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Henvisning til nummer/side
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Vil ikke ha villsvin i Norge  [debatt] 1/44
Et svinaktig godt nytt år  [debatt] 1/45
 
DIVERSE
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Systematiske svakheter i Mattilsynet 1/43
Bondebærekraft på norsk  
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
   [direktøren direkte] 3/10
– Norsk landbruk helt i front 3/34

Norsvins første nettårsmøte 4/26
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   (norsvins årsmøte) 4/29
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Biogassens bakgrunn 5/19
Grisens bidrag i klimaarbeidet 5/20
Slik er grisens klimaregnskap 5/23
Storgård med gris til salgs 5/40
Ei annen tid (styremedlemmets sak) 6/6
Utmerkelse til Elise Eng 6/29
En hund etter Svin 6/33
Lot griser og hunder måle krefter intellektuelt 6/33
Ei annen tid  [styrelederens sak] s.6
Ingen gjødselforskrift før 2021 
   [tema: gjødsel og energi] 7/22
Strengest gjødselkrav i Sverige og Finland 
   [tema: gjødsel og energi] 7/23

Tester klimakalkulatoren for gris 
   [tema: gjødsel og energi] 7/24
Klimagasser fra kornet i svinekraftfôr 
   [tema: gjødsel og energi] 7/26
Sprer 60 000 m³ med slepeslanger 
   [tema: gjødsel og energi] 7/27
Interesse for gjødselseparator
   [tema: gjødsel og energi] 7/27
Flere satser på biogass i Rogaland 
   [tema: gjødsel og energi] 7/28
Bruker 70 prosent av solcellestrømmen sjøl 
   [tema: gjødsel og energi] 7/30
Solceller helt nord i Trøndelag 
   [tema: gjødsel og energi] 7/32
Tester nytt produkt til husdyrgjødsel 
   [tema: gjødsel og energi] 7/32
Svinebønder satser på flisfyring 
   [tema: gjødsel og energi] 7/34
Flere svinegårder selges 7/44
Støtte til messer og matfestivaler 7/46
– Setebeltet reddet livet mitt 8(8

Tok med seg kuvøse i fødeavdelingen 8/34
Stort spiselig tak på Økern 8/36
Nytt fond skal gi bærekraftig mat 8/36
INNHOLD SVIN 2020  9/26
SVINEJOURNALEN – nest siste side i alle blad

DRIFTSLEDELSE

Veiing med kamera gir fordeler 2/24
Stor dansk produsent satser på kommunikasjon 3/28
Konsesjonsreglene er endret  
   – nå må du planlegge bedre 5/14

DYREVELFERD

500 grisebønder får dyrevelferdstilsyn i 2021 5/41
Kan tidlige hendelser påvirke biteadferd? 6/20
Tyske bønder forlanger like kastreringsregler 6/30
Torv eller kombinasjon beste rotemateriale 6/32
Når andre vil styre  [styremedlemmets sak] 8/6
Dyrevelferdstiltak blir prioritert 8/12
– Håper de har fokus på dyra 8/24
Avler fram bedre dyrevelferd 9/36
Dette vil Mattilsynet forbedre 9/42

FÔRING OG STELL  

Biokull testes i svinefôr  [tema: fôr] 1/16
Oljer kan redusere sink- og medisinbruk 
   [tema: fôr] 1/18
DNA-test sladrer om fôringseffekten 
   [tema: fôr] 1/20
Våtfôr – unngå gjæring og utnytt fordelene 
   [tema: fôr] 1/21
Overgangsfôring for raskere grising  [tema: fôr] 1/22
Mikser plante- og fiskeoljer  [tema: fôr] 1/24
Prisene svakt opp - kraftfôrpriser januar 2020 
   [tema: fôr](tema: fôr) 1/28
FK Agri størst på korn og kraftfôr  [tema: fôr] 1/30
Høy tilvekst øker fôringskravet  [tema: fôr] 1/31
Rasktvoksende smågris  [tema: fôr] 1/32
Åkerbønner kan delvis erstatte soya 2/14
Hvis grisen fikk velge 3/30
Sen fasefôring av smågris – skal, skal ikke? 3/31
Fôr grisen sterkere 3/32
Grunnlaget for suksess legges i  
   drektighetsavdelingen 4/34
FEso versus Fen 4/35
Rikelig grovfôr gir topp resultater 6/11
Mindre salg av svinefôr 7/8

Kornhøst over gjennomsnittet 8/26
Omdisponerer kveite til fôr 8/28
– Norske kornråvarer basis i svinefôret 8/28
Full fart med nytt smågrisfôr 8/30

FORSKNING

Framtida er her 1/6
Forskning på fem plattformer 2/26
Er hanngrisproduksjon løsningen?  
   Genetisk seleksjon reduserer rånesmak 2/30
Forbrukerne mer positive til genredigering 4/42
Nye teknologier i moderne svineavl 
   [direktøren direkte] 8/10
Har langt på vei knekt embryokoden  
   – ny teknikk åpner nye dører 8/22
Forskning og utvikling  [direktøren direkte] 9/10
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HELSE

Hvordan la vi om til SPF? (gris i ’19) 1/36
Hva er det vi frykter? (gris i ’19) 1/39
Har du fått med deg endringene  
   i Helsegrissystemet? 3/36
Fagbladet i pandemiens tid 4/6
En roligere vår  [styremedlemmets sak] 4/6
Korona hva nå?  [direktøren direkte] 4/10
Sjekk purkene for blærekatarr 4/32
Får premie for villsvinprøver 6/6
Lamaprotein som sinkerstatning til gris? 6/28

Tysk svinepest rammer Danmark 6/6
Villsvin – en trussel for grisen og landbrukets  
   omdømme (direktøren direkte) 7/10
Fikk APP – stevner forsikringsselskapet 8/18
Vil stoppe økningen av villsvin 8/20
Nytt virus forårsaker ristesjuke 9/46

INTERNASJONALT

Topigs Norsvins nye sjef 2/6
Bovbjerg foretrekker TN70 3/16
Bovbjerg Genetics AS 3/19
– Økt internasjonal satsing må til 
   (norsvins årsmøte) 4/28
Slik eksporteres livdyr 4/38
Svineprisene svinger under koronaen 4/47
Internasjonal suksess 5/42
Forsiktigere slaktegrisprodusenter 6/27
Flere villsvin har svinepest 6/27
Tysk svinepest rammer Danmark 7/6
EU gir til de rikeste bøndene 8/6
EU godtar veggispølse 8/35
USA og Kina størst på husdyr 9/44

 KJØTTINDUSTRI

Jens Eide og Midt-Norge gjorde det best 
   [tema: kjøttindustri] 5/26
Slakting og slakterier 2019  [tema: kjøttindustri] 5/29

– Vi har vist at det er bruk for oss 
   [tema: kjøttindustri] 5/30
– De som har varekanal vokser 
   [tema: kjøttindustri] 5/32
Lyset gikk for mange foredlingsbedrifter 
   [tema: kjøttindustri] 5/34
Koronasmitte på tyske slakterier gir ny lov 
   [tema: kjøttindustri] 5/37
Koronastengte slakterier gir utfordringer 
   [tema: kjøttindustri] 5/37
Midt-Norge i siget  [tema: kjøttindustri] 5/38

Grensestopp gir økt norsk kjøttsalg 
   [tema: kjøttindustri] 5/39

KJØTTMARKED

Dobbel mottaksplikt på gris? 2/16
Hva er dobbel mottaksplikt? 2/16
Regjeringen foreslår avgrenset dobbel  
   mottaksplikt 2/17
Regulert for en kvart milliard 1995 – 2018 2/18
Avviser dobbelt mottaksplikt  
   – frykter sentralisering og overproduksjon 2/20
Litt bedre priser i sikte  [grisebørsen] 2/22
Koronavirus påvirker svinekjøttmarkedet 3/6
Spent på svinekjøttsalget i år 3/33
Hvorfor kvalitetsavvik i skinka? 4/8
Import redder svinekjøttsalget 4/9
Underskudd av gris i 2020 5/16
Etterlengtet lønnsomhetsvekst  [grisebørsen] 6/18
Korona gir for lite norsk svinekjøtt 7/40
Fortsatt litt underdekning (ny kjøttprognose) 7/42
Ribbemangel gir tollsenkning 8/38
Stor rift etter tollkvoter for kjøtt 9/6
Svin og sau faller 9/28
Produksjonen noe ned i fjor 9/28
Tok NM i spekepølse 9/41

LEDER

Nå står vinduet på gløtt  [leder] 1/5
Gamle sannheter ble fornyet  [leder] 1/5
Sunt bondevett er fortsatt bra  [leder] 2/5
Omfattende forskning  [leder] 2/5
I løvens hule  [leder] 3/5
Positivt byggevedtak  [leder] 3/5
Rekordene blir slått  [leder] 4/5
Norsk eksport  [leder] 4/5
Gass og bråbrems samtidig  [leder] 5/5
Klimaeffektivt kjøtt  [leder] 5/5
Litt hyggeligere høst  [leder] 6/5
Gleder seg  [leder] 6/5
Ikke tid for konsesjonsdebatt  [leder] 7/5
Satser klimavennlig  [leder] 7/5
Sjekk det viktigste  [leder] 8/5
Lover godt for fôret  [leder] 8/5
Grisen og mennesket  [leder] 9/5
Ingen boom, men litt boost  [leder] 9/5

NÆRINGSPOLITIKK

Nye blanke år  [styremedlemmets sak] 1/6
Ansvarlighet  [direktøren direkte] 1/10
Samfunnsoppdraget  [direktøren direkte] 2/10
Frakttilskuddene fungerer bra 3/8
– Nordavind fra alle kanter (norsvins årsmøte) 4/27
Bedre med importert planteburger enn  
   norsk svinefilet?  [direktøren direkte] 5/10
LA-MRSA og erstatningsordninger  
   [direktøren direkte] 6/10
Få har konsesjonsbesetninger 7/9
Mer gris i bondelagsstyret 7/38

Kan utfordre kombinertproduksjon 8/14
Slik straffes for stor overproduksjon 8/15
Må dokumentere at ungpurker ikke har hatt kull 8/16

PRODUSENTREPORTASJE

– Gris inne er like utsatt som gris ute 1/11
Har én pris på all gris 1/13
Vurderer forbud mot utegris 1/15
Nye svineprodusenter med topp resultater 2/11
Holder høy fart i Kvitfjell 6/22
Angrepet av purke – fem uker på sykehus 6/24
– Dette er drømmen 7/11
Satser i stabilt grisemiljø 7/14

UTDANNING OG KOMPETANSE

God stemning på Gris i ’19 (gris i ’19) 1/34
Bygger lokalt omdømme med besøk (gris i ’19) 1/38
Innløsning av festetomt  [jusspalten] 1/48
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Mattilsynet lærer mer om gris 2/21
Arv  [jusspalten] 2/40
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Ungt pågangsmot i gammelt grisefjøs 3/11
Aktiv husdyrtreffgruppe 3/12
Tomb bygger nytt grisehus 3/13
Gode råd til bonden som byggherre   
   [jusspalten] 3/40
Kort om yrkesskader  [jusspalten] 4/44
Landbruksunntaket for innløsning av  
   festetomter  [jusspalten] 5/44
Kåravtale – like aktuelt i dag som før  [jusspalten] 6/36
Kort om veilag  [jusspalten] 7/48
Bom og bompenger på private veier 
   [jusspalten] 8/40
Nytt studiekurs om grisers atferd 
   [på lag med grisen] 9/29
Hvorfor være på lag med grisen? 
   [på lag med grisen] 9/30
Hvordan kommuniserer grisen? 
   [på lag med grisen] 9/32
Flokkdynamikk og framtidige løsninger 
   [på lag med grisen] 9/34
Hva heter grisens kroppsdeler? 
   [på lag med grisen] 9/35
To nye cand. pigs 9/39
Innsiktsfullt skråblikk på grisen 9/45
Vederlagskrav etter endt samboerforhold 
   [jusspalten] 9/48

ØKONOMI

Litt bedre priser i sikte  [grisebørsen] 2/22
Ny svinebesetning får prisnedskrivning 4/33
Kraftfôrpris gjør et hopp 4/37
Prisutsiktene framover 5/6
Sårt tiltrengt  [styrelederens sak] 5/6
– Dette skulle vi hatt i mange år 5/12
Etterlengtet lønnsomhetsvekst  [grisebørsen] 6/18
Kraftfôrprisene må ned igjen 6/26
2019 – økt dekningsbidrag, men…… 8/17
Fikk APP – stevner forsikringsselskapet 8/18
Nullresultat for purkeringene i 2019 8/32
Økte fôrpriser kan redusere dekningsbidragene  
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