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Henvisning til nummer/side

AVL OG SEMIN

Duroc som farrase ga økt dekningsbidrag 4/40
Policy om genredigering [direktøren direkte] 8/10
Hva er inni ryggen til en gris med dokk rygg? 8/18
Dette er årets avlere 9/26

BYGG OG INVENTAR

Har bygd mesteparten sjøl 4/14

Grisen blir gardens joker  
   [tema: bygg og inventar] 9/11
Nytt fjøs for ungpurker – satser SPF
   [tema: bygg og inventar] 9/14
Et grisegodt innspill?
   [tema: bygg og inventar] 9/16
Storbinger og uteareal?
   [tema: bygg og inventar] 9/18
Satser på gris i havgapet
   [tema: bygg og inventar] 9/20
Slaktegrishus over en million dyrere
   [tema: bygg og inventar] 9/22
Nytt grisehus på Tomb [tema: bygg og inventar] 9/24
Brann starter i el-anlegg
   [tema: bygg og inventar] 9/25
 
DATA

Er du ajour med Ingris-registreringer for 2020? 1/43
Imponerende resultater hos de beste 
   (ingris 2020) 4/25
Økt overlevelse og flere avvente (ingris 23020) 4/29
Stort potensiale for smågris (ingris 2020) 4/31
Økt tilvekst og redusert dødelighet  
   hos slaktegris (ingris 2020) 4/34
Besetning i vest best (ingris 2020) 4/38
Ny frist for registrering i Ingris 9/46
Vaksineregistrering i ny purkedel i Ingris 9/47

DEBATT

Du kan framleis ete juleribbe med god samvit! 2/42
Importert kjøtt – vet forbrukeren hva han velger? 4/45
På tide å gi grisen bedre plass 5/42
 
DIVERSE

Lite ulovlig GMO 1/6
Hvordan blir fremtiden?  [styremedlemmets sak] 1/6
Perspektiv  [direktøren direkte] 3/10
Kameraveiing gir resultater
   [tema: maskiner og hjelpemidler] 3/11
Tester svensk løsning 
   [tema: maskiner og hjelpemidler] 3/13
Sparer 50.000 i året med halm i stedet for flis
   [tema: maskiner og hjelpemidler] 3/14
God interesse for Agroteknikk ’21 
   [tema: maskiner og hjelpemidler] 3/16
Optimisme i Reime
   [tema: maskiner og hjelpemidler] 3/16
Netthandel av fjøsrekvisita øker
   [tema: maskiner og hjelpemidler] 3/18
Flertallet har ikke nødstrømsaggregat 
   [tema: maskiner og hjelpemidler]  3/19

Kameraovervåkning skal bedre dyrevelferden
   [tema: maskiner og hjelpemidler] 3/20
Flere kastet seg inn i digitaldebatten
   (norsvins årsmøte) 4/18
Ny styreleder i Norsvin (norsvins årsmøte) 4/19
Svineprodusentene har levert (norsvins årsmøte) 4/20
Gode resultater i Norsvin (norsvins årsmøte) 4/21
Gundas grynt  4/48
Egil Hoen innstilt som 1. nestleder i bondelaget 5/6
Innbrudd og kriminalitet [direktøren direkte] 5/10
Suksess med dampgrillet svinenakke 5/40
Samling med nytt grisehus og ny leder 6/6
Klimarapporten – en tankevekker 
   [direktøren direkte] 6/10
Seterkulturen er utrydningstruet 6/42
Starter klimarådgivning 7/6
Fra eplegris til bare epler 7/46

Mye nytt på Agroteknikk i november 8/30
Satser på biogassanlegg 8/30
Importerer Slurrycat 9/25
Brann starter i el-anlegg 9/25
SVINEJOURNALEN – nest siste side i alle blad

DRIFTSLEDELSE

Utenlandske ansatte gir utfordringer 4/12
Systematikk gir suksess 5/28

DYREVELFERD

600 besetninger får tilsyn 
   – dette bør du legge vekt på 1/39
Dyrekrimgrupper 3/8
Dyrevernmerke på egg 3/9
Aktivister brøt seg inn hos svinebønder 5/36
– En kriminell handling 5/36
– Bedre dyrevelferd nå enn for tjue år siden 6/11
– En grunn til at jeg går i fjøset hver morgen 6/14

Hvorfor er støtten til dyrevernere halvert? 6/16
Flerre satser på kameraovervåking 6/19
Bedre dyrevelferd for norske griser 6/21
Dyrevelferdsprogrammet utvides 7/14

Få alvorlige regelbrudd etter 168 tilsyn 8/26
Hva tenker storfe, sau og fjørfe om  
   ulovlig fjøsfilming? 8/28
Debatt om kunnskap og holdninger 9/30
TV2 ville ikke sende positiv grisefilm 9/31
– Jeg hadde besøk 9/32
– Tror de går bevisst etter svinenæringa 9/33

FÔRING OG STELL  

Kan fôre individuelt [tema fôr] 1/11
Fiber er ikke fiber, heller ikke til smågris
   [tema fôr] 1/14
Sterkere fôring og fiber rundt fødsel [tema fôr] 1/16
Miljøfôr øker sakte, men sikkert [tema fôr] 1/18
De valgte å gi gass  [tema fôr] 1/20

Insektprotein i laks- og kyllingfôr  [tema fôr] 1/22
Biokull positivt for smågris  [tema fôr] 1/24
Høyenergifôr gir høyest dekningsbidrag
   [tema fôr] 1/25
Mer energi- og proteinrikt fôr  [tema fôr] 1/26
Kraftfôrpriser januar 2021  [tema fôr] 1/27
Sender soyaprisene til himmels  [tema fôr] 1/28
Ekstra tillegg for GMO-fri soya  [tema fôr] 1/28
Tokomponentfôring av purker i dieperioden? 2/19
Vil løfte kraftfôrkunnskapen 3/34
Fakta om norsk kraftfôr 3/36
Raps bra for smågristarmene 3/37
Fôring av tyngre gris 3/38
Storsatsing på protein 5/ 6
Økonomisk og bærekraftig slaktegris- 
   produksjon [tema: kjøttindustri/marked]  5/26
Skanner purkespekk – bedre kullstørrelse? 5/30
Tre øl til grisen 5/38
Høyere daglig tilvekst med flere eteplasser 6/26
Norsk jerntildelingsstrategi fungerer godt 7/44
Er du klar for å kutte medisinsk sink? 8/36
Den livsviktige melka 8/38
Store avlingstap med villsvin 9/27

FORSKNING

Rånesmak – et stort forskningsområde 1/38
Kandidat til Naturviterprisen 8/34

HELSE

Samarbeid reduserte A-vitamin i leverpostei 2/40
Plakater mot afrikansk svinepest 4/6
Ikke MRSA hos norske svin i 2020 4/9
SPF og Norsvin Duroc de klare vinnerne 4/10
Sommerveien satser SPF 4/42
Dyrehelsa i Norge mellom to permer 7/16

INTERNASJONALT

Import fra Storbritannia 2021 1/42
Alle husdyr rammes av aktivister i Sverige 6/18
31 år og årets svenske grisebonde 6/34
Handelsavtale åpner for begrenset UK-import 6/36
Bruker probiotika til smågriser 6/47
Danskene håper på et bedre 2022 8/24
Årsmøte og Grisekongress i Danmark 9/36
Økt smågrisdødelighet 9/38
Redusert gjeld 9/38
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Et dynamisk klimaregnskap 9/40
Hyppig utslusing kan bedre klimaregnskapet 9/41
EU-markedet under press 9/42

 KJØTTINDUSTRI

Kutter plastbruk for kjøttdeig 5/9
Furuseth og Jens Eide best i koronaår 
   [tema: kjøttindustri/marked/slaktegris] 5/11
Ny konsernsjef i Fatland
   [tema: kjøttindustri/marked/slaktegris] 5/14
Wester til Fatland Jæren 
   [tema: kjøttindustri/marked/slaktegris] 5/14
Dette er Fatland Jæren
   [tema: kjøttindustri/marked/slaktegris] 5/15
– Større volum på færre steder
   [tema: kjøttindustri/marked/slaktegris] 5/16
Nye rådgivere i Rogaland 
   [tema: kjøttindustri/marked/slaktegris] 5/18
Samler svineslakting i Tønsberg 
   [tema: kjøttindustri/marked/slaktegris] 5/18

Robutcher – framtidas svineslakting 
   [tema: kjøttindustri/marked/slaktegris] 5/24
Karbonfangstanlegg på Rudshøgda 6/15
Innovativ spekematutvikling 7/8
Nytt slakteri på Otta 8/25

KJØTTMARKED

Ny kjøttkontroll for bedre kvalitet  
   og dokumentasjon 1/40
Økt svensk griseslakting 2/8
Underskudd på hele 5400 tonn (ny prognose) 3/27
Mer norsk kjøtt neste år 7/42
Bedre lønnsomhet uten overproduksjon 7/43
2020: Forbruket av rødt kjøtt svakt ned 9/34

LEDER

Atskillig friskere fôrpris  [leder] 1/5
Grisens signaler  [leder] 1/5
De små taper  [leder] 2/5
Tøffe trøndere  [leder]  2/5
Presisjon også i grisehuset  [leder] 3/5
Hever kunnskapen  [leder] 3/5
Stabilt kjøttunderskudd  [leder] 4/5
En halv gris til  [leder]  4/5
Kverner jevnt og trutt  [leder] 5/5
Noen kommer og noen går  [leder] 5/5
Mat- og fôrprisene til værs  [leder] 6/5
Dørene lukkes  [leder] 6/5
Når råvarene blir rådyre  [leder] 7/5
Biogass sørvestpå  [leder] 7/5
En god start  [leder] 8/5
Dystert i Danmark  [leder] 8/5
Prisene går opp – færre bygger  [leder] 9/5
Lite ambisiøst  [leder] 9/5

NÆRINGSPOLITIKK

Hva skjer når målprisen forsvinner? 5/9
Framtida er foran oss  [direktøren direkte] 7/10
Hvor er norsk svineproduksjon i 2032? 8/12
Framoverlent næringsminister
   [direktøren direkte] 9/10

PRODUKSJON

Godt over et normalt kornår 7/11
Husdyrgjødsel 30 000 kr mer verdt
   [tema: gjødsel og energi] 7/18
Verdi av husdyrgjødsel 
   [tema: gjødsel og energi] 7/19
Luft fikk fart på gjødsla igjen
   [tema: gjødsel og energi] 7/20

Får tjukkere konsistens [tema: gjødsel og energi] 7/24
Bygde egen luftomrøring i gjødsla
   [tema: gjødsel og energi] 7/26
Når store strømengder er utfordringen
   [tema: gjødsel og energi] 7/28
Vi får mer energi enn vi bruker fra sola
   [tema: gjødsel og energi] 7/30
Ny gjødselforskrift snart på høring
   [tema: gjødsel og energi] 7/32
Investerer i biogass [tema: gjødsel og energi] 7/34
Årlig tilskudd til biogassanlegg
   [tema: gjødsel og energi]  7/35
Tilsetter mikrokalk i gjødselrenna
   [tema: gjødsel og energi] 7/36
Flere biogassanlegg i Rogaland rykker nærmere
    [tema: gjødsel og energi] 7/38
Stripespredning og flere gjødselseparatorer
   [tema: gjødsel og energi] 7/40

PRODUSENTREPORTASJE

Tøffinger i Trøndelag – bygger ny SPF-besetning 2/11
Unnslapp Verdalsraset 2/13
Kjøpte gard med gris 2/16
Nå er det full fart i Kvitfjell 2/24
Topp resultater på Sørlandsgård 3/22
– Morsomt å levere fine smågriser også 4/22
Kjøpte gard og bygger grisehus
   [tema: kjøttindustri/marked/slaktegris] 5/20

For mye papirarbeid – slutter
   [tema: kjøttindustri/marked/slaktegris] 5/22
– Bedre dyrevelferd nå enn for tjue år siden 6/11
– Det lokale svinemiljøet lokket oss 6/28
Utvider og legger om til SPF 8/14

UTDANNING OG KOMPETANSE

Hva betyr grisens signaler? (studiekurs) 1/30
Hvorfor gjør grisen som den gjør? (studiekurs) 1/32
Hvordan utvikle øyne for dyr? (studiekurs) 1/34
Barnefordeling  [jusspalten] 1/44
Fakta, kunnskap og bærekraft
   [direktøren direkte] 2/10
Hvordan påvirker røkteren grisene? (studiekurs) 2/28

Hvordan utnytte grisens instinkter  
   ved flytting og utlasting? (studiekurs) 2/30
Hvordan få en tørr og ren binge? (studiekurs) 2/32
Hvordan utformer vi huset til grisen? (studiekurs) 2/34
Avl for sosiale griser (studiekurs) 2/36
Veirett – hva er det og hvordan oppstår det? 
   [jusspalten] 2/44
Ektefelleskifte og skjevdeling  [jusspalten] 3/40
Innløsning av festetomt  [jusspalten] 4/46
Tomb best på gris 5/25
Arv og avkorting  [jusspalten] 5/44
Landbruksunntaket og tomtefeste  [jusspalten] 6/44
Avkorting i arv  [jusspalten] 7/48
Fem nye cand. pigs 8/6
Med rett til å bo  [jusspalten] 8/40
Tre nye cand. pigs 9/6
På lag med grisen relanseres 9/44
Gris i ’22 – har du forslag til foredrag? 9/45
Kort om allemannsretten  [jusspalten] 9/48
Ni nye cand pigs 9/45

ØKOLOGI

Grøstadgris er ikke lenger økologisk 2/38
EU vil ha 25 prosent økologisk 4/8
Utegrisene lever og dør ved Krøderen 6/22

Økonom satser økologisk 6/38
Frilandsgrisens vei til butikk 8/32

ØKONOMI

– Prisløft er viktigst 2/6
– Spennende tider  [styremedlemmets sak] 2/6
– Vil bygge – får ikke lån 2/18
Små smågrisprodusenter taper 2/20
Bedre økonomi, men fôrprisene trekker ned 
   [grisebørsen] 3/24
Nortura vil øke med 1,50 3/26
Kombinertproduksjon best, men… 3/28
Tenkte bygge kombinert – ble rådet til smågris 3/32
Styrk økonomien for å unngå underdekning 
   (norsvins årsmøte) 4/17
Økte priser og høyere vekter ga løft 
   [grisebørsen] 5/32
1016 millioner til prisnedskrivning 5/34
Dette betyr bruddet for grisen 5/35
Bedre i Orkla 5/35
Vant saken mot IF – nå lukter det gris igjen  
   hos Braut 6/20
Økte smågris- og slaktegrispriser gir løft 6/30
Rekordhøye råvarepriser kan gi dyrere kraftfôr 6/32
God framgang for FK Agri 6/36
2020 – bra år for grisebonden 8/22
– Godt år for purkeringer og grise-AS 8/23 


