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Vi ønsker deg 
og din gris!

Nortura tilbyr:
• Best gris
• Beste merkevarer
• Best livdyrtilbud
• Best rådgivningstilbud
• Prisledende leveringsvilkår

Edelgris er markedets beste smågris

Les mer på medlem.nortura.no eller kontakt
Nortura medlemssenter tlf. 955 18 400
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Nå bygger  
vi med tretak- 
stoler igjen!

Nyhet!

I løpet av 40 år har vi levert mer enn 400 fjøs med tretakstoler til  
alle dyreslag. De siste 10 årene har vi hovedsakelig bygd fjøs med 
stålkonstruksjon. Etterspørselen etter bygg med tretakstoler og tre  
er økende. Derfor ønsker vi å tilby også disse byggene til våre kunder.

Kontakt en av våre selgere hvis du er interessert i tilbud på bygg i stål 
eller tre. Vi leverer bygg til alle dyreslag, samt lagerbygg, industribygg 
og plantørker.

Innlandet, Vestland og Trøndelag:
Roy Magne Storholm
roy@fjossystemer.no
918 98 684
 
Innlandet og Sørlandet:
Runar Granskogen
runar@fjossystemer.no
485 04 000
 

Trøndelag, Nordland og Troms:
Paul Waadal
paul@fjossystemer.no
901 26 195
 
Trøndelag, Nordland og Troms:
Per Tore Bratberg
pertore@fjossystemer.no
952 00 858

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

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

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

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

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

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no
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Adresse: Storhamargata 44,
2317 Hamar
Telefon: 62 51 01 00 e-post: svin@norsvin.no

Ansvarlig redaktør: Tore Mælumsæter
Telefon: 906 48 563 e-post: tore.m@norsvin.no

Journalist: Frilanser Erling Mysen
Telefon: 905 77 560 e-post: er-mys@online.no

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

Annonsesalg: Arne Henrik Sandnes
Tiurveien 24, 2380 Brumunddal
Telefon: 995 18 760
e-post: ahs@ahsmedia.no

Produksjon:
Hamar Media avd. Nydal

Antall nr. per år: 9 tidsskrifter

Pris/år (inkl. Svineportalen):
kr 850,– for medlemmer
kr 950,– for ikke-medlemmer
kr 525,– for studenter/elever
Kun Svineportalen ikke medlem kr 825,-
Kun Svineportalen medlem kr 725,-

Bankgirokonto: 6161.05.56093

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

Norsvinansatte:
Adm. direktør Olav Eik-Nes, 951 09 167 olav.eik-nes@norsvin.no
Organisasjonssjef Gustav Grøholt, 916 49 345 gustav.groholt@norsvin.no
Overveterinær Peer Ola Hofmo, 917 48 833 peer-ola.hofmo@norsvin.no
Kommunikasjonssjef Wenche Helseth, 950 82 542 wh@norsvin.no
Avlssjef Erling Sehested, 911 00 314 erling.sehested@norsvin.no
Fag- og seminsjef Målfrid Narum, 909 14 566 maalfrid.narum@norsvin.no
Ansv. redaktør Tore Mælumsæter, 906 48 563 tore.m@norsvin.no
Seniorkonsulent Ingris Dyre Johan Haug, 977 51 725 dyre-johan.haug@norsvin.no
Seniorkonsulent Ingris Solveig Kongsrud, 977 07 618 solveig.kongsrud@norsvin.no
Produksjonssjef Svein Erik Stavne, 915 29 210 svein-erik.stavne@norsvin.no
Øvrige ansatte, kontakt sentralbordet: (+47) 62 51 01 00

Vakttelefon distribusjon: 908 52 120
Betjent: man – fre 08:00 – 16:00 (15:30) lør – søn 08:00 – 12:00

Forsidebilde: God kontakt mellom ungpurka og May Helene Gabrielsen i Grue.  
– Dette er drømmen, sier May Helen, som nettopp har startet opp som ny svineprodusent.  
[Foto: Tore Mælumsæter]
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Ikke tid for konsesjonsdebatt
Den siste septemberprognosen fra Norturas Totalmarked for 
2020 og 2021 viser at det fortsatt vil være litt for lite svine
kjøtt i markedet. En viktig forutsetning i prognosen er at 
 samfunnet gradvis vil normaliseres til neste år.

Salget av svinekjøtt vil derfor gå ned, og dermed reduseres også markedsunder-
skuddet i forhold til det som forventes i år. 

Vi står nå i en situasjon hvor tilførslene av gris har gått gradvis nedover. Det fort-
setter også neste år. Nedgangen i tilførsler kan også leses av i forbruket av kraft-
fôr til svin, som fortsetter å synke.

Men det en ikke må glemme, sett fra produsentenes side, er at oppgjørsprisene 
nå er bedre enn på flere år. Synkende tilførsler av svinekjøtt kombinert med økt 
salg har fjernet den drepende overskuddssituasjonen. Omsetningsavgiften per 
kilo solgt kjøtt som produsentene betaler går ned. Litt underdekning av svine-
kjøtt gir altså positive økonomiske impulser for svineprodusentene.

Markedsunderskuddet i år har nok kommet fort på for veldig mange, etter en 
lang periode med overskudd og prispress. Dette kan føre noen inn på tanken om 
at løsningen er å heve konsesjonsgrensene. Det vil vi sterkt advare sterkt imot. 

I denne utgaven av Svin kan du lese at det egentlig er et klart mindretall av 
 landets svineprodusenter som driver besetninger på konsesjonsgrensenivå.  
Det gjelder både smågrisprodusenter, kombinertprodusenter og slaktegrispro-
dusenter. Det er mye å gå på innenfor dagens regelverk. I dag er det forholdsvis 
få produsenter i antall som produserer like mye som reglene åpner for. De som 
 leverte mindre enn 99 slaktegriser i året var faktisk den største gruppen i  antall 
produsenter i fjor, 638 av drøyt 1500 rene slaktegrisprodusenter. Det viser tall fra 
Landbruksdirektoratet. 

Går vi til rene smågrisprodusenter og kombinerte produsenter er bildet litt det 
samme. I fjor hadde disse produsentene i gjennomsnitt en produksjon som om-
regnet tilsvarte 1700 konsesjonsenheter av de 2100 som er tillatt.

Kort oppsummert er vår konklusjon slik; hvis produksjonen skal økes fordi marke-
det krever det, må det være bedre å stimulere eksisterende produsenter til å øke 
produksjon sin, enn å reise en debatt om økte konsesjonsgrenser. Den bør ligge 
død i dagens situasjon.

L E D E R

TORE MÆLUMSÆTER
ansvarlig redaktør

«Hvis markedet krever 

økt produksjon, må 

det beste være å 

 stimulere eksisterende 

 produsenter til å øke»

Satser klimavennlig
Mange svineprodusenter satser aktivt på 
nye og miljøvennlige former for energi 
og gjødselhåndtering. Det får du bekref-
tet ved å lese mer om temaet i denne 
utgaven av Svin. Stadig flere legger 
 solcellepaneler på fjøstaket, eller bygger 
flisfyringsanlegg og andre energispa-
rende tiltak som monner for miljøet og 
økonomien.

Det er få motsetninger mellom miljø- og 
klimatiltak på den ene siden, og produ-
sentøkonomi på den andre. Vi snakker 
snarere om sammenfallende interesser. 
Det kommer klart fram i reportasjen om 
den første svineprodusenten som har 
testet klimakalkulatoren for svin. I løpet 
av oktober vil alle produsenter, ikke bare 
svineprodusentene, bli eksponert for 
 kalkulatorer som skal hjelpe til med å 
beregne klimautslippene på det enkelte 
gardsbruk.

Vår mann som har testet svinekalkulato-
ren, startet sin miljøsatsing med å bygge 
et halmfyringsanlegg på gården allerede 
i 2000. Han driver både stor svin- og 
planteproduksjon. Senere har han gjen-
nomført en rekke andre tiltak på gården 
sin som i sum gir veldig gode klima-
effekter. Men det er ikke først og fremst 
derfor han har gjort det. Han har gjen-
nomført tiltak etter tiltak simpelthen 
fordi de er lønnsomme. Han har med 
andre ord regnet på de økonomiske 
gevinstene ved å gjennomføre dem.  
Slik sett føler han seg som en «ufrivillig» 
klimabonde. Men det er jo ikke noe 
 problem. Hvis klimavennlige tiltak også 
kan være lønnsomme, så snakker vi om 
en vinn-vinn situasjon. 

VI MENER:



Vi hadde en spesiell  
sommer i fjor, med «svine

filmen» hengende over  
næringa som ei mørk sky.

Takket være godt kommunikasjonsmessig håndverk og tett kontakt med samarbei-
dende organisasjoner og LMD i etterkant har sørget for ro rundt saken. Og det er 
ikke for å legge lokk på ting, men vi har hatt behov for å se fremover og ta de grep vi 
mener er riktig for å hindre at slikt skjer i fremtiden. Vi bør alle ta grep. 

Så har vi også hatt en spesiell vår, sommer og høst, med Covid19, et forenklet jord-
bruksoppgjør, forberedelse til tilsynskampanjen Mattilsynet skal kjøre i 2021 for å 
screene norsk svineproduksjon, og nå i det siste villsvin og ASF som har kommet 
enda nærmere. Vi har lært oss nye måter å jobbe på, med mindre reising, mer bruk 
av nettbaserte møteplasser og tett kontakt med både politiske miljø og nærings-
aktører som kan bidra til å dra svinenæringa i det vi mener er riktig retning.
Enkelte kunne nok ha ønsket fetere typer i avisoverskriftene og mer trykk i media fra 
Norsvin. Det finnes mange veier til Rom heter det, men la det ikke være tvil om at 
det jobbes både hardt og godt med det vi mener er til det beste for svinenæringa, 
selv om typene ikke er fete og overskriftene store. 

Markedet er med oss nå, og prognosen tilsier en skjør men behagelig balanse som 
bør sikre målprisuttak også neste år. Vi fikk målprisøkning i år, og selv om vi ikke fikk 
riktig det vi ønsket så merkes det at det er litt lettere nå. Vi er allerede i gang med å 
forberede kravet for neste års forhandlinger, så er mye opp til oss selv for å oppnå 
det vi ønsker, en sunn økonomi i et balansert marked. Næringa vår har virkelig behov 
for en god periode der vi nå kan sette av midler til vedlikehold OG utvikle oss videre. 
Dette gjelder hver enkelt av oss, men også Norsvin som organisasjon. Benytt også 
anledningen til å snakke godt om hverandre og være konstruktive. Alt blir mye 
 lettere med framsnakking. God høst ønskes dere!

TOR HENRIK JULE
Styreleder Norsvin

STYRELEDERENS SAK

Ei annen tid
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Tysk svinepest rammer Danmark
Svinepest er oppdaget i regionen 
Brandenburg i Tyskland nær grensen 
til Polen. Her har villsvin svømt over 
elva Oder og tatt seg gjennom et 
gjerde satt opp ved elva.

Nye tilfeller av svinepest oppdages hver 
dag,  og per 24. september er ca. 30 
villsvin med svinepest avlivet. Et av vill-
svinene ble avlivet på en veranda i et 
boligstrøk. 

Kina og asiatiske land har stoppet import 
av tysk svinekjøtt, og avregningsprisen på 
svinekjøtt og smågriser har falt markant. 
Dette rammer også Danmark, fordi mange 
danske produsenter sender smågris og 
slaktegris til Tyskland for å få bedre betalt. 
Nå vurderer danske slakterier en kvote-
ordning eller et toprissystem på griser 
basert på tidligere års leveranser. 

Tyskland har en stor villsvinstamme med 
over en halv million villsvin skutt hvert 
år. Landet får en stor utfordring med å 

utrydde svinepest, men de er forberedt 
og kan trolig begrense smitten til visse 
regioner. Samtidig er Tyskland verdens 
fjerde største eksportland for svinekjøtt 
og det er vanskelig å erstatte denne 
produksjon. Tyskerne prøver nå å få Kina 
og andre land i Asia til å godta import 

av svinekjøtt fra ikke-rammede tyske 
regioner. Den internasjonale nederland-
ske landbruksbanken Rabobank tror at 
en slik strategi kan lykkes, og at den 
økonomiske  konsekvensen av utbrud-
det i Tyskland kan begrenses. 
[kilder: Landbrugsavisen og PigProgress]

SVØMTE OVER:
Villsvin krysset Oder
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Tlf. 51 56 10 80  

www.rlteknikk.no 

Reparere, vedlikeholde, oppgradere, skifte ut eller bygge på/nytt ? 
• Skiold komponenter og systemløsninger for foring og klima 
• Nooyen Tri-bar «Soft grip» rister. Mange typer inklusiv skreddersøm til ditt fjøs. Ulike typer måke-

luker / spor for tørr/strørik gjødsel. Nooyen høykvalitets støpejernrister i ulike utførrelser. 
• Reime  drikkeutstyr, deler  og komponenter og til eldre Reime innredninger og system 
• Reime Spesial, stolper, deler, plater  etc. til reparasjon og forsterkning av alle typer innredninger 
• Reime innredningsystemer i ulike utførelser, inklusiv kompakt plater. For alle typer driftsopplegg 
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Mindre salg av svinefôr
Salget av kraftfôr til svin fortsetter å gå ned. Fra fjerde kvartal i år og 
til tredje kvartal 2021 venter Norske Felleskjøp en kraftfôromsetning 
til svin på 453 000 tonn. 

Det er en nedgang på 2,4 prosent fra året før. Til sammenlikning var kraftfôromset-
ningen til svin for fem år siden, i kornsesongen 2015-16, nesten 500 000 tonn.

Kornavlingene høsten 2020 blir gode, i hvert fall over Østlandet. Kvaliteten er også 
bra. Prognosen for mathvete lyder på 255 000 tonn i år, eller 57 prosent høyere enn 
gjennomsnittet for de fem siste år. Totalproduksjonen av bygg forventes å bli på 
526 000 tonn, og for havre 268 000 tonn.

Total kornavling blir dermed 1 212 000 tonn, eller seks prosent høyere enn gjen-
nomsnittet av de fem siste åra. Tørre og fine vårforhold og gode innhøstingsforhold 
har bidratt til dette. I Trøndelag har utfordringene vært atskillig større, og fortsatt 
står mye igjen på åkrene når dette skrives.

Matprat økte 55 prosent
Matprat økte sine besøk på digitale kanaler med hele 55 prosent i 
 perioden 13. mars til 18. mai i år sammenliknet med i fjor.

Det skrivet Kjøttbransjen. Koronapandemien har med andre ord fått voldsom fart 
på folks trang til å søke digital informasjon om matlagning hjemme på digitale 
plattformer. Det hører med til historien at Matprat også i fjor kunne vise til pene  
tall med over 45 millioner besøk på matprat.no. 

Høy grensehandel 
tross stengte grenser
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 
viser at nordmenn grensehandlet 
for 9,7 milliarder kroner i 12- 
måneders perioden fra 3. kvartal 
2019 til og med 2. kvartal 2020. 

På tross av at grensene stengte i midten 
av mars og nærmest har vært hermetisk 
lukket siden, var grensehandelen likevel 
på et nær tosifret milliardbeløp de siste 
12 månedene. De siste månedenes 
begrensninger på dagreiser over sven-
skegrensen gjør at grensehandelen er 
tilbake på nivået fra 2010. Samtidig for-
teller norske butikker om rekordomset-
ning, og en rekke nye arbeidsplasser.

Ekstra WTO-auksjon 
av tamsvin
Den 25. september 2020 ble det holdt en 
ekstraordinær auksjon av WTO-kvoten 
2020 kjøtt av frosset tamsvin. 
Restauksjonen ble holdt siden hele kvoten 
ikke har blitt solgt på auksjon tidligere i år. 
Kvantumet som ble auksjonert bort var 
357 tonn.

Tollnedsettelse for 
øko-fôr til svin og 
fjørfe
Brannen i Felleskjøpets produksjonsanlegg 
på Lena i juli medførte stopp i leveransene 
av økologisk kraftfôr til svin og fjørfe. På 
denne bakgrunn har Landbruks- og mat-
departementet innvilget generell tollned-
settelse for import av økologisk kraftfôr til 
fjørfe og svin. Tollnedsettelsen ble gitt 
med virkning fra 29. juli til 10. september. 
Tollsatsen ble satt slik at importen kommer 
inn til norsk prisnivå for økologisk kraftfôr. 
Midlertidige tillatelser til bruk av ikke-øko-
logisk fôr til økologisk fjørfe og svin opp-
hørte 1. september. Fra 21. september 
skal alle aktuelle husdyrprodusenter kun 
ha brukt økologisk fôr.

GODT ÅR: Det ble en kornsesong over det normale på størstedelen av Østlandet. Trøndelag 
har hatt betydelig større utfordringer i forhold til været.  [Foto: Tore Mælumsæter]

Kraftfôromsetning per kornsesong i tonn

Drøvtygger Svin Fjørfe Annet Sum

2015/2016 1 012 834 498 346 436 699 19 094 1 966 973

2019/2020 1 023 000 464 000 480 000 16 900 1 983 900

2020/2021* 1 081 000 453 000 483 000 17 000 2 034 000

*) Prognose      [Kilde: Norske Felleskjøp]
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Få har konsesjonsbesetninger
Mange svineprodusenter produse-
rer under konsesjonsgrensene.

Utdrag fra søknader om produksjonstil-
skudd og slakterileveranser bekrefter 
dette. Det er med andre ord mye å gå 
på når det gjelder å øke produksjonen 
innenfor eksisterende konsesjonsgrenser.

Både kombinertprodusenter og rene 
smågrisprodusenter har gjennomsnittlig 
produksjon som tilsvarer 1700 konse-
sjonsenheter av 2100 mulige. I kombi-
nertproduksjon har en da begrenset seg 
til de som har mellom 1 og 90 avlspur-
ker som også har søkt på slaktegris som 
de har inne (50 – 700 stk). I uttrekket av 

rene smågrisprodusenter har en valgt ut 
de som har flere enn 50 avlspurker og 
mindre enn 50 slaktegriser på søknads-
tidspunktet.

LEVERTE 1169 SLAKTEGRISER
Enda tydeligere blir dette hvis en stude-
rer rene slaktegrisprodusenter. Hvis en 
ser etter de som har levert mer enn 99 
slaktegriser står en igjen med 926 rene 
slaktegrisprodusenter. Disse leverte  
1 082 805 griser til slakt. Hvis en deler 
dette på antall produsenter, så blir gjen-
nomsnittsleveransen for de rene slakte-
grisprodusentene som selger mer enn 
99 slaktegriser i året 1169 griser levert 
til slakt.

Fortsatt underdekning av gris
Ved utgangen av uke 39 var det fortsatt underdekning av svine
kjøtt i markedet, nærmere 1000 tonn.

Reguleringslageret av slaktegris er også redusert kraftig sammenliknet med 
2019. Ved utgangen av uke 38 var det 111 tonn på lager, mot 2988 til samme tid 
i 2019, altså en lagerreduksjon på 2877 tonn svinekjøtt.

Stort kinesisk 
 underskudd
Det ble 302 millioner i under-
skudd på svineproduksjonen for 
Scandinavian Farms etter at de 
måtte innstille produksjonen sin  
i fjor. 

Regnskapene viser at 2019 ble enda 
verre enn det som hittil har vært framme 
for Scandinavian Farms svineproduksjon i 
Kina.

Landbrugsavisen skriver at det danske 
selskapet med Henrik Hougaard og to 
brødre fra fôrselskapet Brdr. Ewers som 
storaksjonærer tapte hele 302 millioner 
på bunnlinjen i regnskapet ifølge nylig 
offentliggjorte regnskaper. Tidligere har 
det vært sagt at Scandinavian Farms 
tapte 197 millioner på å innstille driften, 
men dette gjelder bare morselskapet. 
Konsernets tap viser seg nå å være 303 
millioner før skatt.

Ny strøfabrikk i Eda
YesBox bygger ny fabrikk for 
 tilvirkning av strøprodukter i  
Eda kommune i vestre Värmland. 

Dette er nær norskegrensen, noe som 
betyr at fabrikken ser for seg å kunne 
bruke både svenske og norske skogs-
råvarer. Beliggenheten er også slik at 
distribusjonen av produkter til Norge er 
enkel, skriver sjefen for fabrikken, Bjørn 
Axelsson, i en pressemelding. Det nye 
anlegget skal sysselsette tre til fem 
 personer, og skal være i drift i 2021. 

Den lager et spesielt Landbruksstrø som 
også skal være etterspurt i Norge. 
Fabrikken tilbyr også hardpakket torv-
strø og halmpellets. YesBox kommer 
også til å produsere hestestrø og vanlig 
kutterspon.

MYE Å GÅ PÅ: Gjennomsnittet for de som leverer mer enn 99 slaktegriser i året er  
1169 slaktedyr.

Struktur rene slaktegrisprodusenter

Lev. 1-99 Lev. 100 – 1000 Lev. 1000 – 1750 Lev>1750 Sum

Antall 638 464 203 259 1564

Ant. gris fordelt 13 195 269 798 274 949 537 989 1 096 000

% antall 1,2 % 24,6 % 25,1 % 49,1 % 100 %

[Kilde: Landbruksdirektoratet. Leveranser til slakteri 2019]

Markedet per uke 39 for svinekjøtt i tonn

Produksjon 20/19% Import Salg 20/19% Markedsbalanse

93 353 99 1240 95 575 102 -982



Overskriften kan nok opp
leves som dramatisk. Men 

 realiteten er at villsvin er den 
største trusselen mot norsk 

svineproduksjon noensinne. 
Villsvin kan sette norsk 

 svineproduksjon og  
norsk landbruks 

 omdømme i spill. 

I dag er landbrukets omdømme sterkt. Det beskrives av stikkord som ren og 
trygg mat, god dyrehelse og lite bruk av antibiotika. Dette er viktige bærebjelker 
i norsk landbruk.

Villsvin kan være bærere av smitte som kan gi sykdom både hos folk og griser. 
Nå er Afrikansk svinepest påvist hos villsvin i Tyskland. Næringen og myndighetene 
har brukt og bruker mye penger på å holde svinepopulasjonen fri for alvorlige 
smittsomme sykdommer. La ikke villsvinet ødelegge den gode situasjonen. 
Afrikansk svinepest hos villsvin i Tyskland, nær den polske grensen, skyldes trolig 
spredning fra Vest-Polen, hvor det det siste året har vært et stort utbrudd av 
 sykdommen hos villsvin. Sykdommen sprer seg vestover, til tross for at tyske 
myndigheter i fjor satte inn store ressurser for å forsøke å hindre at sykdommen 
spredte seg til Tyskland. Denne sykdommen er ikke lett å stoppe. Men, uten 
 villsvin vil ikke sykdommen få fotfeste i et nytt område.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø lister opp en rekke smittestoffer som villsvin 
kan være bærere av. Mest fokus de siste årene har det vært på Afrikansk svine-
pest. I stort sett alle nye land hvor Afrikansk svinepest blir påvist er det først i vill-
svinpopulasjonen, med noen unntak hvor det først er påvist i utegrisbesetninger. 
Denne dødelige sykdommen har spredt seg over store deler av verden og med 
villsvin som smittereservoar.

Danske svineprodusenter er meget bekymret. Danske myndigheter har imidlertid 
inntatt et klart standpunkt om at de ikke ønsker villsvin i Danmark, og har en 
aktiv bekjempelse. De har blant annet bygget et villsvingjerde mot den tyske 
grensa. Årsaken er først og fremst begrunnet i smittefaren og hensynet til dansk 
svineproduksjon.

I Norge er villsvin etablert i grenseområdene mot Sverige i det gamle Østfold 
fylke. Også i Kongsvingerområdet er det i ferd med å etablere seg en villsvin-
stamme. Vi har en unik mulighet nå til å bekjempe villsvinet og hindre Afrikansk 
svinepest i Norge. Uten villsvin – ingen Afrikansk svinepest.
Denne smittetrusselen er årsaken til at Norsvin mener at villsvinstammen i Norge 
bør bekjempes gjennom en aktiv bekjempelsesplan. Dagens handlingsplan mot 
villsvin som i 2019 ble utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet er å lese som 
en forvaltningsplan. Den tar ikke innover seg den store trusselen som villsvin på 
norsk jord innebærer, og er ikke kraftfull nok til å bekjempe villsvin på norsk jord.

Trusselen blir ikke mindre da de i Sverige selv sier at de har mistet kontrollen 
over villsvinstammen som nå på 400-450.000 individer. Bildet som trer fram er 
glassklart; vi ser ikke lenger noen positive effekter, kun problemer og en stor 
trussel, sier svenskene.

Norske svineprodusenter har brukt store summer for å sikre og bedre helsetil-
standen hos norske griser.  Det har resultert i at vi har en svinepopulasjon som er 
fri for en rekke sykdommer og som påfører dyr store lidelser i andre land og 
store tap for bonden. Vi kan ikke la villsvinet ødelegge den gode helsetilstanden 
vi har opparbeidet hos norske griser gjennom årtier. Norsvin ber derfor myndig-
hetene om å endre dagens forvaltningsplan til en bekjempelsesplan mot villsvin. 

OLAV EIK-NES
adm. direktør Norsvin

DIREKTØREN DIREKTE

Villsvin – en trussel for grisen 
og landbrukets omdømme

H E L S E
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– Vi satset og kjøpte gården da 
vi fikk sjansen. Det er mye 
som må gjøres her, men vi vil 
smake litt på hvordan det går. 
Så får vi se hva vi gjør etter 
hvert, sier May Helene 
 Gabrielsen (28).

TORE MÆLUMSÆTER
Grue, Innlandet

Selv er hun fra Mandal, hvor hun vok-
ste opp med melkeproduksjon og litt 
julegris til eget bruk. May Helene er 
utdannet førskolelærer, og ble kjent 
med en kollega som var fra Grue. 
Gjennom denne kontakten traff hun 
Simen Roldsdorph Braaten, og slik 
 havnet hun her. Sammen har de sønnen 
Jacob på halvannet år, og de bor på 
Simens familiegård. Da svinegården 
Soltun like i nærheten kom på salg, 
valgte de å slå til i januar i år. De 

kjøpte gården med en sliten driftsbyg-
ning tilpasset kombinert produksjon. 

– Dette har vært drømmen for meg 
lenge. Da det åpnet seg en mulighet 
for å bli med i Snusjara Purkering slo vi 
til, sier May Helene.

MED KRUMMET RYGG
Selgeren hadde drevet kombinert svi-
neproduksjon på eiendommen, men 
solgte ut dyra en god stund før gården 
ble lagt ut for salg. Husene hadde der-
for stått uten gris en periode. Produk-
sjonslokalene bærer preg av å være 
satt opp i flere ulike tidsperioder, og 
det er mange tekniske og driftsmes-
sige utfordringer å forholde seg til. For 
eksempel var det ingen gjødseltrekk 
som virket store deler av første grising.

Men May Helene og Simen går løs på 
utfordringene med krummet rygg. 18. 
juni kom 16 drektige purker fra navet 
klare for grising 2. juli.

– Jeg er helt grønn på svineproduk-
sjon. Men jeg har gode rådgivere og 
mentorer rundt meg. Jeg skjønte ikke 
hvor bra det første kullet ble før 
naboer og gode faglige rådgivere 
Tonje og Jan Botilsrud på andre siden 
av Glomma fortalte meg hvor bra det 
egentlig var. Først da skjønte jeg at 
14,6 avvente per purke lar seg høre for 
en grønnskolling som meg, ler May 
Helene.

FÅR LITE GRATIS
Men disse resultatene har ikke kommet 
av seg selv. Med Jacob på ryggen (til 
han sovner) har May Helene brukt 
maaange timer i grisehuset. 

– Under smågrisrommet er det gjød-
selkjeller, men ellers håndteres møkka 
på baksiden i form av talle. All møkk-
håndtering måtte tas manuelt, så det 
har vært mange tunge dager. Slikt 
arbeid tar veldig mye tid, sier hun.

Forts. neste side

– Dette er drømmen

BLID: May Helene går på med krum  
hals og et smil til tross for lange og 
 tunge dager.
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Det er også andre forhold ved innred-
ningen som krever ekstra tid. Mye må 
repareres, skrus ned og rengjøres og 
så videre. 

– Nå skal vi smake litt på hvordan 
dette egentlig fungerer. Vi bruker 
driftsbygningen så lenge det går, og så 
får vi vurdere hva vi gjør. Det er klart at 
det frister med noe nytt, men vi har jo 
akkurat kjøpt denne gården og restau-
rert hovedbygningen på den andre 
gården hvor vi bor, en liten kilometer 
unna, så det er litt begrenset hvor 
sterkt vi tør å satse, sier hun.

4. – 6. september var andre termin for 
grising. 

FLYTTER IKKE HIT
De har med andre ord ingen planer om 
å flytte til Soltun for å bosette seg der. 
Huset på eiendommen leies ut. Det er 
også en garasjedel som er utleid, men 
de har holdt igjen en del av huset som 
pause- og hvilested, et rom som også 
kan brukes i forbindelse med grising. 
Det er praktisk når en har en liten sønn.

Simen støtter May Helene så godt han 
kan. Men han driver dyrking av både 
poteter, gulrøtter og korn, så det går 

unna også der i gården store deler av 
året. Det er 260 dekar poteter, 120 
dekar gultøtter og korn på resten av 
de til sammen 775 dekarene de driver. 
I tillegg har Simen snøbrøyting i Oslo i 
vinterhalvåret. De får halm til grise-
tallene fra egen gård, og kjøper høy-
ensilasje av Tonje og Jan. 

Lysten til å satse er det med andre ord 
ingenting å utsette på. Sjøl om en 
bonde i stor grad kan styre hverdagen 
sjøl, så er det klare rammer som styrer 
også disse to. 

USTAND: Gjødseltrekk som 
ikke fungerer gir mye manuelt 
arbeid.

GAMLE: Her er eldre type fødebinger med rullering i utgangsdøra slik at purka ikke skal skade 
spenene når hun går ut og inn. Men den tas ikke i bruk i dagens drift.

VASKET: Noen av de nyvaskete fødebingene står klar til å ta imot drektige purker.

FINT: Her koser de seg i sengehalmen.

KONTAKT: May Helene får god kontakt med 
ungpurkene.
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– Vi jobber ofte til vi legger oss, begge 
to. Men det er en livsstil vi har valgt 
med åpne øyne. Det koster oss fritiden, 
men vi prøver så godt vi kan å la Jacob 
få en fin oppvekst i rollen som odels-
gutt. Han får tidlig erfaring med 
næringa, sier May Helene Gabrielsen. 

VIL DRIVE KOMBINERT
Det mest vanlige for satellittbesetnin-
ger er å selge smågrisene. Men siden 
de nå har kjøpt en eiendom hvor det 
var kombinert produksjon, så ønsker 
hun å fôre fram annenhver pulje sjøl i 
halmtallene. De er under tak og vegger, 
men den ene dørporten er åpen ut.

Hun kjører åtte ukers puljer med 16 
drektige purker i hver. 

– Perioden ved avvenning er en kritisk 
fase for smågrisene. Det er ikke lett å 
få dem over på kraftfôr, for det kan 
være tøft for mage og tarm. Til det 
kreves det riktig metode og riktig til-
nærming til kraftfôr, mengde og kvali-
tet. Jeg vet ikke helt hvor standarden 
ligger, men jeg bruker magefølelsen 
min mye. Hvis jeg er usikker på noe 
ringer jeg til Tonje og Jan for å få hjelp 
og innspill. Det er i det hele tatt mye 
hjelp å hente både fra slakterirådgive-
ren, gode naboer og naveieren. Det er 
en del produsenter i nærmiljøet, så jeg 
ser lyst på fortsettelsen. Det er et godt 
miljø for damer i svinenæringa her i 
området også. For eksempel har vi en 
egen damering, sier Gry Helene 
 Gabrielsen.

SKAL BLI: Planen her er å lage smågrisrom av et gammelt bedekningsrom.

TALLE: Slike åpne talleløsninger gjør det mulig å fôre fram annenhver pulje.

ER MED: Jacob er gjerne med i grisehuset, 
her i flisbåra.  [Foto: MHG]

KOS: Jacob får purkestellet inn med mors-
mjølka. Her får en av dem en god kos 
av odelsgutten.
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Aksel Weldingh (28) er en 
 annen yngre gruesokning som 
satser som grisebonde i Grue. 
15. april i vår kjøpte han 
 naboeiendommen til fars
gården for å drive kombinert 
svineproduksjon.

TORE MÆLUMSÆTER
Grue, Innlandet

– Ja, det var kombinert produksjon i 
full drift her da jeg kjøpte eiendommen. 
Den ønsker jeg å fortsette, og det har 
skjedd i et fint samarbeid med de tidli-
gere eierne som solgte. De bor fortsatt 
på gården og hjelper til i grisehuset, 
men de skal bygge seg et nytt hus i 
Kongsvinger-området etter hvert, sier 
Aksel Weldingh.

DALER
Den nyeste delen av grisehuset på 
Daler, som gården heter, ble bygd 
omtrent ved årtusenskiftet. Den inne-
holder drektighetsavdeling, smågris-
avdeling og slaktegrisavdeling. Det 
eldste grisehuset ble gjort om til  
fødeavdeling. 

– Dermed fikk vi større og mer effektiv 
produksjon. Den samlete produksjonen 
her ligger om lag 200 dyr under konse-
sjonsgrensa. Men det er en stor fordel 
å ha alle under samme tak, sier Aksel.

For å få unna overskuddet har han 
også to innsett a 30 griser som fôres 
fram til slaktegris mer eller mindre 
utendørs. De står med åpen front, men 
har tre sidevegger og tak over. 

NABOGÅRD
Aksel har vokst opp på nabogarden 
Svenneby, som faren hans Terje Wel-
dingh fortsatt driver. Faren leier også 
litt av jorda som Aksel nå har kjøpt til 
potetproduksjon. Noen vil sikkert også 
huske navnet Terje Weldingh fra purke-
ringen Snusjara i Grue. Han var med på 
å stifte landets første purkering, men 
han solgte seg ut av den for noen år 
siden.

Aksel kjøpte Daler av Ole Jonny og 
Sissel Rugsveen på det åpne marke-
det. Det er 300 dekar dyrket jord til 
eiendommen. Daler ligger vegg i vegg 
med farsgården Svenneby, og planen 
er at Aksel etter hvert skal overta også 
den når tiden er moden for det.

BESETNING I DRIFT
– Jeg bruker Sissel og Ole Jonny som 
konsulenter i grisehuset, og det er gull 
verdt. De kjenner alt i huset ut og inn 
etter mange års drift her. Avløseren 
Silje ble også med videre etter gårds-
salget. Hun har jobbet der i fire år, og 
kjenner også dyra og fjøset godt. 

– Var det stor rift om eiendommen da 
den ble lagt ut for salg?

– Det var noen lokale folk som viste 
interesse for eiendommen, men valget 
falt altså på meg. Jeg ga 12,3 millioner 
for den, pluss verdien av eksisterende 
dyremasse. Så jeg må nok innstille 
meg på å drive svineproduksjonen her 
videre for å få dette til å gå rundt.  
Fordelen er at jeg kjøpte en besetning 
i godt driv, og slik sett fikk inntekter fra 
dag én. Det er kontinuerlig drift i grise-
huset, så det kreves litt arbeidskraft for 
å få det til å produsere slik vi helst 
ønsker det. Men jeg ganske lyst på 
framtida. Miljøet for gris er godt her i 
Grue, og det synes å være ganske 
 stabilt, sier Aksel Weldingh.

Satser i stabilt grisemiljø

HØSTER: Far Terje kjører skurtreskeren 
på Daler her.
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Midt i Solør
Grue er en kommune i Innlandet med 4600 innbyggere. Den ligger midt i 
Solør, og grenser i øst til Finnskogene og Sverige. I nord ligger Åsnes kommune. 
I vest grenser Grue til Nord- og Sør-Odal kommuner og i sør til Kongsvinger 
kommune. Kirkenær er administrasjonssentret, og kommunens eneste tettsted 
med 1256 innbyggere. Andre tettbebygde steder i kommunen er Namnå,  
Refset og Grinder, som alle ligger langs Glomma, og Svullrya som ligger på 
Grue Finnskog i Finnskogen, omtrent en mil fra grensen mot Sverige.

Grue har sitt navn fra det norrøne «grof», som betyr grav eller grop.

Det har vært mange gravhauger, og det er gjort mange funn fra vikingtiden i 
Grue, samt flere steinredskaper og flintfunn som er ca. 4000 år gamle.  
Grue er det mest funnrike området i distriktet.

TAR UNNA: Aksel fôrer opp slaktegriser innendørs, men har også to innsett a 30 stykker i disse 
halvåpne utearealene. 

HALM: Det er hampshire i tallehalmen.

GULL: – Det er gull verdt å kunne bruke de 
tidligere eierne som konsulenter i grisehuset. 
De kjenner det jo ut og inn, sier Aksel.

UNDER TAK: – Det ble en veldig effektivise-
ring av produksjonen her da vi fikk utvidet 
 grisehuset og knyttet det sammen med det 
gamle under ett tak, sier Aksel Weldingh. 

STRØM: Det er også solcellepanel på deler  
av det nyeste grisehuset.

HUSET: Her sees grisehuset med gjødselkummen foran og den nyeste delen av grisehuset til 
venstre.
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Verdens beste superpurke

På Frisholm gård i Stange 
skjedde det natt til 29. juli noe 
ganske så spennende, for  
endelig etter flere dager med 
venting skulle superpurka der 
få grisunger.

HER: Her klapper Ole Bjarne Enger 
 superpurka si. Bildet er tatt 24. juni, en 
måned før hun får sitt første kull med 
grisunger.  [Foto: Felleskjøpet]
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Superpurke? Ja, vi snakker nok om ver-
dens beste purke. Men i all beskjeden-
het; hun er jo  bare mor til sitt første 
kull, så hvordan kan man da påstå noe 
slik?

SELEKSJONSVERDI
Norsvin beregner en genetisk verdi for 
alle avlsdyr, kalt for seleksjonsverdi 
(det er dette som er verktøyet for hele 
avlsarbeidet), og ingen andre voksne 
dyr i populasjonen har like høy selek-
sjonsverdi. Når Norsvin Landsvin er 
verdens beste purkerase, så blir hun 
automatisk også verdens beste purke.

En slik seleksjonsverdi forteller hvor 
gode gener et avlsdyr har for en rekke 
egenskaper, og denne purka er spesi-
elt god på fruktbarhet, holdbarhet, 
morsevne og kullstørrelse. Men hun er 
også god på tilvekst og fôreffektivitet.
 
Dette er egenskaper som er vektlagt 
mye i avlsmålet på landsvin, og slik 
 klarer hun å oppnå hele 165 poeng i 
seleksjonsverdi, selv om hennes gene-
tiske verdi ikke er så god på eksteriør 
og slaktekvalitet. 

165 poeng i seleksjonsverdi er slik sett 
hennes genetiske potensiale, og for 
denne verdien har hennes slektninger 
stor påvirkning. I tillegg ble hun geno-
typet som spedgris, noe som er med 
på å gjøre seleksjonsverdien hennes 
enda sikrere. Gjennomsnittlig selek-
sjonsverdi for alle aktive avlspurker for 
Norsvins Landsvin er nå på 126 poeng, 
og det er mindre enn en promille av 
dyrene som har over 150 poeng.

HVA HAR HUN OPPNÅDD?
Men hva har hun selv oppnådd i en 
alder av 11 måneder?

For ikke lenge siden ble hun mor til et 
kull på 16 levendefødte grisunger.  
Hun er en snill og forsiktig mor, som 
strutter med 18 fine spener når hun 
legger seg ned for å gi melk til ungene 
sine. Selv var hun hele 140 kilo da hun 
var 150 dager gammel, og hun er flott 
å se på, og fikk B i eksteriørskår på 
unggrismålinga. Hun har fine bein, og 
er lett til beins. Superpurka er datter 
av eliterånen Balder, og morfaren hen-
nes er rånen Fisk.

Far til kullet hennes er eliterånen 
Green, som har en seleksjonsverdi på 
flotte 144 poeng. Jan og Tonje  
Botilsrud som er oppdretter av rånen 
kan fortelle at mora til Green også var 
en superpurke, som hos Jan og Tonje 
nå har fått sitt femte kull med gris-
unger. 

Så når både purka og rånen er så 
gode, skjønner de fleste at det er store 
forventninger til de små grisungene 
som nå er født på Frisholm gård. For å 
gjøre en best mulig seleksjon, så er det 
selvfølgelig også tatt vevsprøver av 
dem for genotyping, og etter hvert 
skal de veies og måles, og følges nøye 
i oppveksten. Genotyperesultatene vil 
vise om det blir råner til rånetest, og 
kanskje er det født en ny seminråne i 
kullet. Det ble født 11 små hungriser, 
så det blir i alle fall nok en ny genera-
sjon med flotte purker. Men det blir 
spennende om de vil kunne slå moras 
verdier i avlen, fordi det går lang tid 
mellom hver gang ei purke har 165 
poeng i seleksjonsverdi, selv om nye 
og kanskje bedre dyr er i emming.

– Vi driver på fordi vi synes 
det er artig. Det er kjempe
moro å drive en god fored
lingsbesetning med norsk 
landsvin. Det synes vi fortsatt, 
sjøl om vi har holdt på i 
 mange år nå.

TORE MÆLUMSÆTER
Grue, Innlandet

Disse to fjesene har vært avbildet 
mange ganger i Svin opp gjennom åra. 
Tonje og Jan Botilsrud på Kongsgården 
i Grue har dratt av gårde med hauge-
vis av pokaler og statuetter som bevis 
for at de har hatt landets beste for-
edlingsbesetning av landsvin og topp 
landsvinråner. Hele 11 ganger har de 
vunnet kåringen av landets beste  
foredlingsbesetning. Krusene som 
dokumenterer dette har Tonje og Jan 

Landsvin:

Driver verdens beste avlsbesetning

LIVET: Jobben som er gjort bak denne døra har vært en helt dominerende del av livet  
til Tonje og Jan.
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plassert på undersiden av farens gamle 
hoppski oppå bokhylla. Og på peishylla 
står det to bronseråner og stanger 
 trynet mot hverandre som bevis på at 
de har fått avlsstatuetten for beste 
landsvinråne to ganger. Og fortsatt 
 ligger de i toppsjiktet når de beste 
avlsdyra av landsvin skal kåres.

LANG AVLSINTERESSE
Jans interesse for husdyravl er helt spesi-
ell, og den har en lang historie. Allerede 
som tiåring kunne han oksekatalogen 
omtrent utenat, og storfeprodusenter 
brukte den unge solungen som avls-
konsulent når de beste oksene skulle 
plukkes til kubesetningen.

– Noen mener at vi kjører  
purkene for hardt i dag.  
Etter min mening er 2020 
purka i mye bedre forfatning 
etter avvenning enn 2010 
purka som bare avvente 11 
grisunger. Purka har blitt mye 
sterkere og bedre.

Senere ble det gris og jobb som avls-
konsulent i Norsk Svineavlslag helt 
fram til tidlig 80-tall. Faren til Jan døde 
i ganske ung alder, og i 1985 overtok 
de Jans hjemgård og startet avlseven-
tyret.

– Det var gris her i 1985, men det ble 
ikke drevet noen avlsbesetning da.  
I 1987 bygde vi nytt grisehus, og meldte 
oss som aspiranter til foredlingsbeset-
ningssystemet i 1988. Året etter ble 
besetningen godkjent, og siden da har 
vi drevet avlsarbeid på landsvin i øverste 
divisjon. Det har krevd veldig mye 
arbeid, men vi driver på med dette her 
fordi vi synes det er interessant, spen-

Jan Botilsrud er ikke i tvil. Ikke bare 
yter dagens purkemor bedre i form av 
flere avvente grisunger per kull og år. 
Hun har det også bedre etter avven-
ning enn før da ytelsen var langt min-
dre. Her er Botilsruds egen versjon av 
hva han synes er de viktigste trekkene 
bak utviklingen av denne sterkere og 
bedre landsvinmora. 

– På 70-tallet var det særlig egenska-
per knyttet til tilvekst, fôrforbruk og 

nende og morsomt. Vi driver ikke for å 
drive, sier Tonje og Jan.

Siden det norske landsvinet nå regnes 
for å være verdens beste, betyr dette 
at de driver verdens beste avlsbeset-
ning med landsvin. Vi har derfor bedt 
Jan om å beskrive hva han har lagt 
vekt på i seleksjon av avlsdyr opp gjen-
nom åra. Siden han har vært med på 
norsk landsvins avlsreise i så mange år, 
gir han her sin versjon og beskrivelse 
av hva som har gitt oss den eventyrlige 
avlsframgangen på landsvin ■

– Har fått ei veldig god 

allroundpurke

RÅNESTATUETTER: Disse to rånestatuettene er bevis for at de to ganger har vunnet avls-
statuetten for beste landsvinråne.

VIKTIG: Økt kjøttproduksjon på gris 
med mindre bruk av verdifulle fôrrå-
varer har vært en av nøkkelfaktorene 
til framgangen for norsk genetikk  
internasjonalt. Her er Tonje og Jan 
Botilsrud i sin fine havreåker, dagen 
før den treskes.
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spekk som sto i sentrum for avlen. 
Slakteskrottene ble skjært ned fysisk i 
Oslo for undersøkelser, og ben og 
 spener ble godkjent ved eksteriør-
dømming. For disse egenskapene fikk 
vi en fantastisk utvikling og framgang.  
Jeg vil si at vi var i en egen divisjon for 
disse tre egenskapene i 1980. Dette 
ble lagt merke til også internasjonalt, 
og vi solgte avlsdyr til asiatiske land og 
andre sjøl om bena var litt dårlige. 
 Fôrforbruket var veldig bra, og dette 
var kjempeviktig for mange kunder.

BEDRE KULLSTØRRELSE
– Det ble en del snakk om at vi hadde 
litt lav kullstørrelse. Men for denne 
egenskapen er det lav arvbarhet.  
En råne måtte være født i et kull med 
minst åtte smågriser i 1980. Men hvis 
en bare fikk nok informasjon om egen-

skapene som skulle til for å gi fram-
gang på dette området, så kunne mye 
skje. Det fikk vi utviklet, og kullstør-
relse kom etter hvert inn i avlsmålet. 
Det startet halvveis i 1991, men kom 
med full vekt inn i 1999. I dag vet vi at 
vi har fått ei purke som er svært frukt-
bar. Deretter økte avlsinnsatsen når 
det gjelder morsegenskaper, holdbar-
het, skuldersår med mer. Jeg synes vi 
har fått bra orden på disse viktige 
egenskapene. 

GOD PÅ DET MESTE
– Nå har vi ei god allround-purke som 
er god på alt. Jeg er veldig imponert 
over den jobben avlsavdelingen i 
 Norsvin har gjort. Og da vi tok inn 
Z-linja smilte jeg i skjegget. Ben, hold-
barhet og spener har kommet seg i 
Z-linja, synes Jan.

– Det er ofte de som ikke har mye 
greie på avl som kritiserer oss for å 
kjøre for hardt på 2020-purka. Hun 
avvenner 13 smågriser i kullet, og er i 
mye bedre forfatning enn 2010-purka 
som avvente 11. Vi har rett og slett fått 
ei mye bedre purke, og forskjellen er 
stor. Bare for ti år siden var purka i mye 
dårligere forfatning enn hun er i dag, 
så dette har vært en artig utvikling å 
følge.

MÅ BRUKE ØYNENE
– Hva legger du særlig vekt på når du 
skal velge ut avlsdyr?

– For det første må en bruke øynene 
hele tida. Etter ei unggrismåling i dag 
er det veldig sjelden at vi har dyr som 
jeg vil ha med videre som har dårlige 
ben. For 20 år siden var dette noe vi 
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De som ikke tåler det, blir ikke med 
videre. Vår harde fôring påvirker altså 
utvalget av dyr. De som ikke tålte 
dette for tjue år siden satt på rompa. 

– Hva med holdbarhetsegenskapene?

– Vi skifter purkene fort. Norsvin får litt 
informasjon om hybridpurkene fra for-
meringsbesetningene og fra besetnin-
ger i utlandet, og det ser ut til å gå 
 riktige veien.

LEVERTE GREEN
– Det var dere som leverte faren, elite-
rånen Green med en seleksjonsverdi 
på flotte 144 poeng, til kullet etter 
superpurka på Frisholm?

– Ja. Og moren til Green har nå sitt 
femte kull. Hun leverte 17 levendefødte 
grisunger og hun avvenner 15 av dem 
sjøl i sin femte runde. Vi snakker her 
om ei purke med høg seleksjonsverdi. 
Det er sjelden at så gamle purker kon-
kurrerer så godt med de unge. Men nå 
vil hun nok bli passert av yngre krefter. 

vurderte opp og ned. Nå er det et 
ikke-tema. Når nye purker skal velges 
så tar vi nå de som har best seleksjons-
verdi. Men bena og spenene må også 
være i orden. Jeg legger også vekt på 
å bruke flest mulig gode råner. Vi sat-
ser på spredt farskap og setter på de 
beste. Grisene her går på full apetitt-
fôring fram til unggrismåling.  

LAVERE FÔRFORBRUK
– Hva tenker du om svineavlen fram-
over?

– Jeg tenker at vi må være ekstra flinke 
og gode for å greie å fortsette denne 
fantastiske avlsframgangen. Det er 
durocfarlinja som skal ta seg av lavere 
fôrforbruk framover. Jeg tror dette er 
viktig, ikke bare for produsentene, 
men også i opinionen. Det å utnytte 
dyrebare fôrressurser enda bedre er en 
god sak i et klima- og bærekraftsper-
spektiv. Jeg har også en personlig liten 
kjepphest som jeg diskuterer med avls-
folka våre, og det er at også morlinja 
må prioriteres når det gjelder fôrfor-
bruk. Jeg tror det blir enda viktigere, 
men jeg er også klar over at en slik 
 prioritering kan komme til å gå ut over 
andre egenskaper. Uansett, det har 
vært ei morsom reise å få være med på 
denne fantastiske avlsutviklingen vi har 
sett i Norge, sier Jan Botilsrud.

GAMMEL: Denne pilspissen og dette økse-
hodet er funnet på den gamle gården som de 
driver. Navnet Kongsgården tyder på at dette 
også har vært en viktig jordbrukseiendom i 
tidligere tider.

KONGSGÅRDEN: Slik ser gården ut på litt av-
stand. Glomma renner rundt eiendommen på 
to sider, for det går ei lita bakevje av elva inn 
på vestsida også.
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LIND JENSEN
Produsent av landbruksprodukter i over 50 år

Effektiv gjødselhåndtering i svineproduksjonen
Gjødselomrørere i alle størrelser

Kan monteres på stang eller i ramme

Leveres også i delvis rustfri utførelse

Driftssikre gjødselpumper laget for 
landbruk og tøffe forhold.

Fullautomatisk tids- og nivåstyring

Skjæreplate for findeling 
av halm- og fôrrester

Trekkstasjoner og gjødseltrekk til alle typer kanaler 

Effektiv redusering av ammoniakkfordamping

Skrapebredder etter behov

Effektive og enkle systemer

Gode løsninger tilpasset ditt behov

Utarbeide uforpliktende tilbud og befaring

Rask respons

Kontakt oss i dag

Mob: 957 81 234  gkroe.nowww.gkroe.no post@

Gratis rådgivningstjeneste om gjødselhåndtering
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– Gjødselforskriften er ikke 
lagt på is, og den har høy prio
ritet, sier seniorrådgiver Jon 
Magnar Haugen i Landbruks 
og matdepartementet. 

Men ulike forhold som sykdom, 
korona- situasjonen, skifte av 
landbruks minister og også departe-
mentsråd har forsinket saken.

– Det er derfor lite sannsynlig at for-
skriften kommer ut på høring på denne 
siden nyttår, sier Haugen.

I tillegg foregår det trolig fortsatt en 
drakamp mellom miljø- og klima-
interessene på den ene siden, og land-
bruksinteressene på den andre om 
hvor strengt utkastet til forskrift skal 
være. Forskriften skal også ses i sam-
menheng med klimamålene som nå 
spikres. Samtidig har jobben med 

denne forskriften nå tatt over 10 år og 
mange årsverk. For landbruket, og 
kanskje særlig husdyrtette Rogalands 
del, er det neppe noen ulempe om 
forskriften landes mens Bollestad ennå 

er landbruksminister. Men for alle som 
investerer i fjøs- og husdyrproduksjon 
vil det være en fordel å snart få vite 
hvilke rammebetingelser en har å for-
holde seg til framover.

Ingen gjødselforskrift før 2021

Pluss tilskuddsfôr til svin har produkter til 
smågrisperioden, til bruk ved alternative 
fôrmidler, klauvproblemer og behov 
for ekstra mineraler og vitaminer.

Tilskuddsfôr for 
god dyrehelse og 
gode resultater 

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no/pluss
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no

Svin Flere dyr

VIL VITE: Alle som investerer i fjøs og 
husdyrproduksjon er utålmodige et-
ter å få vite hvilke rammebetingelser 
en har å forholde seg til framover. 
(Foto: Tore Mælumsæter)
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Finland har et års krav til 
 lagringskapasitet for gjødsel, 
mens Sverige har det streng
este kravet til spredeareal.

Mens vi venter på nye norske gjødsel-
forskrifter kan vi se litt på regelverket i 
nabolandene våre.

Det svenske tidsskriftet Grisföretagaren 
har sammenlignet regler for gjødsel i 
seks ulike EU -land pluss Norge. EUs 
nitratdirektiv gjelder i hele EU. Det vil 
si at en maksimalt kan spre 17 kg total 
nitrogen per dekar i form av husdyr-
gjødsel. Dette kan også bli en del av 
den norske gjødselforskriften. 

NOEN UNNTAK
Men sju EU-land har unntak fra nitrat-
direktivet, og en høyere maksgrense 
for gårder med storfe. For de fleste 

EU-land er det imidlertid nitratdirektivet 
og innhold av nitrogen som normalt 
begrenser mengden husdyrgjødsel du 
kan spre per arealenhet. 

Sverige og Estland har unntak på 
samme måte som i Norge, hvor det er 
fosfor som begrenser mengden hus-
dyrgjødsel som kan spres. I Sverige 
kan det maksimalt spres 2,2 kg fosfor 
per dekar, og nabolandet har det 
strengeste kravet til spredeareal.

En gård med 2100 slaktegriser i Sverige 
må ha 567 daa spredeareal (forutsatt  
1 tonn gjødsel per slaktegris og 0,6 kg 
fosfor per tonn gjødsel). Det er over  
40 prosent mer areal enn det en kol-
lega i Danmark trenger.  

LAGRINGSREGLER
EU-direktivet sier også at alle land må ha 
regler for lagringskapasitet og periode 

med vinterforbud for gjødselspredning.
Men reglene er ulike fra land til land. 
Finland har de strengeste kravene til 
gjødsellager. Der må du ha gjødsel-
lager med kapasitet for 12 måneders 
lagring. Sverige og Storbritannia (ikke 
lenger i EU) skiller mellom store og 
små gårder i kravene til lagringskapasi-
tet. I de norske forslagene til gjødsel-
forskrift er det også strengere krav til 
gjødsellager for gårder med over 2000 
slaktegrisenheter. De skal benytte 
lagersystem eller teknikker som doku-
menterer redusert utslipp av ammoni-
akk. Finland er også det landet der det 
generelt er lengst periode i vinterhalv-
året med forbud mot spredning av 
husdyrgjødsel. Her skiller enkelte land 
mellom flytende og fast gjødsel.  
Tyskland og England har ingen forbud 
for vinterspredning når det gjelder 
talle og fastgjødsel. 

Gjødsel: 

– Strengest krav i Sverige og Finland

KANSKJE: Gjødsellager med større 
 kapasitet og/eller tak på gjødselkum kan 
bli en del av ny gjødselforskrift. 
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Den 15. oktober blir klima
kalkulatoren for jordbruket  
tilgjengelige. Den er utviklet 
av Klimasmart Landbruk, og 
 lanseres nå både for korn, 
grovfôr, ku og gris.

TORE MÆLUMSÆTER
Stange, Innlandet

Den første som ble brukt som testpilot 
for klimakalkulatoren i svineproduksjo-
nen var Olav Vold i Stange.

– Jeg har på en måte helt ufrivillig blitt 
sett på og vurdert som en klimabonde 
av andre. Realiteten er at jeg ikke 
hadde gjennomført noen av de tiltak-
ene jeg har gjort hvis dette ikke hadde 
vært lønnsomt, sier Vold til Svin.

Han bruker Ingris, og dermed skjer 
beregningene i svinekalkulatoren av 
seg selv. I svinekalkulatoren er det lagt 
vekt på å bruke eksisterende datakilder 
for å unngå for mye ekstra arbeid. 

KLIMAGUNSTIG KJØTT
Figuren fra første kjøring viser at Vold 
produserer smågriser med veldig lavt 
klimaavtrykk. God drift gjennom 
mange år, besetningen ble som kjent 
av Ingris kåret til landets beste små-
grisbesetning i fjor, gjør at smågrisene 
produseres med veldig lavt klimaav-
trykk. Figuren viser at produksjonen gir 
43 – 45 kg CO2 ekvivalenter per produ-
serte 30 kilos smågris for 2018 og 

2019. Norsvin har sammen med Nibio 
beregnet at landsgjennomsnittet er 
cirka 55 kg CO2 ekvivalenter per små-
gris produsert.

Med så lave tall betyr det at en senere 
kan produsere slaktegriser fra disse 
smågrisene med et klimagassutslipp 
ned mot 2 kilo CO2 ekvivalenter per 
kilo slakt produsert. Dette er svært 
lavt, og bekrefter at svinekjøtt er av 
den mest klimagunstige proteinrike 
maten vi kan spise. Og med kortreiste 
fôrråvarer fra egen gård, slik det blir 
gjort på Gaustad, vil tallene kunne bli 
enda bedre i nyere versjoner av kalku-
latoren da faktiske råvarer brukt skal 
inkluderes. Dagens versjon bruker kun 
noen standardblandinger som kilde til 
CO2 ekvivalenter fra kraftfôret. Målet 
er at man kan bruke faktiske kraftfôr-
typer kjøpt, og at de som bruker egen-
produserte råvarer eller biprodukter 
som myse og miljøfôr krediteres for 
dette. 

I klimakalkulatoren vil man se hvilke 
datakilder og hvilke produksjonstall 
som er brukt fra gården til klimabereg-
ningene. For Olav er de fleste verdiene 
fra Ingris, i tillegg hentes noen verdier 
fra avregninger, slik som antall dyr slak-
tet, samt at strøm og drivstoff hentes 
fra regnskap. 

– Jeg synes det er flott at data fra 
Ingris brukes, egentlig kan jeg ikke 
skjønne at folk tar sjansen på å drive 
uten gode parametere på drifta si,  
sier Olav.

BEGYNTE I 2000
Det startet med halmfyringsanlegget 
som ble tatt i bruk i 2000. Slik ble bru-
ken av fyringsolje og klimagassutslipp 
redusert, men det var også økonomisk 
gunstig. Gjennom åra er det grøftet 
mye på garden, noe som også er et 
viktig klimatiltak. Inkludert forpaktet 
jord driver Vold 1500 dekar med bygg 
og vintergrøder som, høstraps, rug-
hvete og høsthvete. Slik produseres 
eget svinefôr til hjemmemalingen som 
blir gjort, men det produseres også 
mathvete og bygg for salg. Det er 50 
meter fra kornlageret til gardsmølla, så 
dette er også et viktig klimatiltak. Det 
blir minimal transport av tonnevis med 
korn. Det produseres også høy for salg 
og til eget bruk, pluss at det på Gau-
stad drives litt vekselbruk med en nabo 
som dyrker løk. Vold har også begynt 
med fangvekster som regnes som et 
godt klimatiltak. Videre er slange-
spredning av svinegjødsla også et 
 viktig klimatiltak på gården. Dette er 
den mest gunstige spredemetoden, 
med tanke på minst mulig kjøring og 
minst mulig tap av ammoniakk som 

Tester klimakalkulatoren for gris

BEHOVET: Dette er halmbehovet for kom-
mende vinters fyring. Overdekningen er ikke 
plast, men et pustende materiale.

PÅ TAKET: Solceller på taket og halmfyringsanlegget dekker stort sett varmebehovet sommer 
og vinter.
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fordamper. Ammoniakk er ingen klima-
gass, men om lag 1 % av ammoniakken 
blir til lystgass, og dette er en sterk 
 klimagass med stor betydning for det 
totale klimagassutslippet for landbru-
ket. I tillegg er det gunstig å få bevart 
mest mulig av nitrogenet i gjødsla som 

næringsstoff til plantene. Husdyr-
gjødsla er ellers en veldig god kilde til 
å øke humusinnholdet i jorda, som er å 
betrakte som en ren karbonfangst, 
samtidig som jordsmonnet blir mer 
fruktbart. Det er et godt klimatiltak å 
ikke tilføre for mye nitrogen og for før-

ste gang prøvde han i år Yaras presis-
jonsgjødslingsprogram etter satellitt-
bilder. Det tas bladprøver, 30 prøver 
per skifte, som kjøres i en nitrogen-
tester fra Yara som heter BT nitrogen-
tester. Deretter mates resultatet inn i 
Yaras beregningsprogram (ATfarm) og 

N-TEST: Her tester Olav Vold innholdet i høstrapsbladene med Yaras nye sensor.  
Informasjonen danner grunnlag for riktig N-gjødsling via satellittbilder for dette skiftet.

KLIMAGASSBEREGNINGER FOR SMÅGRISEN PÅ GAUSTAD GÅRD. En god smågrisproduksjon 
gir lave klimagassutslipp, og i tillegg ser vi her at det meste av utslipp stammer fra fôret, og  
mindre er metan, og lystgass fra fordøyelse og gjødsel.

SEPTEMBERSTRØM: På telefon-appen kan 
månedens strømproduksjon fra solcelleanleg-
get leses av dag for dag.



S V I N  7 / 2 0 2 0 26

T E M A  / /  G J Ø D S E L  O G  E N E R G I

resultatet kan da legges inn i sprede-
ren for variabel gjødselmengde. Hvis 
anbefalt N-mengde på et skifte er for 
eksempel 6 kilo per dekar, kan faktisk 
utgjødsling variere fra null til 11 kilo 
per dekar, avhengig av behovet. 

– Jeg er veldig godt fornøyd med 
hvordan dette fungerer sammen med 
husdyrgjødsla jeg bruker. Nå fokuserer 
jeg ikke bare på avlingsmengde, men 
like mye på hvilken kvalitet jeg vil ha i 
kornråvarene for å tilfredsstille grisene 
best mulig. Det er grisen som betaler 

best for det fôret den får. 75 prosent 
av de variable kostnadene i svinepro-
duksjonen min er fôrkostnader, sier 
Olav Vold. 

Fra kalkulatoren kan man se hvor mye 
av klimagassen som kommer fra plan-
teproduksjonen og hvor mye som 
kommer fra grisen på Gaustad gård. 
Videre er utslippene kategorisert slik at 
det kommer frem hvor mye av utslip-
pene som kommer fra kraftfôret, hvor 
mye som er metan fra grisens fordøy-
else og hvor mye som er metan og 
lystgass fra gjødsla. Fra denne figuren 
ser vi at hele 86 % av utslippene til 
 griseproduksjonen er knyttet til fôret. 
Dette gjør at det er stor sammenheng 
mellom god husdyrproduksjon, god 
agronomi og lave klimagassutslipp.

I vinter ble det også bygd et solcelle-
anlegg på gården. Så å si all strømmen 
som produseres brukes på garden, og 
slik kan en spare avgifter og linjeleie. 
Nå har han også glede av dette i form 
av at klimagassutslippene blir redusert 

for både plante- og husdyrproduksjo-
nen i kalkulatoren.

MÅ FØLGE SKIFTEPLANEN
– Jeg har ikke mye erfaring i bruk av 
denne klimakalkulatoren, men jeg har 
skjønt at jeg må følge skifteplanen hvis 
resultatene skal bli riktige. Hvis jeg 
gjør endringer i forhold til det som står 
i planen, kan det bli gale resultater,  
sier Olav Vold.

Da vi besøkte gården ble det tatt 
 prøver av årets kornavling med tanke 
på hvordan høstens og vinterens fôr-
blandinger skal mikses. Siden råvarene 
kommer direkte fra garden, er det 
ingen varmebehandling av dem. Det 
brukes heller ingen stor pelletspresse. 
Det lages batcher med ferskt fôr til 
 grisene flere ganger om dagen. Når 
prøvene av nye råvarer er analysert, 
blir riktig blanding av premiks, soyaolje 
og soya bestemt. Kanskje kan det også 
bli egne proteinvekster etter hvert. 
Vold har lyst til å prøve seg på erter 
eller åkerbønner.

1735 Varteig 
918 45 004 

ole@bergerud-gaard.no 
www.bergerud-gaard.no

PLASTPLATER, DET SMARTE VALGET.           
 - melkerom - egnet til ALLE dyreslag
 - tekniske rom - upåvirket av fukt og skitt
 - våtrom - enkle å holde rene/vaske
 - husdyrrom - lette å bearbeide/montere

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge. Tykkelse 1,5 - 42 mm. 

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL

CO2-ekvivalent er en enhet som brukes 
i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer 
den effekten en gitt mengde CO2 har 
på den globale oppvarminga over en 
gitt tidsperiode. I landbruket er det lite 
ekte CO2 som utgjør klimagassutslip-
pet, men gasser som metan og lystgass 
for gjødsel, jordsmonn og dyr regnes 
om til CO2-ekvivalent. 

Karbondioksid (CO2) = 1 kg CO2 ekv./kg
Metan (CH4) = 25 kg CO2 ekv./kg
Lystgass (N2O) = 298 kg CO2 ekv./kg 
IPCC, 2007

Klimautslipp per kilo svineslakt:  
Landsgjennomsnittet for Norsk svine-
produksjon er på om lag 2,4 kg CO2 
ekvivalenter per kilo svineslakt produ-
sert, basert på de beregninger som lig-
ger til grunn for klimakalkulatoren til Kli-
masmart Landbruk. Fra Ingris-resultater 
vises også stor variasjon mellom de som 
driver godt og de som har mindre gode 
produksjonsresultater. Det betyr at 
mange har et stort forbedringspotensial 
i å parallelt forbedre drifta og samtidig 
kutte klimagassutslipp. 

FAKTA

Klimagasser fra kornet i et svinekraftfôr:
Et vanlig kraftfôr har mindre enn 10 % utslipp fra transport og aktivitet på 
fôrfabrikken. En råvare har som regel mindre klimagassutslipp når den 
kommer fra en gård med husdyrproduksjon, fordi husdyrgjødsel bidrar til 
økt humusinnhold i jorda, samt større avlinger. I et klimagassregnskap til-
faller denne effekten råvaren, ikke husdyrproduksjonen. Humusinnholdet 
kan øke eller synke, og det gir karbon fangst eller karbonutslipp. Om lag 
40 – 50 % av utslippene fra kornproduksjon stammer fra N-gjødsling og 
lystgass fra denne gjødslinga. Det er avgjørende for en klimagunstig fôr-
produksjon at man bidrar til god karbonbinding i jorda. Bare 5 – 15 % av 
utslippene stammer fra traktor og trøsker, når energien til disse er diesel, 
og om lag 20 – 30 % stammer fra produksjon av kunstgjødsel og plante-
vernmidler. Korn er en svært klimaeffektiv råvare, og god agronomi redu-
serer utslippene ytterligere.
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Tommy Midtlien fra Gausdal 
sprer husdyrgjødsel for firmaet 
Kindslien og Dahl, og har i år 
spredd 60 000 m3 med slepe
slanger. 

– Flere og flere vil ha gjødsel spredd 
med slepeslanger, og vi har nå utstyr 
som sprer opp til 250 m3 i timen, for-
teller Midtlien. Han startet med slepe-
slanger og leiekjøring for fem år siden 
og spredde da 12 000 m3. Siden har 
dette vokst for hvert år. I fjor spredde 
de 42 000 m3 og i år hele 60 000 m3. 
Kundene er på begge sider av Mjøsa 
og opp i Gudbrandsdalen. 

investert i dette er Sondre Skoglund i 
Porsgrunn som har både storfe og gris. 
– Det er flere grunner til at vi satser på 
dette sier Skoglund. Vi ønsker å bruke 
den tørre fraksjonen til strø, og vi får 
en mye bedre bløtgjødsel til å spre på 
enga, forklarer Skoglund. I tillegg vil 
mengden gjødsel de trenger vinterlag-
ring til bli mindre, og det er mulig å 
sende av gårde den fosforrike tørre 

fraksjonen til for eksempel Greve Bio-
gass. Den minste gjødselseparatoren 
fra Hektner har en prislapp på en kvart 
million kroner med pumper. Men skal 
du ha dette som strø til storfe, må du 
minst doble dette beløpet. En gjødsel-
separator vil kunne gjøre det enklere 
for gårder med lite spredeareal å 
 tilpasse seg ny gjødselforskrift hvis 
 kravene skjerpes.

Firmaet Hektner Maskin selger gjødsel-
separatorer fra Tyrka og har siste år 
merket større interesse for slikt utstyr. 

– Fram til nå har det vært storfebønder 
som er interessert i dette, og rundt 
Mjøsa er det fem slike anlegg i drift. 
Men nå har vi fått flere forespørsler fra 
svinebønder, opplyser Hans Chr Hektner 
i Hektner Maskin. En av de som har 

Sprer 60 000 m3 med slepeslanger

Interesse for gjødselseparator
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Air Liquide Skagerak har 
sammen med Tine, Nortura og 
Greve Biogass planer om stor 
satsing på biogass i Rogaland. 
I planene skal det tas imot 
over 500 000 tonn husdyr
gjødsel. 

ERLING MYSEN

Norge har hatt som mål at 30 prosent 
av all husdyrgjødsel skal inn i biogass-
produksjon innen 2020, men det er 
kun i Vestfold/Telemark en klarer dette 
målet. I Rogaland burde det vært en 
slik satsing, og nå finnes flere konkrete 
planer om en satsing. Jordbruksavtalen 
2020 fikk på plass at støtten til biogass 
skal være varig. Den økte samtidig fra 
70 til 100 kr per tonn.

I nr. 5 i år skrev Svin om Jæren Biopark, 
et selskap Lyse, Ivar og Felleskjøpet 
Rogaland/Agder står bak. Avfallssel-
skapet Ivar har allerede et biogass-
anlegg, men uten husdyrgjødsel. Nytt 
anlegg er tenkt bygd samme sted. På 
Jæren planlegger nå også Tine, Nor-
tura og Greve Biogass sammen med 
Air Liquide Skagerak et anlegg som 
skal ta imot over 500 000 tonn husdyr-
gjødsel eller nesten sju ganger det 
Greve Biogass i Vestfold gjør i dag. 
Biogassproduksjon kan bli over  

100 GWh. Prosjektet avhenger av 
støtte fra Enova. 

– Søknaden er til behandling hos 
Enova nå, opplyser Ivar Sørby, assiste-
rende daglig leder i Greve Biogass.  
En utfordring kan være at satsingen i 
Rogaland ikke er spesielt energieffek-
tiv i forhold til en del andre prosjekter, 
men satsningen vil ha flere andre for-
deler. Enova vil også snart ha på plass 
nye retningslinjer for hvilke prosjekter 
de prioriterer å støtte. 

– Dette er et forprosjekt. Det er ikke 
bare støtten fra Enova som må på plass 
før det blir bygging. Men Nortura 
søker grønne løsninger og ser på dette 
som et prosjekt der en samtidig kan 
hjelpe Rogalandslandbruket til å løse 
noe av sin gjødselutfordring, kommen-
terer Ane-Guro Danielsen, prosjekt-
leder strategisk forretningsutvikling i 
Nortura. 

MARKEDET FOR BIOGASS
Samtidig vokser Greve Biogass i Vest-
fold og tar nå imot nærmere 80 000 
tonn husdyrgjødsel. Utfordringen hver-
ken i Rogaland eller Vestfold er mangel 
på husdyrgjødsel som råvare. Det kan 
derimot være markedet for biogass i 
andre enden. Her står selskapet Air 
Liquide Skagerak sentralt, og bak det 
står et internasjonalt fransk selskap.  
Air Liquide Skagerak skal stå for salg/
distribusjon av biogass. Samtidig kan 

Tine og Nortura bidra ved å legge om 
sin transport til biogass.

– En stor del av våre biler i Rogaland 
vil kunne gå på biogass. Samtidig bru-
ker vi mye gass fra Nordsjøen til pro-
duksjonen i vårt meieri på Jæren. Det 
kan vi erstatte med biogass, opplyser 
Bjørn Malm, bærekraftansvarlig i Tine.  
Han tror samtidig biogassen kan ha et 
stort marked i for eksempel busspar-
ken i Rogaland og Norge og også i 
skipsfart.

GJØDSELFORSKRIFTEN OG  
FOSFOR EN UTFORDRING 
Når den nye gjødselforskriften kommer 
kan den bli en utfordring for landbruk 
og enkeltbruk i hele landet. For Roga-
land blir det i tillegg en utfordring for 
hele regionen. Her blir spredeareal fort 
mangelvare når mindre fosfor kan 
spres per daa.

– Vi jobber både i Greve Biogass i 
Tønsberg og i anlegget som planleg-
ges i Rogaland med avvanningstekno-
logi, eller løsninger for å kunne 
 redusere mengde fosfor i biogjødsla 
bonden får tilbake, opplyser Sørby.  
I dag inneholder biogjødsel i Vestfold 
0,5 – 0,6 kg P-Al fosfor per tonn.  
Samtidig gjør ny jordbruksavtale det 
økonomisk mulig å ta imot avvannet 
husdyrgjødsel til for eksempel Greve 
Biogass fra andre anlegg. Det betyr at 
det blir lønnsomt å transportere gjød-

Flere satser på biogass i Rogaland

SPRER BIOGJØDSEL: Entreprenør og svinebonde 
Bjørn Erik Gran er en av de som sprer biogjødsdel i 
Vestfold ved bruk av 100 m3 mobil gjødselcointainer 
og slepeslanger. I framtiden kan han trolig spre biorest 
med enda lavere innhold av fosfor, og dermed enklere 
tilfredsstille krav som måtte komme i ny gjødselfor-
skrift.
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sel noe lenger enn tidligere. Også 
Romerike Biogass ved Vormsund ten-
ker på å bruke avvannet husdyrgjødsel 
i sin produksjon. Her var planen opp-
start i år, men satsingen er utsatt. 

– Vi trenger å investere i mottakskapa-
sitet for husdyrgjødsel først, og det er 
ikke på plass, sier seksjonsleder Tove 
Samulesson i Romerike Biogass.  
Planen er et mottak på 40 til 60 tusen 
tonn husdyrgjødsel. 

BIOGASS PÅ FINNØY
Det er også enda flere i Rogaland som 
tenker på biogassatsing. På Finnøy har 
de konkrete planer. I produksjon her 
skal det brukes avfall fra gartnerivirk-
somhet pluss 40 000 tonn husdyr-
gjødsel. 

– Dette er et meget godt prosjekt, 
men vi må få finansieringen på plass. 
Får vi den på plass starter vi allerede 
neste år, sier Rolf Kristian Spanne, 
 styreleder i Bioenergi Finnøy til Svin. 
Gassen de tenker å produsere skal i 
stor grad gå til oppvarming av drivhus 
på Finnøy. Også i Ølen nord i Roga-
land er det planer om satsing på bio-
gass. 

ECOPRO DOBLER OG TAR MED 
HUSDYRGJØDSEL
Lenger nord i Verdal i Trøndelag, 
 tenker firmaet Ecopro å mer enn doble 
sin biogassproduksjon, og samtidig ta 
inn ca. 20 000 tonn husdyrgjødsel.

– Men vi har ikke tidfestet når vi starter 
opp dette, opplyser Tore Fløan, direk-
tør i Ecopro til Svin. De tenker seg 
mottak av husdyrgjødsel i nærområdet 
rundt Verdal. Selskapet tar i dag blant 
annet imot slakteavfall fra Nortura Bio-
gassen går først og fremst til busstra-
fikk rundt Trondheim. Ecopro produse-
rer i år knapt 30 GWh biogass. 

VERDENS STØRSTE I SKOGN 
Den aller største satsingen på biogass i 
Norge foregår i Skogn ved Levanger 
rett sør for Verdal. Her produserer de 
allerede 125 GWh, og har startet byg-
ging for å doble dette innen tre år. Bio-
kraft Skogn er for øvrig størst i verden i 
satsing på flytende biogass. Det vil si 
gass som kan brukes i tungtransport 
og skipsfart.

– Vi er ikke bekymret for markedet for 
biogass. Så langt avsettes det meste 
av biogassen her i landet, men det 
 finnes etterspørsel fra flere andre land, 
sier Håvard Wollan, direktør i Biokraft 
til Svin. Det er avfall fra papirproduk-
sjon pluss fiskeavfall som i dag er 
hovedråvarene i produksjon. I tillegg 
tar de nå imot beskjedne 5 til 10 tusen 
tonn husdyrgjødsel fra en håndfull går-
der. Biorest har så langt også bare i 
mindre grad blitt resirkulert til landbru-
ket, og selskapet har bygd seg opp et 
lager av tørrfraksjon (med fosfor). I til-
legg har de en flytende biorest med 
mye nitrogen. Den blir oppkonsentrert 
og kjørt til gjødselkummer hos gård-
brukere fra Stjørdal i sør til Steinkjer i 
nord. Svinebonde Einar Myhr i Levan-

ger er en av dem som tar imot dette 
gratis.

– Vi blander rinn 4-5 prosent av denne 
bioresten i grisegjødsel og regner da 
at nitrogenmengden i husdyrgjødsla 
økes med 40 – 50 prosent, opplyser 
Myhr til Svin.

– Vi tror det er flere interessante mulig-
heter for bioresten framover. Det er litt 
fram i tid, men en mulighet er produk-
sjon av mikroalger. Det er alger som 
igjen kan produsere fôr til fisk og hus-
dyr, sier Wollan. På sikt tror han også 
mer husdyrgjødsel vil bli brukt i bio-
gassproduksjon på Skogn. 

BIOKULLSATSING I RINGSAKER
I tillegg til satsing på biogass skjer 
også en annen interessante landbruks-
relaterte satsing akkurat nå. På Ruds-
høgda i Ringsaker bygger Oplandske 
Bioenergi Norges første kommersielle 
satsing på biokull. Det skal i første 
omgang brukes ulike typer treflis til å 
lage biokull. Dette biokullet lages på 
lisens fra et firma i Østerrike for å bru-
kes i fôr til svin, storfe og fjørfe, pluss 
til husdyrstrø. Sammen med Nibio, 
Tine, Nortura og Norgesfôr har 
Oplandske et prosjekt der en skal teste 
slik bruk av biokull (se artikkel Svin 
1/20). Tomta dette bygges på er på 
Norturas tomt på Rudshøgda, og var-
men fra biokullproduksjon vil bli brukt 
på Norturas slakteri. Fabrikken er 
under bygging, og produksjon starter 
ifølge Oplandske Bioenergi i desem-
ber.

KUNNSKAPSOVERFØRING: Greve Biogass og 
Ivar Sørby er sentral i storsatsing på biogass i 
Rogaland.

STØRST: Den største satsingen på biogass i Norge skjer i på Skogn i Trøndelag, men husdyr-
gjødsel er bare med i beskjeden grad. (Foto: Biokraft Skogn)
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– Ikke bygg for stort. Utvid 
heller anlegget senere. Det 
meste av strømmen vi produ
serer, cirka 70 prosent, bruker 
vi sjøl. Da sparer du avgifter, 
sier Sverre LangRee.

TORE MÆLUMSÆTER
Stange, Innlandet

Den 16. mai 2019 plugget de inn anleg-
get på grisehustaket. Lang-Ree har der-
med erfaringer fra drøyt et års drift. Det 
produseres slaktegris på garden Bøver-
stad. Teoretisk kan de fylle 728 plasser i 
innsettet, men i praksis bruker de min-
dre plass. De tar hensyn til at grisen 
vokser raskt i våre dager, og må selv-
følgelig passe på at totalproduksjonen 
ligger innenfor konsesjonsgrensa. 

STRØM TIL ALLE HUS
Alle husene på garden, inkludert 
hovedbygningen, er koplet til én og 
samme strømmåler. Strømmen brukes 
til varmtvannsberedere, lys, service-
rom, fôringsanlegg, og ikke minst 
 vifter. Viftene drar mye strøm. Åtte 
uttrekksvifter som går for fullt drar 
alene 8-9 kW, og viftene går som kjent 
mye om sommeren når det er varmt.

– Det meste av det som produseres, 
nesten tre fjerdedeler av strømproduk-
sjonen, bruker vi sjøl. På den måten 
sparer vi også avgifter. Vi bruker 

egentlig ganske lite strøm til oppvar-
ming. Nettleverandøren vår, Stange 
Energi, sørger for at vi får et excel-ark 
over strømforbruket per time gjennom 
hele året. Der ser vi at det meste som 
produseres brukes her på garden.  
I dag er det jo en latterlig lav strøm-
pris, men det kan fort endre seg. Før vi 
bestemte oss for å investere i solceller, 
regnet vi ut at anlegget som vi planla 
ville produsere 32 000 kW i året utfra 
plassering og beliggenhet. Det har vist 
seg å stemme veldig bra det første 
året. Hittil har vel anlegget vårt produ-
sert mer enn 50 000 kW-timer siden 
oppstart, sier Sverre Lang-Ree.

LESER STRØMPRODUKSJONEN 
FORTLØPENDE
Han ba om tilbud fra tre ulike leveran-
dører av solcelleanlegg før beslutnin-
gen ble tatt. De tre var Stange Energi, 
Eidsiva Energi og Pluss Energi. Det 
viste seg å skille en del på pris på 
anlegg som var sammenlignbare.  
Valget falt på Eidsiva.

Dette selskapet bruker Solcellespesia-
listen som underleverandør. Panelene 
er lagd i Kina, og effekten i hvert av 
panelene er 310 W. De 120 panelene 
har en såkalt kWp (kilo Watt peak), 
altså når sola varmer som best, på  

Solceller på grisehustaket:

Bruker 70 prosent av strømmen sjøl

GARDEN: Bøverstad sett fra lufta med 
solcelletaket på grisehustaket.  
[Ricardofoto/Sparebank 1 Østlandet]

SAMLER STRØMMEN: Det er to konvertere på den utvendige grisehusveggen som samler og 
registrerer strømproduksjonen fortløpende.  [Foto: Tore Mælumsæter]
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32,7 kW. Lang-Ree kan gå bort til 
 veggen hvor inverterne på grisehuset 
står og lese av hvor mye strøm anleg-
get produserer til enhver tid.

Det sies at panelene skal vare i 30 – 40 
år, og inverterne bør kanskje skiftes 
etter om lag 20 år. Takvinkelen på 
 grisehuset på Bøverstad er ganske 
balansert og bra. Et bratt tak fanger 
mer lav sol enn ett som har slak tak-
vinkel. Men solvinkelen vil som kjent 
variere gjennom året og dagen. Det er 
også mulig å montere solcellepaneler 
på vegger. Solcelleparker på bakken 
blir også vanligere flere steder.  

SPARER 23 000 I ÅRET
– Og hvordan er økonomien i dette? 
Hvilke kalkyler har du lagt til grunn?

– Selve anlegget kostet oss cirka  
250 000 kroner. Vi bygde om det elek-
triske anlegget for å samle hele strøm-
forbruket i én måler, og det koster 
naturligvis litt. Vi tok utgangspunkt i en 
strømpris på 40 øre per kW-time. Med 
tre prosent rente og 2019-priser så vil 
dette anlegget være nedbetalt etter 
11,7 år. Fra da av produserer det gratis 
strøm. Vi har regnet ut at den årlige 
besparelsen er cirka 23 000 kroner i 

året. Det er kanskje ikke kjempemye, 
men strømprisene kan fort endre seg. 
Dessuten er dette en enkel måte å 
produsere strøm på. Det meste gjør 
seg sjøl. 

– Var det noen form for støtte å hente 
til dette?

– Det er mulig å hente støtte fra 
 Innovasjon Norge hvis en ser solcelle-
strøm og bioenergi/flisfyring i sam-
menheng. Men etter det jeg hører er 
det begrensninger på hvor mye som er 
tilgjengelig nå. Vi fikk ikke innovasjons-
støtte her. Det gis også litt ENOVA-
støtte hvis en kopler våningshuset på 
solcelleanlegget.

– Ville du ha gjort dette igjen når du i 
dag ser hvor lav strømprisen er?

– Ja, fordi jeg tror strømprisen skal til-
bake til normalen, og at den på sikt vil 
øke ytterligere. 

– IKKE BYGG FOR STORT
– Personlig tror jeg det er dumt å 
bygge for stort solcelleanlegg. Teknik-
ken blir bedre og bedre, og det er 
mulig å utvide anlegget etter hvert 
hvis behovet for strøm øker. Jeg tror 

også det er smart å holde seg unna 
montering av slike anlegg. Det kan 
være lurt å overlate det til de som kan 
det. Dermed reduserer du også ditt 
eget ansvar hvis noe skulle gå galt, sier 
Sverre Lang-Ree.

IKKE FOR STORT: – Personlig tror 
jeg det er smart å ikke bygge for 
stort anlegg. Teknikken utvikler seg, 
og anlegget kan utvides senere, sier 
Sverre Lang-Ree.  
[Ricardofoto/Sparebank 1 Østlandet]

Noen husker kanskje Sverre Lang-Ree 
som en av Norturas to svineprodusen-
ter som i sin tid produserte råstoffet til 
den langtidsmodnete og spesialprodu-
serte Santa Kristinaskinka. Den andre 
produsenten var Per Eivind Ellingsen i 
Ringsaker. De to produserte litt tyngre 
og dermed større skinker. Grisene fikk 
også et spesialfôr, og skinkene ble pro-
dusert og modnet på Tynset.

– Jeg synes jo det var litt trist at denne 
produksjonen plutselig forsvant. Pro-
duksjon og salg gikk noe opp og ned, 
men produktet hadde funnet sin plass i 
proff/storhusholdningsmarkedet. 
Skinka ble ofret i den prosessen hvor 
Nortura skulle kutte ut hundrevis av 
varemerker i en jafs for å spare penger 
i en krevende økonomisk situasjon. Slik 
er jo verden, sier Lang-Ree, som driver 
en vanlig bruksbesetning med slakte-
gris i dag. 

Santa Kristinaskinka
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Firmaet FlexAgri AS selger  
flytende gjødsel (se Svin 4/20). 
I sommer har de testet et nytt 
produkt for tilsetting i husdyr
gjødsel. 

Husdyrgjødsel har normalt en pH på 
6,5 – 7. Hvis du senker pH til 5,5 redu-
serer du ammoniakkutslipp og øker 
N-virkningen av husdyrgjødsel. 
 Samtidig får du en tilnærmet luktfri 
gjødsel. Det er slik det nye produktet 
til Flex Agri er tenkt å virke. Og med på 
kjøpet får du et produkt som innehol-
der svovel, da husdyrgjødsel mangler 
dette næringsstoffet. Flexgjødsla vil 
kunne inneholde nitrogen i ulike meng-
der, og den kan også tilsettes mikro-
næringsstoffer.

– Vi har testet det nye produktet både 
i storfe- og svinegjødsel. Det virker 

som tenkt, men vi har oppdaget at pH-
senkingen i gjødsel ikke er varig. For 
de som ikke sprer gjødsla straks etter 
tilsetting blir dermed N-effekten borte, 
sier daglig leder Anders Kristian Kjær i 
FlexAgri. Selskapet prøver nå å finne 
en løsning på dette. Svine- og storfe-
produsent Egil Chr. Hoen ved Hokk-
sund er en av de som har testet pro-
duktet fra FlexAgri i år.

– Gjødsellukta forsvant når vi tilsatte 
produktet i gjødselkummen. Mage-
følelsen var også at husdyrgjødsel med 
FlexAgri sitt produkt hadde god virk-
ning i både korn og gras. Men vi har 
ingen registreringer eller forsøk som 
dokumenterer effekten. Og neste 
gang vi rørte opp kummen for å spre 
gjødsel var gjødsellukta tilbake. Det 
kan passe med at produktet ikke har 
langtidsvirkning som demper lukta, 
sier Egil Hoen. Neste år prøver de 
igjen, men da vil Hoen trolig tilsette 

FlexAgri produktet direkte ved gjød-
selspredning.

– Det gjør det også enkelt å skru av og 
på gjødseltilsetting, og vi kan da rela-
tivt enkelt lage en test som måler virk-
ningen på avling, sier Hoen. 

Stine Skåle og Johan Valskrå i 
Grong nord i Trøndelag har 
satset på solceller på gården 
Østre Øyem.

Gården har foredlingsbesetning med 
landsvin og har akkurat satt opp nytt 
grisehus. Det er sju ukers puljedrift 
med 27 purker i pulja. På taket er det 
et 78 kW anlegg med solceller.

– Det fungerer veldig bra, men i vår når 
det var litt snø på taket mister vi pro-

duksjon selv om det er finvær, sier 
Johan. Anlegget ble satt opp som et 
pilotprosjekt i NTE og er et av de større 
solcelleanlegga som finnes lengst nord i 
Norge. På Johans telefon får han opp 
en veldig fin oversikt fra NTE der han 
hele tiden kan se både hva han produ-
serer og hva han forbruker av energi.

Solceller helt nord i Trøndelag

Tester nytt produkt til husdyrgjødsel

PÅ TAKET: Det nye grisehuset til Stine 
Skåle og Johan Valskrå i Grong har 
 solceller på taket. 

Husdyrgjødsel med det nye produktet skal ha 
god virkning både i gras og korn. Bildet viser en 
stemning fra Jæren.  [Foto: Tore Mælumsæter]
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Strøm i nøden
Fjøssystemer tilbyr nødstrøms-aggregat fra Zordan med kapasitet til å drifte  

en normal storfe-besetning, to boliger og gården forøvrig.  
Aggregatet tar automatisk over strømforsyningen ved nettutfall. 

De har lang holdbarhet med ekstra sikringer mot tilbakeslag, er godt støyisolert (58 db) 
og programmerbare med brukervennlige menyer. Det mobile aggregatet egner seg også  

utmerket til seterdrift. Vedlikeholdet er enkelt. Overganger, kontakter og kabler følger med.  
De helautomatiske og manuelle aggregatene fra Fjøssystemer leveres i både  

3-fas 230 versjon og 3-fas 400 versjon. Alle aggregatene er produsert og testet etter ISO 9001.

Fullisolert nødstrøms-aggregat 
Finnes i størrelser fra 6,5 KvA til 1100 Kva.
Kan leveres manuelt eller fullautomatisert
230 Volt 3fas og 400 Volt 3fas.

Uisolert nødstrøms-aggregat 
Finnes i størrelse fra 6,5 KvA til 1100 KvA.
Beregnet på innendørs bruk. 230 Volt 3fas 
og 400 Volt 3fas.

Nødstrøms-aggregat for bruk på traktor 
Finnes i størrelse fra 10 KvA til 135 KvA. 
230 Volt 3 fas og 400 Volt 3 fas.

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

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

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

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

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

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no

Spør oss om 
finansiering!
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Ved innsjøen Næra i Ringsaker 
har de byttet ut halmfyren med 
et flisfyringsanlegg. I Rakkestad 
har Tom Skammelsrud satset 
på flis, selv om gården har 
 rikelig tilgang på halm. 

ERLING MYSEN
Ringsaker og Rakkestad

Flere og flere husdyrbønder satser på 
flisfyringsanlegg. Det er særlig aktuelt 
hvis dette kan kombineres med korn-
tørke. I Åsmarka i Ringsaker investerte 
Johs Hemma i halmfyring allerede for 
20 år siden. Det betyr at gardbrukerne 
her var blant de første i landet som 
gjorde dette. Men å berge tørr halm 
360 meter over havet er vanskelig.

– Vi gikk derfor fort over til å fyre med 
tørrgran, forteller Johs Hemma. Og 
etter hvert begynte anlegget å bli lite. 

– Vi hadde en 300 kW kjele, men 
måtte fyre to ganger om dagen. Det 
betyr veldig mye jobb, sier korn- og 
svinebonden på Næra. Det nye flis-
fyringsanlegget ble satt opp i 2018 og 
er som det gamle, organisert i eget 
selskap som sørger for fyring til purke-
ringen på Næra pluss gården til Johs 
og nabogården der fetter og deleier 
Jan Tore Hemma bor.

I tillegg til purkeringen har også begge 
gårdene egen svineproduksjon. 
Fyringsanlegget sørger dessuten for 
varme til våningshus, to verksteder 
pluss ei korntørke.

– Det flotte er at alt går av seg selv. 
Det eneste vi gjør er å ta en telefon for 
å bestille flis. Den kjøper vi ferdig tør-
ket fra Mjøsen Skog, forteller Hemme. 
De kunne hugd opp sin egen flis, men 
det krever mye plass, blir mer jobb og 
flisen må tørkes på plantørke før den 
havner i fyren.

– Det er veldig enkelt å bestille en 
 lastebil som tømmer flisa rett i fyrings-
anlegget, sier bonden i Åsmarka, som 
fortsetter:

– Vi har fått en helt ny hverdag med 
dette fyringsanlegget. 

SATSET PÅ FLISFYRING
I Rakkestad i Østfold var det en selv-
følge at flis skulle være varmekilde da 
de bygde ny korntørke.

– Et halmfyringsanlegg hadde blitt for 
arbeidskrevende. Det eneste aktuelle 
er å satse på løsninger som går av seg 
selv og er lite arbeidskrevende, sier 
Tom Skammelsrud. Korntørka er et 
 Tornumanlegg, men det er samtidig 

Svinebønder satser på flisfyring

TO KJELER: Flisfyringsanlegget på Næra i Ringsaker har to fyrkjeler og kostet 3,2 millioner før 
tilskudd. Fra før har gårdene på Næra infrastruktur med varmekulverter. 

LAGERHUS: Johs Hemma ved flislageret som rommer 200 m3. Det hele er satt opp uten dører, 
men ligger i le av vind. Bak flislageret er fyringsanlegget. Logistikken er slik at en bil med 
 henger (100 m3) enkelt kan tippe flisa rett på plass.

Johs Hemma.
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bygd ei plantørke. I den ene cella på 
plantørka tørker Skammelsrud flis.

– Sammen med to sønner har jeg et 
selskap som driver med anleggsvirk-
somhet og rydder jordkanter og tom-
ter. Vi har rikelig tilgang til virke. Dette 
legger vi på en egen plass litt vekk fra 
gården, forteller Skammelsrud. Hit 
leier de inn en entreprenør med stor 
flishugger. Selve flisfyringsanlegget 
(uten bygning) hos Skammelsrud kom 
på ca. 2,1 millioner. Det inkluderer 
infrastruktur og varmekulverter til to 
boliger og to grisehus. Selve logistik-
ken med flishåndtering og tørking på 
plantørke var vært sentral i planleg-
ging. SkammeIsrud føler han har fått til 
en god løsning her. I sommer var land-
bruksminister Bollestad på besøk i 
 Rakkestad for å se korntørka og 
fyringsanlegget.

– Det var et hyggelig besøk, der minis-
teren først og fremst hadde fokus på 
korn, forteller Skammelsrud. 

FERDIGHUS FOR FLISFYRING
Det er flere ulike leverandører av flis-
fyringsanlegg i Norge. De fleste anleg-
gene er produsert i Østerrike. Både på 
Næra og hos Skammelsrud har de 
bygd et skreddersydd hus der fyrings-
anlegget er plassert. Men det er også 
mulig å kjøpe et «ferdighus» med alt 

inkludert. HR Maskin tilbyr et slikt hus 
for 1,5 millioner. Det er et 3,30 bredt 
hus (ikke container) og rommer 45 m3 

flis. ETA Norge selger en tre meter 
bred containerløsning med plass til  
40 m3 flis for 1,4 millioner. Begge  
løsningene er basert på en 240 kW  
flisfyr.

ALLE HUS: I Rakkestad i Østfold, Viken har Tom Skammelsrud investert i ny korntørke med 
 flisfyringsanlegg til gården. Flisfyringsanlegget varmer opp grisehus, verksted, korntørke og to 
våningshus. Skammelsrud hugger opp flis som tørkes på plantørke.

TO: To fyrkjeler på 300 kW hver fra 
KWB sørger for stor kapasitet og  
høy sikkerhet på Næra. Kanskje kunne 
de klart seg med én fyrkjele, men da 
måtte de hatt oljefyr som backup. 
Vannkjelen rommer 8000 m3.  
Anlegget er levert av HR-maskin  
i Rakkestad.

TØRKER MED FLIS: Tom Skammelsrud 
viser fram plantørka der han tørker flis 
med flisfyring. Fyrkjelen er en ETA på 
200 kW. Anlegget er levert av ETA 
 Norge i Hokksund.
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Som et viktig ledd i arbeidet 
med den nye purkedelen i 
Ingris er det nå lansert første 
versjon av en fôrmodul. Auto
matisk innlesing av fôrfaktura 
åpner nye muligheter for 
 kontroll av fôrforbruket hos 
purkene dine. 

MARI LANGAKER
Animalia

Her følger litt info om ulike måter å 
registrere fôrforbruk på, og om hvilke 
nøkkeltall man kan få for sine purker. 
Nyheten i tilvekstdelen ved denne 
 lanseringen er automatisk innlesing av 
fôrfaktura fra Landbrukets Dataflyt. 

HVOR BEGYNNER JEG?
For å få mest mulig utbytte av registre-
ringene, anbefaler vi å legge inn hus-
strukturen med avdelinger og binger, 
og deretter registrere purkene inn i 
avdelinger eller binger etter hvor de til 
enhver tid står plassert i fjøset. Dette 
vil gi et godt grunnlag for å få riktige 
tall dersom man registrerer fôrforbruk 
etter den samme strukturen.

De som også er brukere av tilvekstde-
len i Ingris er kanskje allerede kjent 
med registrering av fôr. Merk da at fôr 
og avdelinger i purke og tilvekst per 
nå er helt separate løsninger som ikke 
snakker sammen, selv om purkedelen 
baserer seg på de samme prinsippene.
  
Alt som omhandler fôr i ny purkedel 
finnes under menypunktet «Fôr» i 
menyen til venstre etter innlogging. 
Det første man må gjøre uavhengig av 
hvordan man skal registrere videre, er 
å legge inn fôrtypene man bruker på 
siden «Mine fôrtyper». Det er disse 
 fôrtypene som blir tilgjengelige i de 
videre registreringsbildene for fôr. 
 Produserer man eget fôr, eller om man 
kjøper en spesialblanding fra fôrleve-
randør, kan man legge inn dette under 
Egendefinert fôr. Pris på fôret er frivil-
lig å registrere, men for å få ut tall på 

fôrkostnader må man legge inn pris på 
alt av fôrregistreringer. 

HVILKE VALGMULIGHETER  
HAR JEG?
1. Manuell registrering av fôrforbruk  
Dersom man kan lese av fôrforbruket 
direkte fra fôringsanlegget kan man 
registrere dette inn som et fôrforbruk 
med mengde per fôrtype som er brukt 
over en periode. Dette kan registreres 
enten på besetningsnivå eller på den 
enkelte avdeling, binge eller purke 
(gjøres fra nytt individkort).

Hvis man registrerer på besetning (og 
ikke knytter registreringen mot en avde-
ling), vil alle nøkkeltall beregnes for alle 
purker (rekrutter, ungpurker og avlspur-
ker). Dette kan gi en potensiell feil ved 
beregning av f.eks. FEn per årspurke. Vi 
anbefaler derfor å skille registreringene 
av fôr til rekruttpurker fra fôr til bedekte 
ungpurker + avlspurker. Dette kan gjø-
res ved å kun registrere fôr som går til 
bedekte ungpurker og avlspurker på 
besetningsnivå, eller ved å registrere 
fôrforbruk på avdelingsnivå.

2. Beregning av fôrforbruk ved regis-
trering av fôrinnkjøp og fôrstatus
En annen variant er å med jevne mel-
lomrom lese av/anslå mengde fôr som 
er igjen i silo og registrere dette under 
fôrstatus, og i tillegg registrere inn alle 
fôrinnkjøp. Da vil Ingris beregne et 
 fôrforbruk ut fra dette.  
Eksempel: 1. januar er det 4500 kg av 
et gitt fôr i silo og 1. april er det  
2000 kg. I tillegg var det et fôrinnkjøp 
den 18. februar på 10 000 kg. Da vil 

Ingris beregne fôrforbruk for dette 
fôret til å være 12 500 kg for perioden 
1. januar til 1. april.

Fôrstatus og fôrinnkjøp kan registreres 
på enten besetningsnivå (alle purker) 
eller på den enkelte avdeling. Vi anbe-
faler at du velger et nivå (enten beset-
ning eller avdeling) og deretter regis-
trerer på samme nivå hele tiden.

Merk at fôrinnkjøp enten kan registre-
res manuelt eller overføres fra Land-
brukets Dataflyt. For å få fôrinnkjøp 
automatisk overført er det en forutset-
ning at din fôrleverandør leverer 
 faktura til Landbrukets Dataflyt, og at 
du selv har gitt samtykke til at disse 
kan deles med Animalia AS. Logg deg 
inn på Landbrukets Dataflyts nettsider 
for å gi ditt samtykke: https://www2. 
landbruketsdataflyt.no/logg-inn
Per september 2020 er det bare FK 
Agri og Strand Unikorn som er koblet 
på denne løsningen.

HVILKE TALL FÅR JEG UT?
I første versjon er det laget en enkel 
rapportside der man får ut tall på fôr-
forbruk for et valgfritt tidsrom. Dersom 
man søker på «hele besetningen» får 
man aggregerte tall for alle nivå det er 
mulig å registrere fôrforbruk på: beset-
ning (alle purker) – avdeling – binge - 
individ. Dersom man søker på en spe-
sifikk avdeling får man kun tall som er 
registrert direkte på denne avdelingen.  

FEn per årpurke er det mest etter-
spurte nøkkeltallet når det gjelder fôr, 
og dette finner du også i rapporten. 

Nye muligheter for fôrregistrering i Ingris

Få kontroll på fôrforbruket hos purkene

Registrering av fôrforbruk i ny purkedel. Du registrerer forbruk per fôrtype og per avdeling 
(«hele besetningen» betyr alle purker) eller binge. Fôrtype må først legges inn i «Mine fôr». Av-
delinger og binger må først legges inn i «Husoppsett». Purkene må plasseres i avd/binge etter 
hvor de til enhver tid står
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Dette beregnes ved å summere FEn 
forbrukt i perioden og dele dette på 
antall årspurker. Antall årspurker kom-
mer man fram til ved å telle antall fôr-
dager purkene har hatt i en periode og 
dele dette på antall dager i den aktu-
elle perioden. For eksempel 1 purke i 
1 dag = 1 årspurke, 1 purke i 2 dager 
= 0,5 årspurker. Purkene teller som 
årspurke fra første gang de blir bedekt 
som ungpurke og helt fram til de blir 
utrangert. 

HVA MED AUTOMATISK OVER-
FØRING AV FÔRFORBRUK?
Vi jobber også med å utvikle en løs-
ning som muliggjør automatisk innle-
sing fra fôrstasjoner. Dersom data på 
reelt fôrforbruk på den enkelte purke 
eller binge kan overføres til Ingris gir 
det oss mange og gode muligheter for 
å gi deg presise og detaljerte analyser 
på reelt fôrforbruk. Dette ligger i ver-
sjon 2 av fôrmodul, og det vil komme 
på plass mer rundt dette i 2021.

KONTAKT OSS
Trenger du hjelp, lurer på noe eller har 
innspill til oss? Kontakt oss på support 
@in-gris.no eller ring 977 51 725 (08-
16 hverdager). Husk at du finner bru-
kerveiledning for ny purkedel tilgjen-
gelig under «Hjelp» i venstre meny. 

Fordeling av automatisk overført fôrfaktura i ny purkedel. Du knytter hver fôrtype som er rele-
vant til en spesifikk avdeling («hele besetningen» betyr alle purker).

Når du har fordelt relevant fôr fra fakturaen, klikker du på knappen «Ferdigstill/ignorer faktura». 
I dette eksempelet fra en kombinertbesetning er Format Laktasjon fordelt til fødeavdelingen. 
Det resterende fôret tilhører Tilvekstdelen og bør derfor ignoreres i purkedelen. Samme øvelse 
må da gjentas i Tilvekstdelen. Der må slaktegrisfôret fordeles og purkefôret ignoreres.

413 73 665   |   www.FiiZK.com   |   boh@FiiZK.com

Ta kontakt for løsninger spesialtilpasset dine behov!

Som leverandør kan vi tilby en 
bred kompetanse av produkter tilpasset 
klima, funksjonalitet og tilstandsforhold. 

LANDBRUK
- Tildekking til gjødsellagring 
- Takhatt til gjødselkum 
- Gjødsellagune  
- Isolerte tak til biogass 
- Tildekking til både henger, kjøretøy og maskiner 
- Oppsamlingsflak
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Hvis valgkomitéen får det som 
den vi, blir det fire av Norges 
Bondelags 12 styremedlemmer 
som har erfaring med svine
produksjon etter årsmøtet.

TORE MÆLUMSÆTER

Det digitale årsmøtet i Norges Bonde-
lag ble avviklet den 30. september, så 
resultatet av valgene var ikke kjent da 
dette ble skrevet. Men fra valgkomi-
téen var slaktegrisprodusent Audun 
Slapgård, Verdal i Trøndelag innstilt. 
Det samme var kombinertprodusent 
Arthur Salte, Klepp i Rogaland. Han 
overtok 23 årspurker etter foreldrene 
sine, og har senere utvidet produksjo-
nen og driver i dag sju ukers puljedrift 

med 24 – 26 i pulja. 1150 griser fôres 
fram, og resten selges. Salte har hele 
tiden vært heltidsbonde, og i 2014 
startet de også med melkeproduksjon 
på garden. Han har kjøpt 242 tonn 
grunnkvote, og har fullt påsett. Salte 
har også sentrale tillitsverv i Tine.

– Mitt motto er at vi må gjøre mer 
sammen. Jeg forsøker å følge godt 
med på det som skjer i dagligvarebran-
sjen, men også andre deler av 
næringslivet. Jeg vil forsøke å styrke 
markedstenkningen hvis jeg blir valgt 
inn i styret, sa Arthur Salte til Svin før 
årsmøtet.

Representantene for Nortura og 
 Felleskjøpet i bondelagsstyret har også 
grisebakgrunn. Norturas styremedlem 
er formeringsbesetningseier Merethe 

Sund fra Sømna i Nordland, og Felles-
kjøpets representant er kombinert-
besetningsdriver Arne Elias Østerås, 
Stange, Innlandet. 

Som 1. varamedlem til styret er det 
også innstilt en svineprodusent i Egil 
Hoen, Øvre Eiker, Buskerud. Han driver 
en satellittbesetning, og fôrer fram noe 
slaktegris.

Mer gris i bondelagsstyret

SAMMEN: – Sammen er vi sterke. Hvis 
du plukker for mange stener ut av et 
steingjerde, så raser fort alt sammen 
ned, sier Arthur Salte.



S V I N  7 / 2 0 2 039

Din totalleverandør  
av gjødselutstyr 

Doda  
skruseparator 

Flere varianter av nedfellere og stripespredere  
for slangespreding 

Rekord System – Rognevegen 2, 4351 Kleppe – Web: www.rekordsystem.no - Tlf : 51422620 – E-post : Post@rekordsystem.no 

Norges største og mest kompetente
leverandør av solcelleanlegg. 

Kontakt oss for et tilbud:
bedrift@solcellespesialisten.no

svin magasin.indd   1 01.10.2020   10.09.35
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Vi lager mer mat hjemme og 
grensehandelen er minimal. 
Det er nå økt etterspørsel etter 
både svinekjøtt, egg og meieri
produkter.

Landbruksdirektoratet overvåker forsy-
ningene av landbruksvarer i Norge og 
inn til landet. Det  regelmessige rap-
porterer til Landbruks- og matdeparte-
mentet.

– Det mest påtagelige trekket ved 
 forsyningssituasjonen i månedsskiftet 
august/september, er underskuddet på 
norskprodusert svinekjøtt, sier sek-
sjonssjef Harald Weie i Landbruksdirek-
toratet. 

– På mindre enn ett år er overskudd 
snudd til underskudd. Produksjons-
nedgangen var i utgangspunktet 
ønsket og planlagt. Det ble etablert en 
utkjøpsordning for å redusere over-
skuddet, og markedsregulator opp-
fordret til reduksjon. Så kom korona-
utbruddet, og etterspørselen økte 
markant. Langt flere av oss var i Norge 
i grillsesongen enn det som er vanlig, 
og grensehandelen ble sterkt begren-
set.

Fra mai og frem til nå i år, er det solgt 
rundt fire prosent mer svinekjøtt enn i 
samme periode i fjor. Det er tatt ut 
mye svinekjøtt fra reguleringslager, og 
per i dag ligger det ikke en eneste hel 
gris på lager. Dette gir et underskudd 
som må dekkes av import.

Dersom det blir for lite norsk produk-
sjon til å dekke etterspørselen, kan 
generelle tollnedsettelser gis for å 
imøtekomme både forbrukernes og 
næringens behov. Norge har årlig en 
tollfri importkvote på fersk og fryst 
 svinekjøtt fra EU på 600 tonn, og en 
kvote med redusert tollsats på fryst 
 svinekjøtt på 1381 tonn.

– Fordi vi kan supplere med import, er 
det nok svinekjøtt til å dekke etter-
spørselen hos norske forbrukere, 
understreker Weie.

MER MEIERIPRODUKTER OG EGG
Det var små lagre av ost og smør ved 
inngangen til 2020. Økt etterspørsel 
etter meieriprodukter utover våren og 
sommeren kan delvis forklares med 
koronaepidemi og mer hjemmeliv. 

Sterkt begrenset svenskehandel gir seg 
særlig utslag i økt omsetning av norsk 
ost i dagligvarehandelen. Etterspørselen 
etter melk er også større enn forventet 
fordi oppstarten av Jarlsbergysteriet i 
Irland er forsinket. Det innebærer at det 
fortsatt er behov for melk i Norge til 
produksjon av ost for eksport.

Det såkalte forholdstallet for melke-
kvoten var 0,96 ved starten av 2020. 
Det vil si at kvoteeierne kan produsere 
96 prosent av kvoten. Landbruks- og 
matdepartementet hevet i juni for-
holdstallet til 1,05, slik at melkeprodu-
sentene kan møte den økte etterspør-
selen med økt norsk produksjon.

– Det er for tidlig å mene noe om hvor-
dan melkemarkedet vil utvikle seg 
utover høsten. Men det er selvsagt 
svært spennende å følge utviklingen, 
sier Harald Weie.

Korona gir for lite norsk svinekjøtt

SNUDD: – Kombinasjonen av at mange nord-
menn ferierte i Norge og begrenset grense-
handel er grunnen til at et overskudd av norsk 
svin er snudd til underskudd, mener seksjons-
sjef Harald Weie i Landbruksdirektoratet.

Optima Produkter AS 5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10

Gjer som Sissel og Trond Mehus!

Optima Produkter AS
5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10 www.optima-ph.no

Bruk Optima pH 4 Gel
• glidemiddel ved fødselshjelp 
• bogsår og andre overflatesår

Med dette og andre 
Optimaprodukt kan du 
unngå mange problem.

Optima til gris
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NORGE

Importør:
HARGASSNER NORGE  
Kvamsveien 6
7336 MELDAL

A ++

hargassner.no

● Opp til 95% virkningsgrad
● Energibesparende eco-drift
● Meget kostnadseffektiv
● Patentert cellesluse
● Patentert rotorrist
● Intelligent tenningssystem
● Teknologi i verdensklasse
● Full effektkontroll

Levering og prosjektering av 
flis-, pellets- og vedfyringsanlegg
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K J Ø T T M A R K E D E T

Salgsprognosen ut 2020 og for 
2021 er fortsatt usikker og vil 
være preget av de tiltak som er 
innført for å redusere spred
ning av covid19. For 2020 
har en forutsatt at tiltak som 
stengte grenser og lite reising 
utenlands fortsetter. 

Dette går fram av den siste septem-
berprognosen fra Nortura Totalmarked. 
For året 2021 er det lagt til grunn en 
normalisering av samfunnet. Erfaringen 
er at særlig antall mennesker som opp-
holder seg i Norge igjennom somme-
ren, og videre redusert grensehandel 
påvirker salget i stor grad. Behov 
utover norsk produksjon dekkes igjen-
nom import.

SVINEMODELLEN
De mest sentrale forutsetningene som 
ligger til grunn for prognosen er: 
// Endring i antall inseminasjoner 
// Endring i utnyttelsen av solgte doser 
// Endring i seminandelen av bedek-

ningene 
// Endring i effektivitet, hovedsakelig 

endring i avvente per kull og 
 grisingsprosent 

Fra 29. juni (uke 27) 2020 ble vekt-
grensen for høyeste pris i Nortura økt 
fra 90 til 93 kg. I desember forutsettes 
vanlig prisnedtrapping for fremskyn-
ding av slaktegris til jul.

I 2019 gikk tilførslene av svinekjøtt ned 
med nærmere fire prosent fra 2018.  
I 2020 ventes en ytterligere nedgang i 
tilførslene av antall slakta griser på om 
lag fire prosent. På grunn av forutsatt 
økte slaktegrisvekter er nedgangen i 
kvantum beregnet til to prosent. I 2021 
er det prognosert en nedgang i tilførs-
lene av antall slakta griser på 1,5 pro-
sent, men en mindre nedgang i kvan-
tum på grunn av økte slaktegrisvekter.

Prognosene 2020 og 2021:

Fortsatt litt underdekning
Prognose 2020 – per september 2020

Produksjon Tilførsler 
tonn

endring Import- 
kvoter

Engros-
salg tonn

endring Markeds- 
balanse

Reg.lager 
1.1.20 *)

Storfe/kalv 83 400 - 4 % 9 000 1) 100 400 + 1 % - 8 000 1 751

Lam 19 300 0 % 806 2) 19 800 + 8 % + 300 2 891

Sau 4 700 + 6 % 4 500 - 26 % + 200 26

Gris 129 900 - 2 % 2 100 3) 135 100 + 2 % - 3 100 2 162

Egg 66 300 + 1 % 450 4) 66 000 0 % + 700 520

*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Prognose 2021 – per september 2020
Produksjon Tilførsler 

tonn
endring Import- 

kvoter
Engros-

salg tonn
endring Markeds- 

balanse
Reg.lager 

1.1.21

Storfe/kalv 85 800 + 3 % 9 000 1) 99 300 - 1 % - 4 400

Lam 19 300 0 % 806 2) 19 300 - 2 % + 800

Sau 4 700 0 % 4 350 - 3 % + 400

Gris 129 100 - 1 % 2 400 3) 132 300 - 2 % - 800

Egg 67 100 + 1 % 450 4) 65 800  0 % + 1 700

1) For storfe er det inkludert en antatt SACU-import på 4756 tonn storfekjøtt m/ben.  
WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 2500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter  
(omregnet til storfekjøtt m/ben). 

2) Importen inkluderer WTO-kvote på 206 tonn og  
600 tonn fra Island.

3) Importen inkluderer spekk (800 tonn), WTO-import  
på 400 tonn i 2020 og 700 tonn i 2021  
(av kvoten på 1381 tonn). EU-kvote på 900 tonn.

4) Forutsetter i prognosen en import på 450 tonn egg.

Vi har inredning till din gård
Ventilation ◊ Foderskruvar ◊ Silo ◊ Utgödsling

Besök oss på våra plattformar!
Tel: +46 150-48 77 00

Ta kontakt med Felleskjøpet for et godt tilbud

FORTSETTER: En forutsetter at stengte gren-
ser og lite reising utenlands fortsetter. Det kan 
gi bra salg også i 2021. 
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Sagveien 8 – 1890 Rakkestad 
tlf 69 22 70 60 - post@hr-maskin.no
www.hr-maskin.no

KWB BIO varmeanlegg 
for ved, flis og pellets.

- til villa, landbruk og industri

Kontakt:
Roy Eng      tlf 949 76 500
Ole Aasen  tlf 930 27 575

Innovasjon Norge 
gir meget gode 

tilskuddsordninger 
til denne type 

BIO varmeanlegg.

Kontakt oss for 
informasjon.

Vi hjelper deg med 
hele prosessen fra 
tegnebrett til ferdig 

montert anlegg!
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Flere svinegårder er nå til salgs 
på Østlandet. 

I Sandefjord kommune i Vestfold er 
gården Bångunrød til salgs. Gården 
har økologisk kombinert svineproduk-
sjon med ca. 50 purker og framfôring 
av ca. 1200 slaktegriser. Det er kon-
trakt med Rema og Kolonihagen om 

salg av kjøtt. Svineproduksjon skjer i 
tre grisehus på til sammen 1700 m2 
med tilhørende uteplass på betong for 
økologisk drift. Hovedgrisehuset er fra 
1997, påbygd og videreutviklet for 
økodrift i 2008 og 2017. Gårdens 
dyrka areal er 130 daa jord, og total-
areal 888 daa. Prisantydning er 17,3 
millioner.

Lenger nord i Innlandet finner vi to 
 svinegårder. I Grinder, Grue selges 
Tangen, Nordre med 72 daa fulldyrka 
jord og kombinert svineproduksjon 
opp mot konsesjonsgrensa (7 ukers 
puljedrift med 15-16 i pulja). Drifts-
bygning fra 1946 er påbygd med 
 grisehus i 2005 og 2012. Megler er 
Koppang Landbruk, og prisantydning 
7,3 millioner kroner. 

Ikke langt unna finnes også gården 
Sletten Mellom i Åsnes (omtalt i Svin 
5/20). Den har hele 1194 daa jord og 
smågrisproduksjon opp mot konse-

sjonsgrensen. Prisantydning er nå 
redusert fra 29 til 26 millioner kroner. 

– Vi har noen interessenter, men salg 
av en slik gård med både korn. bær og 
svineproduksjon er ikke gjort over 
natta, sier Henrik Tegneby i megler-
firmaet Tegneby & Grønnerød. 

Går vi til nabolandet Danmark er stor-
gården Eskelund på Fyn til salgs. Dette 
er en av Danmarks aller største svine-
bruk eid av familien Lerche-Simonsen. 
Gården har vokst fra et bruk på ca. 100 
daa for 100 år siden til 7500 daa eid 
areal og framfôring av 100.000 slakte-
griser i dag. Det er egen fôrfabrikk 
(også for salgsproduksjon). Gården har 
vært til salgs siden februar. Pris er ikke 
oppgitt, men Landbrugsavisen antyder 
160 – 200 millioner NOK. Fyn er kjent 
for å ha noe av den mest fruktbare 
jorda i Danmark.

NYHET!
Tilsa� fiber for å gi 

smågrismagen en

 ekstra god start

norgesfor.no All� d der for deg

IDEAL JUNIOR
En god nyhet � l de minste!

Frisk mage og sunne tarmer 
er vik� g for en god start for 
smågrisen, og for lommeboka 
� l svineprodusenten! Ekstra 
fi ber � lse� es derfor nå � l de 
aller minste!

Ta kontakt med din lokale 
mølle for en fôrprat!

Flere svinegårder selges

Gården Tangen Nordre i Grue er til salgs for 
drøyt 7 millioner kr. [foto: Tore Mælumsæter]
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SOLENERGI NORGE AS leverer kom-
plette, driftssikre og lønnsomme sol-
celleanlegg for alle typer bygg. 

Vi har solgaranti; vi personlig skred-
dersyr et produkt som er det mest 
økonomiske for deg, og beregner  
energiproduksjonen din nøyaktig, slik 
at du kan produsere din egen miljø-
vennlige og billige strøm i mange år. 

Solenergi er en smart og energi-
effektiv løsning. Sola er verdens eldste 
fornybare energikilde, og selv om det 
av og til føles som om sola knapt nok 
skinner i Norge, kan vi love deg at det 
er mer enn nok til at også du kan få 
en effektiv solcelleløsning. 

Teknologien har endret seg de siste 
årene, og det har også strømprisen. Alt 
dette gjør at alt bør ligge til rette for at 
også du har mulighet til å kunne bruke 
solenergi for å spare penger og miljø.

HVORFOR SATSE PÅ SOLENERGI?
• Du produserer din egen strøm, 

som gir deg reduserte strøm-
kostnader.

• Miljøvennlig og energieffektiv 
løsning  – en viktig investering 
for fremtiden.

• ENOVA, enkelte kommuner og  
Innovasjon Norge kan gi støtte 
for solenergi.

Synes du at strømregningen din med fordel kunne 
vært lavere? Er du miljøbevisst, og har lyst til å 
bidra til å ta vare på miljøet, slik at også framtidige 
generasjoner kan vokse opp i en verden med mest 
mulig stabilt klima? Da kan vi hjelpe deg.

HVORFOR VELGE 
SOLENERGI NORGE

• SOLGARANTI – vi prosjekter riktig!  
Vi tilbyr individuelt beregnede  
solcelleanlegg, tilpasset akkurat  
dine behov. Slik leverer vi det  
mest lønnsomme solcelleanlegget  
til deg.

• Vi tilbyr gratis befaring.

• Vi leverer svært effektive kvalitets- 
produkter med den nyeste teknologi-
standarden.

• Vi jobber sammen med kvalifiserte  
og erfarne norske monterings- 
partnere.

• Vi har over 25 års effektgaranti på  
solcellepanelene og 10 års produkt- 
garanti på alle våre produkter 
uten ekstra kostnad.

• Du får personlig rådgivning hele  
veien – vi følger deg fra første  
møtet til det ferdige installerte  
solcelleprosjektet.

• Du vet du blir fulgt opp i etterkant  
- vi foretar ett års befaring.

Kontakt oss:
post@soleno.no
+47 901 48 982

Solenergi Norge AS
Gruvvegen 30A
2580 Folldal soleno.no

SO

LG
ARANTI

V
I PROSJEKTERER R
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G

VI TILBYR SOLCELLE-
ANLEGG TIL LANDBRUKET

Ønsker du å produsere din egen strøm?
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Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Uni Pre-FER – Tilvekst i fødebingen
Hva er Uni Pre-FER?

Uni Pre-FER inneholder lettopptakelig 
og lettfordøyelig energi- (spegrismelk) 
og jernkilder, diarrè hemmende produk-
ter, eteriske oljer, melkesyrebakterier og 
vitaminer.

Uni Pre-FER brukes som jernforsyning og 
vekstfremmer i fødebingen. Den stimu-
lerer rode-instinkt og stimulerer opptak av 
fòr. Øker tilveksten før fravenning og gir 
tilfredstillene hemoglobinnivå.

Uni Pre-FER gis i 10 dager fra fødsel og 
så fortsettes det med spegrisfôr.

Uni Pre-FER kan tildeles automatisk eller 
manuelt med målebeger. Leveres i sekker 
a 15 kg. som rekker til ca 430 griser.      

Tildeling av Uni Pre-FER 
med målebeger i 10 dager.

Unifeeder – intelligent tildeling. 
Til Uni Pre-FER og spegrisfôr.

Regjeringen foreslår å etablere 
en støtteordning for store, 
 publikumsåpne arrangementer 
utenom kultur og idretts
sektoren, som messer og mat
festivaler.

– De største arrangementene, som 
messer og festivaler, skaper store ring-
virkninger for lokalt og regionalt 
næringsliv. Noen har ringvirkninger på 
nasjonalt nivå. Med den nye støtteord-
ningen for arrangører vil regjeringen gi 
aktørene mulighet til å planlegge store 
arrangementer også på sikt, til tross 
for økonomiske utfordringer, sier 
næringsminister Iselin Nybø.

– Smitteverntiltakene har ført til store 
økonomiske konsekvenser for de mange 
matfestivalene som skulle vært arrangert 
i sommer og høst. Disse festivalene er 

viktige salgsarenaer for produsentene, 
og betyr mye for næringslivet rundt. 
Nå støtter vi matfestivalene for å sikre 
videreføringa v dem så snart smitte-
situasjonen tilsier det, sier landbruks- 
og matminister Olaug Bollestad. 

Den nye støtteordningen vil gjelde 
arrangementer som er blitt avlyst som 
følge av pålagte restriksjoner i for-
bindelse med koronapandemien, og 
som ikke faller inn under eksisterende 
støtteordninger for kultur- og idretts-
sektoren.

TILTAKSPAKKE
For mange arrangører er tapene så 
omfattende at det svekker muligheten 
for å planlegge tilsvarende arrange-
menter på sikt. Regjeringen vil derfor 
stimulere til at aktiviteten i markedet 
gjenopptas så fort smitteverntiltakene 
tillater det, og foreslår en ny støtte-
ordning for arrangører av store, publi-
kumsåpne arrangementer.

Ordningen inngår i regjeringens bud-
sjettforslag om økonomiske tiltak i 
møte med virusutbruddet, som blir 
lagt frem i dag.

Messe-og konferansearrangører kan 
også søke kompensasjonsordningen 
for reiselivet på 1 milliard kroner og 
omstillingsordningen for reiselivet på 
250 millioner kroner via Innovasjon 
Norge.

Støtte til messer og matfestivaler

MANGE: Trøndersk Matfestival er en av 
 mange som har blitt arrangert de siste årene.
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Skal du 
bygge nytt 
eller renovere?

Reservedelstelefon: tlf 72 50 50 50, tast 3+2
Vakttelefon, deler: tlf 72 50 50 50

Vakttelefon, I-mek teknisk: tlf 815 00 730
Verksteder med I-mek service: tlf 72 50 50 50

Odd Arne 
Nordahl
Levanger
979 84 055

Jørn-Einar 
Larsen
Hamar
Tlf 922 11 538

Harald 
Rønning
Vestlandet
Tlf 916 50 811

Hans 
Hvidsten
Mysen
Tlf 481 69 500

John 
Skretting
Rogaland
Tlf 957 03 858

Aco Funki innredning i 
kompaktplate. Hygienisk 
og meget solid.

Aco Funki Multistraw. 
Automatisk strøtildeling.

Aco Funki Funkimat 
tørrfôringsautomat.

Aco Funki våtfôrings-
anlegg med etetidsstyring.

Nooyen Tribar rister. 
God gjødselgjennomgang.

Sveaverken. 
Hydraulisk utgjødsling.

Agrisys AirSys. Multifase-
anlegg med tildeling av 
fôr på bingenivå.

SKOV. Verdensledende 
på ventilasjon og 
produksjonsstyringer.

Agrisys AirSys strø med 
automatisk tildeling av strø.

Aco Funki Baby Feeder. 
Blander fôr og vann og 
tildeler fôr etter signal 
fra sensor i krybba.

Vi har produkter fra anerkjente 
leverandører. Kontakt oss for 
et godt tilbud!

FK - Svin 210x297 mm.indd   1 29.09.2020   14.37
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//JUSSPALTEN//

Der flere personer eller selskaper bruker samme vei, kan det 
oppstå spørsmål om hvem som skal vedlikeholde og utbedre 
veien, og hvem som skal fatte avgjørelser på vegne av veg-
felleskapet. Her kommer temaet veilag inn. 

Veilag reguleres av veiloven. Medlemmene i et veilag er i 
henhold til veiloven (veglova) § 55 de som har en forpliktelse 
til å vedlikeholde veien. I henhold til samme lov § 54 har alle 
som bruker veien som adkomst frem til sin eiendom en for-
pliktelse til å vedlikeholde veien. Disse utgjør derfor i lovens 
forstand et veilag. 

FORHOLDET TIL GRUNNEIER
Der en vei driftes av et veilag, er det veilaget og ikke grunn-
eier som gjør det praktiske arbeidet knyttet til veien, og det 
er veilaget og ikke grunneier som fatter avgjørelser om styre 
og stell knyttet til veien. Grunneiers rolle er ofte beskjeden, 
selv om det er grunneier som ofte har eiendomsretten til 
selve veien eller grunnen som veien er lagt på. 

ORGANISERING OG FORPLIKTELSER INNAD I VEILAGET
Det er viktig å merke seg at medlemskap i et veilag ikke er 
frivillig. Veiloven § 54 avgjør om man har forpliktelser til 
 vedlikehold og utbedring av en vei. Har man det, så er man 
samtidig medlem av veilaget, enten man vil det eller ei.  
Man kan ikke melde seg ut. 

Den øverste myndigheten i veilaget er medlemmene selv, 
når disse møtes. Møtet er ikke gitt et navn i loven, men kan 
sammenliknes med en generalforsamling eller et årsmøte, 
slik vi kjenner dette fra andre organiseringsformer. Etter 
 veiloven § 55 første ledd skal slike møter i veilaget avholdes 
minst en gang i året. Avgjørelser på møtene fattes ved 
alminnelige flertallsvedtak, slik at det alternativet som får 
flest stemmer, vinner. 

I henhold til veiloven § 55 andre ledd har hvert medlem i 
 veilaget én stemme hver. Dette gjelder imidlertid ikke der 
enkelte medlemmer i veilaget har en større forpliktelse enn 
de andre. I slike tilfeller skal stemmeretten øke i takt med 
forpliktelsene. Dette kan for eksempel være aktuelt i veilag 
som rår over veier som både brukes til skogsdrift og av hytte-
eiere. Skogsdrift sliter normalt på veier, og krever i tillegg en 
helt annen veistandard enn det en hytteeier har bruk for. 
Derfor er det rimelig at de som driver skogsdrift også har et 
større ansvar for vedlikehold og utbedring av veien. Samti-
dig er det da også rimelig at disse har mest å si innad i veila-
get. Normalt fordeler plikter i veilaget etter den forholds-

messige andelen av bruk/belastning som det enkelte 
medlem i laget svarer for. 

Dersom det er behov for det, kan veilaget utpeke et styre for 
å ivareta den daglige driften. Dette er mest aktuelt i større 
veilag, eller i veilag som drifter bomveier, hvor bommene 
 krever tilsyn, regnskapsføring eller administrasjon. Slik som i 
andre organisasjoner, så er de vanligste rollene i et styre en 
formann, en økonomiansvarlig/kasserer og en sekretær.  
I større veilag kan man ha flere styremedlemmer i tillegg, i 
mindre veilag kan én person bekle alle roller i et enestyre. 

VEILAGETS ARBEID OG ANSVAR
Veilaget skal fatte avgjørelser og administrere spørsmål som 
gjelder vegfelleskapet og den daglige driften av vegen. Alle 
andre rettigheter som hører inn under eiendommene som 
veien ligger på, er det grunneier som rår over. 

I veiloven § 55 er det gitt en rekke eksempler på hva veilaget 
rår over, slik som å ta opp felles lån, sette av penger til utbe-
dringer, fremme søknad om rett til å kreve bompenger, gjøre 
avtaler med grunneiere mm. I tillegg kan veglaget foreta 
arbeid for den ansvarliges regning, dersom ett eller flere 
medlemmer av veilaget ikke skjøtter sine plikter. 

VEILAGETS ØKONOMI OG FORHOLDET TIL  
DET OFFENTLIGE
Veilag har i all hovedsak tre former for inntekter. For det 
 første, kan veilaget ha inntekter fra medlemmene selv, i form 
av en årsavgift. Dernest kan veilag ha inntekter fra bomkas-
ser. Til sist kan veilag ha inntekter i form av tilskudd fra det 
offentlige. 

Innad i veilaget, er det vanlig å fordele kostnadene i forhold til 
bruk/nytte av veien. I eksempelet ovenfor, hvor et veilag har 
både skogdrift og hytteeiere, vil typisk de som står for skogs-
driften måtte betale langt mer i årlig driftstilskudd enn hytte-
eiere som kanskje bare bruker veien noen få ganger i året. 

I mange kommuner er det vanlig at kommunen gir tilskudd 
til ulike private veilag. Kommunenes rettslige stilling i slike 
saker er ikke omtalt i veiloven. Kommunen har derfor ikke 
noen formell plass i veilaget, med mindre kommunen også 
er bruker av veien som atkomst til en eller flere av sine eien-
dommer. Ofte er det allikevel slik at kommunen stiller vilkår 
for å gi støtte til veilag, slik at kommunene indirekte kan ha 
en innflytelse i veilaget.

Kort om veilag
Private veier er utbredt i Norge, både til bolig, fritids og næringsformål.

MAURITZ AARSKOG 
advokat og partner i Østby Aarskog 

Advokatfirma AS. 
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SPF-produksjon  
– en nøkkel til bedre 
økonomi!
Gris med SPF-status er friskere enn annen gris.  
Derfor har de de et lavere fôrforbruk, bedre tilvekst 
og du som bonde sparer kostnader på sjukdoms-
behandling.

Går du med planer om å legge om, eller har en  
SPF-produksjon som du ønsker å utvikle videre  
– ikke nøl med å ta kontakt med oss i Nortura!

Vi har kompetansen som kan hjelpe deg med  
rådgivning før, under og etter omlegging. 

Vi har formeringsbesetninger med SPF status som 
produserer livdyr av høy kvalitet til bruksbesetninger 
i hele landet.

Sidemontert lastestativ for type T-2 VV og T-2 Kombi

GJØDSELPUMPER 
FOR ENHVER 
DRITTJOBB!

Hatleveien 4, postboks 14, 
4368 Varhaug

Telefon 51 79 35 50
Telefaks 51 79 35 51

www.jaerbu.no Produsent til norske bønder siden 1938

Ekstrautstyr!
Trådløs 
fjernstyring!

Meld deg på 
befaring idag!

Vi gjør en online 
vurdering av 
din eiendom. 

”Dette gir oss mulighet for 
anbefaling av 
optimalt utstyr 

for håndtering av 
flytende 

husdyrgjødsel”. 

Gratis Befaring!

Kontakt oss:
www.agromiljo.no/

befaring

Telefon: 51 71 20 20

-graset er grønnere på vår side!
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www.rekord-system.no
post@rekord-system.no 
Tlf. 51 42 26 20

Landbruk og Maskin leverer i samarbeid med  
Akershus Traktor og Eiksenteret en løsning på det 
meste innen gjødselhåndtering.

www.agromiljo.no
Tlf. 51 71 20 20
post@agromiljo.no

Lagring og spreiing av husdyrgjødsel er vårt  
fagområde.
– Effektiv og miljøvennlig gjødselhåndtering.

www.imekservice.no
service@imekservice.no
Tlf. 905 71 192

Over 20 års erfaring i hele Norge.
Prosjektering, montering og service.
Eget lager – alle dager – rask levering.

www.agromek.dk Agromek er Nordeuropas største samlede land-
bruksmesse. Messen arrangeres i MCH Messecenter 
Herning den 19. – 22. januar 2021.

L A N D B R U K S L E V E R A N D Ø R E N

www.fatland.no
harald.pedersen@fatland.no
Tlf. 98 25 39 11

Over 5000 produsenter har allerede valgt Fatland.  
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat 
om hva vi kan tilby deg.

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

Vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

www.hargassner.no
erling@hargassner.no
Tlf. 90 99 02 41

Prosjektering og levering av
flis-, pellets- og vedfyringsanlegg.

www.hr-maskin.no
post@hr-maskin.no
Tlf. 949 76 500  /  Tlf. 930 27 575

KWB Bio varmeanlegg for ved, flis og pellets

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

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

www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Agri Tlf. 72 50 50 50

www.fkra.no
FK Rogaland Agder Tlf. 51 88 70 00

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

www.if.no/landbruk
Tlf. 815 11 526

If har hjulpet bønder med landbruksforsikring i 
mange år. Ta kontakt med en av våre erfarne med-
arbeidere over hele landet.

www.danbox-agro.com
salg@danbox-group.com
Tlf. +47 463 55 666

Med klimapaviljonger får du kvalitetsbygg – en øko- 
nomisk og attraktiv totalløsning. Vi leverer plastplater 
til alle formål. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

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

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

www.bergerud-gaard.no
ole@bergerud-gaard.no
Tlf. 91 84 50 04

Plastplater til alle formål. 

www.bms.as
fredrik@bms.as
Tlf. 99 35 30 00

Vi leverer det meste av gjødselhåndteringsutstyr  
for bløt og tørrgjødsel.

www.fiska.no
post@fiska.no
Tlf. 51 74 33 00

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

www.fiizk.com
boh@fiizk.com
Tlf. 41 37 36 65

Skreddersydde løsninger for åpen og lukket lagring 
av husdyrgjødsel.

L A N D B R U K
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www.gkroe.no
post@gkroe.no
Tlf. 95 78 12 34

Effektiv gjødselhåndtering i svineproduksjonen.



www.prima.as
post@prima.as
Tlf. 51 79 86 00

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

www.reimelandteknikk.no
post@rlteknikk.no
Tlf. 51 56 10 80

Landets største produsent av innredninger og  
rekvisita til husdyrrom. Tilbyr også utstyr for gjødsel-
behandling.

www.soleno.no
post@soleno.no
Tlf. 90 14 89 82

Vi tilbyr solcelleanlegg til alle typer bygg!

www.sveaverken.se
andreas.axelsson@sveaverken.se
Tlf. +46 150 48 77 00 / +46 (0)70 542 05 09

Vi har innredning, ventilasjon, fôrskruer, silo og  
gjødselprodukter.

www.tunetanken.dk
salg@tunetanken.dk
Tlf. +45 7697 3000

Nye og brukte siloer og tanker.

D I V E R S E

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

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

www.jaerbu.no
ov@oleg.no
Tlf. 51 79 35 50

Jærbu gjødeslpumper direkte fra produsent.

https://medlem.nortura.no
Tlf. 955 18 400

Ditt eget selskap!

www.norsk-slakt.no
postmottak@norsk-slakt.no
Tlf. 740 83 700

Ønsker mer gris !
Vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

SIDE 49
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SIDE 40
www.optima-ph.no
optimaph@kvamnet.no
Tlf. 918 17 432 / 908 47 448

Optima pH til folk og dyr. Hudvask og hudpleie 
(spenepleie) etter økologiske prinsipp. Oppnå god 
normalflora og unngå mange problem.

Johannes Silde
Johannes_silde@hotmail.com
Tlf. 97 08 65 55 

SPF Landsvin og TN70 purker med høg avlsverdi  
til salgs. Kan levere i størsteparten av Sør-Norge.  
Uavhengig av slakteritilhøyring.

www.sunsystem.no
psludvig@online.no
Tlf. 90 85 48 95

Energirådgivning, enovastøtte, akkumulatortanker, 
solfangere, pelletspeis, pelletskjel, fliskjel, vedkjel, 
varmepumpe, solceller, vindkraft.

Siv. Ing. 
Per S. Ludvigsen
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Har du tips om møter, kurs, seminarer, utstillinger eller annet som har bredere interesse for svine produ- 
senter og andre i svinekjøttets verdikjede, send en e-post eller gi oss et vink ! svin@norsvin.no

NESTE NUMMER AV SVIN, NUMMER 8,  
KOMMER UT DEN 6. NOVEMBER 2020

// Manusfrist: 19. oktober

// Bestillingsfrist annonser: 19. oktober

// Leveringsfrist annonsemateriell:  

 23. oktober

ANNONSEPRISER:

FORMAT 4-FARGER 2./3. OMSLAG

1/1 16.400,- 17.900

1/2 10.200,- 11.200

1/3 8.200,- 

1/4 7.100,- 7.700

1/8 3.950,-

Baksiden 18.900,-

SMÅGRISPRODUKSJON Kurs i smågrisproduksjon arrangeres av Norsvinskolen i  
 Hamar 27.– 29. oktober 2020.

SVINEFAGLIG WEB-SEMINAR (Teams) om etologi, grisens atferd, arrangeres av  
 Norsvinskolen 25.– 26. november.

SMÅGRISKURS arrangeres på Sola i Rogaland av Norsvinskolen  
 den 12.– 14. januar 2021.

AGROMEK 2021 arrangeres 19.– 22. januar i Herning.

EUROTIER 2020 er utsatt. Den arrangeres 9.– 12. februar 2021 av DLG  
 i Hannover.

SIA SIMA I 2020  er utsatt til 21.– 12. februar 2021, i Paris nord

UTGIVELSESPLAN SVIN 2020:

NR. MANUSFRIST MATR.FRIST UTGIVELSE TEMANUMMER

8 19. okt 23. okt 06. nov 

9 16. nov 20. nov 04. des Bygg og I – mek.



Returadresse: Norsvin, Storhamargata 44, 2317 N-Hamar

Aktivisering av grisen er viktig for god trivsel 
i grisehuset. Format Trivsel har samme 
store pellets for lek og utforsking. Nå brukes 
flere ulike fiberkilder for å fremme tarmhelsen, 
samtidig som vi bevarer metthetsfølelsen.

God trivsel for grisen 
– aktivisering, metthetsfølelse og tarmhelse

Format 
Trivsel - Ny 
og bedre!

• Stor pellets aktiviserer grisen

• Det er forskjellige typer fiber 
 som gir god metthetsfølelese 
 og som fremmer god tarmhelse

  Visste du at:

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 •  www.fkra.no

FORMAT Trivsel bakside 210x233  .indd   1 23.09.2020   17.26


