist for levering av annonsemateriell: 15. 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

NORSVINSKOLEN
arrangerer cand. pigkurset «Maksimal mjølkeytelse» i Vestfold  
den 15. mars og på Jæren den 16. mars.

ÅRSMØTE
i norsvin arrangeres i Hamar den 21. og 22. mars. 

NORSVINSKOLEN
arrangerer kurs i eierinseminasjon på Hamar den 5. april.

ÅRSMØTE
i nortura arrangeres 27. og 28. april på lillestrøm.  

LANDSMØTE
i Kjøtt og Fjørfebransjens landsforbund arrangeres den 4. – 8. mai  
i normandie, Frankrike. 

SPACE 2011
er en internasjonal husdyrmesse som arrangeres i rennes,  
Frankrike, 13. – 16. september. www.space.fr

Utgivelsesplan Svin 2011:
 Nr. Manusfrist Matr.frist Utgivelse Temanummer
 1 17. jan 21. jan 04. feb Fôr og fôring
 2 21. feb 25. feb 11. mar
 3 11. apr 15. apr 29. apr Bygg og inventar
 4 09. mai 13. mai 27. mai Gjødselhåndtering
 5 06. jun 10. jun 24. jun
 6 08. aug 12. aug 26. aug
 7 05. sep 09. sep 23. sep Energiløsninger
 8 03. okt 07. okt 21. okt
 9 31. okt 04. nov 18. nov Maskiner, utstyr og 
     hjelpemidler
 10 28. nov 02. des 16. des

si
de

si
de

Er svinekjøttet rødt eller hvidtSkapte liv i husdyrløs bygd

2
2011

11

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,-

side 35
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www.tomb.no / www.tombfagskole.no
post@tomb.no
Tlf. 69 28 30 00

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

www.reime.no
postagri@reime.no
Tlf. 51 79 19 00

Landets største produsent av innredninger  
og rekvisita til husdyrrom. Tilbyr også utstyr  
for gjødselbehandling.

www.skiold.com
leif.andersson@skiold-datamix.se
Tlf. +46 70 644 41 95

Alt innen utstyr og innredning til  
svineprodusenter

www.sparebank1.no
Tlf. 21 02 50 50

Totalleverandør av bank- og forsikrings- 
tjenester til landbruket.

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

Skandinavias ledende produsent av 
merkesystemer for husdyr.

http://medlem.nortura.no
Tlf. 03070

Ditt eget selskap!
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www.gjensidige.no
Gjensidige Forsikring
Tlf. 03100

Vi tilbyr trygghet for deg, 
familien din, dyra dine og 
gården din.

www.graakjaer.no
graakjaer@graakjaer.no
Tlf. 00 45 98 98 86 86

Leverandør av landbruks- og industribygg til 
fast pris og avtalt tid. Sentral godkjenning – 
Godkjenning for «tiltaksklasse 2».

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

Vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

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

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

Casper Pfaff (Tønsberg)
ellcas@frisurf.no
Tlf. 954 25 548

www.farm.as
geir@hugaas.no
Tlf. 48 22 48 06

Danbox klimacontainere øker din kapasitet 
lynraskt, til laveste pris. Ta kontakt for mer 
informasjon.

Vi leverer bygg og innredning til SVIN og fjørfe. 
Bygg også til storfe.

www.husdyrsystemer.no
info@husdyrsystemer.no
Tlf. 38 11 81 00

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

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.

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.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.

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.if.no
Tlf. 02400

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

Danbox
Klimacontainere
Forøger din kapacitet 
lynhurtigt, til laveste pris

Telefon 86 46 10 55
Mobil 26 30 30 01

Kærsangervej 16 • 8870 Langå
boxman@mail.dk

Kan leases
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www.mineralexpressen.no
post@mineralexpressen.no
Tlf. 46 69 76 72

Prøv det geniale gjødsel behandling 
systemet GJØDSEL MAX og opplev en utrolig 
forandring av møkka. 

www.kia.no Kia Bil Norge AS er hovedimportør av Kia til 
Norge, og gjennom ca 40 forhandlere markeds-
føres Kia over hele landet.
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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.--ser du framover?

-nybygg? -ominnredninger?   -se www.fjossystemer.no
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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

l

side 17

side 43

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

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

Postboks 504
n-2304 Hamar

B-BLAD

Komplette klimaløsninger

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no

Et godt klima skapes ved et regulert samspill mellom ventilasjon og 
varmetilførsel. Ribberør for vannbåren varme og en klimacomputer for 
styring av temperatur, luftfuktighet og CO2 vil bedre produktiviteten 
i fjøset og dermed ditt økonomiske resultat. Spør oss også om flisfyringsanlegg.

Mer om dette kan du lese på www.felleskjopet.no eller ta kontakt med en av våre spesialister på svin, tlf. 03520.
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