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HUSDYRGJØDSLA HAR BLITT MER VERDT
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LUFT FIKK FART PÅ GJØDSLA IGJEN
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En liten del av din virksomhet
En stor del av resultatet
• 100% naturprodukt
• Bedre klima
• Mer nitrogen i gjødsla
• Mer homogen gjødsel
• 10 kg Active NS = 500m3
10 kg = kr. 1.375,- + mva

Forenkler gjødselhåndtering
MER HOMOGEN GJØDSEL
Løser opp klumper og bunnfall
I tillegg:
Ammoniakk bindes til tørrstoffet i gjødsla
Reduserer utslipp av ammoniakk/lukt
Øker nitrogeninnholdet i gjødsla
Like effektiv til gjødsel av storfe og svin
Dokumentasjon på www.fcsi.dk
Active NS gjødselaktivator får du hos:
www.husdyrsystemer.no/forhandlere
www.husdyrsystemer.no
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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

3

SVIN 7/2021

INNHOLD – NR.7/2021 – 56. ÅRGANG

DIVERSE

Starter klimarådgivning............................................................................................................................................................................ 6
Fra eplegris til bare epler.................................................................................................................................................................... 46

DYREVELFERD

Dyrevelferdsprogrammet utvides................................................................................................................................................ 14

FÔRING OG STELL

Norsk jerntildelingsstrategi fungerer godt.......................................................................................................................... 44

HELSE

Dyrehelsa i Norge mellom to permer....................................................................................................................................... 16

KJØTTINDUSTRI

Innovativ spekematutvikling................................................................................................................................................................ 8

KJØTTMARKEDET

Mer norsk kjøtt neste år........................................................................................................................................................................ 42
Bedre lønnsomhet uten overproduksjon............................................................................................................................... 43

LEDER

Når råvarene blir rådyre........................................................................................................................................................................... 5
Biogass sørvestpå ........................................................................................................................................................................................ 5

NÆRINGSPOLITIKK

Framtida er foran oss [direktøren direkte].......................................................................................................................... 10

PRODUKSJON

Godt over et normalt kornår............................................................................................................................................................ 11
Husdyrgjødsel 30 000 kr mer verdt [tema gjødsel og energi].......................................................................... 18
Verdi av husdyrgjødsel [tema gjødsel og energi]......................................................................................................... 19
Luft fikk fart på gjødsla igjen [tema gjødsel og energi].......................................................................................... 20
– Får tjukkere konsistens [tema gjødsel og energi].................................................................................................... 24
– Bygde egen luftomrøring i gjødsla [tema gjødsel og energi]....................................................................... 26
– Når store strømengder er utfordringen [tema gjødsel og energi]............................................................ 28
Vi får mer energi enn vi bruker fra sola [tema gjødsel og energi]................................................................. 30
Ny gjødselforskrift snart på høring [tema gjødsel og energi]............................................................................ 32
Investerer i biogass [tema gjødsel og energi].................................................................................................................. 34
Årlig tilskudd til biogassanlegg [tema gjødsel og energi].................................................................................... 35
Tilsetter mikrokalk i gjødselrenna [tema gjødsel og energi])............................................................................. 36
Flere biogassanlegg i Rogaland rykker nærmere [tema gjødsel og energi]......................................... 38
Stripespredning og flere gjødselseparatorer [tema gjødsel og energi]................................................... 40

UTDANNING OG
KOMPETANSE

Avkorting i arv [jusspalten]................................................................................................................................................................ 48

Forsidebilde: Kulturlandskap i Erfjord, Ryfylke i Rogaland. Grisehuset på bildet tilhører
Jarle Haugsland. [Foto: Tore Mælumsæter]

FAGBLAD FOR
SVINEPRODUKSJON
Bladet utgis av Norsvin.
Bladet er medlem av
Fagpressen og redigeres
etter Redaktørplakaten.

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

Produksjon:
Hamar Media avd. Nydal

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

Pris/år (inkl. Svineportalen):
kr 875,– for medlemmer
kr 975,– for ikke-medlemmer
kr 550,– for studenter/elever
Kun Svineportalen ikke medlem kr 850,Kun Svineportalen medlem kr 750,-

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

Antall nr. per år: 9 tidsskrifter

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

LEDER

VI MENER:

«Gjær fra gran skal
nå testes i fôr til laks
og smågriser»
TORE MÆLUMSÆTER
ansvarlig redaktør

Når råvarene blir rådyre
Kraftfôret har gått saftig opp i pris det siste året. Det skyldes
ikke først og fremst at norskprodusert korn betales bedre enn
før. Det skyldes først og fremst at det har vært en generell pris
økning på råvarer i hele verdensmarkedet.
Viktige råvarer som soya, rapskaker, vitaminer og aminosyrer har hatt en pris
stigning på 20 – 30 prosent bare det siste året, og det er mye.
Mye av prisstigningen har også klimamessige årsaker, og kan først og fremst for
klares med avlingssvikt på grunn av klimaendringer i form av tørke og flom
mange steder i verden.
Også andre viktige innsatsfaktorer for å lage mat har blitt kjempedyre i løpet av
kort tid. Mineralgjødsel og fullgjødsel har i høst hatt en prisøkning på om lag 40
prosent. Det kreves olje og gass for å produsere mineralgjødsel, og når disse
energikildene blir dyrere, blir også fullgjødsla vanvittig mye dyrere.
Så her gjelder det for alle bønder å ta vare på de ressursene en allerede har på
garden fra før. Det finnes også lyspunkter og utvikling når det gjelder ressurser
og råvarer. Når innkjøpt mineralgjødsel blir vesentlig dyrere, så betyr dette også
at verdien av husdyrgjødsla og grisemøkka på garden blir større.
En annen ressurs som en god del norske bønder og grunneiere har tilgang på er
skog. Og nå har gjennombruddet kommet. Foods of Norway, ledet av professor
Margareth Øverland ved NMBU, melder at tett samarbeid mellom forskning og
industri har gjort det mulig å oppskalere gjærteknologien fra laboratorieforsøk
til industrielle forhold. Dette er et gjennombrudd i arbeidet med å materialisere
nye proteinressurser rent teknisk. Det er Lallemand Animal Nutrition og
Borregaard som har vært prosjektets samarbeidspartnere her.
Det gjenstår å se hvor økonomisk bærekraftige disse proteinressursene vil bli.
Men rent teknisk kan vi i hvert fall slå fast at protein til dyrefôr av gjær dyrket på
sukker fra norske grantrær kan vise seg å bli en bærekraftig erstatning for
importerte fôringredienser. Og det er første skritt på veien.
Foods of Norway melder nå at 1600 kilo gjær er produsert av sukker fra norske
grantrær etter et tett samarbeid med industrien. Gjær er en proteinkilde med et
proteininnhold på 50 – 60 prosent, og grangjær skal nå testes i fôr både til laks
og smågriser.
Så verden går framover.
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Biogass sørvestpå
Rogaland er kanskje det fylket som kan få
størst utfordringer med strammere gjød
selforskrifter. Fylket har en stor og inten
siv husdyrproduksjon, og selv om jordres
sursene er både gode og store, så vil de
fort kunne bli i minste laget i forhold til
strengere miljøkrav.
Det gjenspeiles blant annet i utviklingen
av salgsprisene for kjøp av tilleggsjord.
For noen år siden kom du langt med
15 000 kroner for kjøp av et mål dyrket
jord. I dag er prisen tre tusen kroner
høyere, og i dagens Svin kan du lese at
dette lett kan øke til 25-30 000 kroner
målet på Jæren.
Dette forteller noe om situasjonen. Men
nå kan det være løsninger på vei som kan
gjøre livet litt lettere for rogalandsbøn
dene. I Vindafjord nord i fylket planleg
ges det nå et biogassanlegg for 120 000
tonn husdyrgjødsel pluss slakteavfall. Litt
lenger sør på Finnøy så jobbes det for et
biogassanlegg som kan imot 35 000 tonn
husdyrgjødsel pluss slakteavfall og avfall
fra et smoltanlegg. Og på Jæren har det
vært jobbet parallelt med to store bio
gassanlegg som skal ta opp mot 500 000
tonn husdyrgjødsel. Uttalelsene som pre
senteres i denne utgaven av Svin tyder
på at det kanskje blir et samarbeid om
ett stort anlegg på Jæren. Disse prosjek
tene retter seg hovedsakelig mot husdyr
produsenter i Hå, Time og Klepp.
Uansett; det kan være lys i tunnelen i det
husdyrtrange Rogaland også.

DIVERSE

Starter klimarådgivning
Nå kan du bestille klimarådgiv
ning fra Norsk Landbruksrådgivnin
(NLR). De tilbyr nå klimarådgiving
til gårder over hele landet, og har
utdannet 100 klimarådgivere til
jobben.
Bonde og rådgiver kan sammen gå
gjennom drifta og finne effektive og
lønnsomme tiltak for den enkelte gård.
Rådgiving er viktig for at landbruket skal
nå målene i Landbrukets klimaplan og
klimaavtalen med staten.

Partene i jordbruksoppgjøret har
bestemt at klimarådgiving skal innføres
som tiltak i ordningen med regionale
miljøtilskudd (RMP) i søknadsomgangen
i 2021. Et første besøk av klimarådgiver
dekkes derfor delvis av Regionalt miljø
tilskudd i jordbruket og administreres av
Statsforvalteren.
Søknadsfrist er 15. oktober.
Dette er de åtte satsningsområdene i
landbrukets klimaplan:

// Utrulling av klimakalkulator og økt
satsing på klimarådgiving
// Mer klimavennlig og bærekraftig
fôring, avl og friskere dyr
// Fossilfri maskinpark
// Fossilfri oppvarming
// Bedre bruk av gjødsla og god
agronomi
// Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i
industrielle biogassanlegg
// Jorda som karbonlager
// Ny klimateknologi revolusjonerer
landbruket

Som en av få næringer har jordbruket
som kjent inngått en forpliktende klima
avtale med staten. I løpet av ti år skal
jordbrukets samla klimagassutslipp kut
tes, samtidig med at opptaket av kar
bon i jorda økes, med til sammen 5 mill.
tonn CO2-ekvivalenter.

Bunning tørrgjødselspreder
Velg kvalitet - spar tid!

Vi treffes på stand C03-04

Spredere bygget for presisjonslandbruk

Eksperter på gjødselhåndtering

Ta kontakt for tilbud – salg@hektner.no

Tlf: 63 83 90 00 – hektner.no
SVIN 7/2021
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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 måkeluker / 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

www.rlteknikk.no
Tlf. 51 56 10 80
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Innovativ spekematutvikling
Vondt å være
produsent
Det er tøffe tider for mange
danske svineprodusenter. Kjøtt
prisene har gått ned med hele tre
kroner på bare 10 uker. Den
uventede nedturen startet alle
rede i sommer.
I september lå svinenoteringen under 9
danske kroner per kilo. Det er fortsatt van
skelig å eksportere kjøtt ut av Europa, og
dette har slått inn i de europeiske marke
dene. For noen produsenter vil det nå
være vanskelig å dekke løpende utgifter,
skriver Landbrugsavisen. Danish Crown
begrunner de mange prisfallene med den
allestedsnærværende ASF-situasjonen i
nabolandet i sør. Også her går svinenote
ringene ned. I sommer ble det konstatert
afrikansk svinepest i flere tyske besetnin
ger. Også i Spania er det ubalanse i svine
kjøttmarkedet. Manglende etterspørsel fra
Kina gjør at spanske slakterier hver uke
pumper titusener hele delstykker svine
kjøtt ut i det europeiske markedet.

Nortura har fått bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til
«DigiSpek», et prosjekt som skal gjøre norsk spekematproduksjon
enda bedre.
Norske fenalår er kjent også utenfor våre grenser. Men nå skal et innovativt pro
sjekt ta spekematproduksjonen i Nortura enda et skritt videre. Ved Nortura Sogn
dal skal det i årene fremover utvikles og implementeres et digitalt prosess- og
beslutningsstøttesystem som blant annet skal gi mer forutsigbar produksjon,
redusert matsvinn og en enda bedre kvalitet på de norske spekepølsene. Nortura
fikk nylig bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet, som er
kalt «DigiSpek».
– Produksjonen av spekemat ved våre anlegg er ekte håndverk, og Nortura har som
ambisjon å digitalisere relevante deler av dette, sier Per Berg, direktør for nyskap
ning i Nortura. Nortura Sogndal produserer i dag rundt 2000 tonn spekepølse i året.
Nortura skal samarbeide tett med Sintef Digital, Sintef Manufacturing, Animalia,
Høyskolen på Vestlandet avdeling Sogndal, Rocetfarm og IRTA i Spania for å løse
de ambisiøse forskningsmessige- og utviklingsmessige målene. Prosjektet varer i
fire år, og er delfinansiert av Forskningsrådet.

Hele DanBred-
ledelsen går
Hele DanBreds styre er historie.
Alle trekker seg etter at direktøren
må gå etter å ha krenket flere
kvinner.
Landbrug og Fødevarers tre nåværende
medlemmer av styret, samt alle de seks
styremedlemmene som er utpekt av
DBI Holding og Danish Agro går ut av
styret. Også Danbreds nåværende for
mann Christian Junker trekker seg til
bake. Det skjer i forlengelsen av at den
forhenværende direktør i DanBred,
Thomas Muurmann Henriksen, forlater
sin stilling etter å ha krenket flere kvin
ner. Dette går fram av en pressemelding
fra Landbrug og Fødevarer.
Et nytt styre må til for å gjenopprette
tilliten til selskapet, både blant medar
beiderne og i forhold til DanBreds leve
randører, samarbeidspartnere og ikke
minst de berørte kvinnene.
Prosjektleder for DigiSpek, Karl Helge Albretsen og fabrikksjef i Sogndal, Inghild Lysne Sanden.
SVIN 7/2021
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Ble tilbudt gratis
smågriser
– Det er vanvidd det som skjer i øyeblikket,
sier Michael Vinderslev. Han er en rutinert
handelsmann og smågriseksportør fra NVRanders i Danmark.
Til Landbrugsavisen sier han at det er mer
enn en katastrofe. I fjor var danskene nede
på 22 euro, men da var fôrprisene betydelig
lavere. De siste prisene på 20 euro smågri
sen gjør at danske smågrisprodusenter nå
er langt nede, og desperasjonen brer seg.

Fjøset, i laftet tømmer og med torvtak, ble sannsynligvis bygget på 1800-tallet.
[Foto: Troms og Finnmark fylkeskommunes arkiv]

Freder kvensk fjøs i Porsanger
Fjøset i Repokoski er et unikt
kvensk kulturminne som forteller
om kvenenes liv i Lakselvdalen
og Finnmark på 1800-tallet.

Kvenene som slo seg ned i Porsanger og
Lakselvdalen fra 1700-tallet har etterlatt
viktige kulturelle spor. Fjøset i Repokoski
gir et innblikk i kvensk tradisjon, historie
og byggeskikk.

Fjøset viser hvordan kvenene bygde,
bodde og livnærte seg i området. Nå har
Riksantikvaren fredet det.

Fjøset står nær en viktig vei og ferdsels
åre til Karasjok, «Hevostie», som koblet
sammen kyst og innland.

Matkveite frå 0 til 75 prosent
sjølvforsyning på 30 år
I slutten av september hadde FN sitt høgnivåmøte om berekraftige
matsystem. Sentralt i dette er at kvart einskilt land må nytte ut
potensialet landet har for matproduksjon.
Trass i krevjande dyrkingstilhøve er Noreg sjøvforsynt med det meste av
kvardagsmaten. I vanleg gode kornår er om lag 70 – 75 prosent av matkveiten
norskprodusert. Men meir nedbør og vanskelege innhaustingstilhøve har skapt
problem for kornbøndene dei seinare åra.
Forskingsprosjektet Matkveite har som mål at ein større del av norsk kveite kan
nyttast som matkveite i bakeindustrien, skriv landbruks- og matdepartementet.
Noreg er eit krevjande land for matproduksjon. Vi har svært lite dyrkajord, berre
om lag tre prosent av land-areralet. Til samanlikning er 66 prosent av arealet i
Danmark dyrkajord. Mange matplanter lét seg ikkje dyrke i det kalde og våte
klimaet vi har. Matkorn kan berre dyrkast på den beste tredjeparten av dyrka
jorda vår.
9
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– En produsent ringte meg og tilbød med
7 kilos griser gratis hvis jeg bare ville hente
dem. De måtte ut på veien, for ellers
hadde han ikke plass til de neste. Men slike
priser er det jo ingen som vil fôre dem opp
til 30 kilo hvis det koster 150 kroner i fôr og
prisene er som nå, sier Vinderslev.

Gøma er solgt
Den danske gjødselvognprodusenten
Gøma er solgt til Samson. Sammen
håper de å kunne skape Nordens største
forhandler av maskiner og utstyr til
utendørs gjødselhåndtering.Det er de
to største danske produsentene som nå
har slått seg sammen. Det er først og
fremst det nordiske markedet de har i
tankene.

Støtte til tyske svine
produsenter
Tyske svineprodusenter møter forståelse
hos sine egne politikere. Noen viser vilje
til å støtte dem økonomisk, men det er
ikke snakk om å gi støtte for å legge
ned produksjonen. Landbrugsavisen
skriver at dette er klart etter et møte
mellom den tyske landbruksministeren
Julia Klökner hadde krisemøte med flere
av bransjens viktigste aktører, inkludert
delstatslandbruksministrene i de to del
statene Niedersachsen og NordrheinWestfalen. Bare i disse to delstatene
produseres omtrent 60 prosent av alle
tyske griser.
Mange opplever katastrofalt lave priser,
og flere tenker på å gi seg med svine
produksjon.

DIVERSE

DIREKTØREN DIREKTE

Framtida ligger foran oss
HVILKEN RETNING VIL DEN NYE REGJERINGA TA?

Vil den framskrive de siste ti
årene med strukturrasjonali
sering og stadig færre bruk,
større bruksenheter, lav inn
tektsutvikling i forhold til
resten av samfunnet og derav
manglende nødvendige
investeringer for å
kunne opprettholde og
videreutvikle gardens
ressursgrunnlag?

OLAV EIK-NES
adm. direktør Norsvin

Resultatet av denne utviklingen vil bli økt frafall, forvitring med lav nyrekruttering
til yrket, og en betydelig lavere selvforsyningsgrad av norskproduserte matvarer.
Et resultat som går i stikk motsatt retning av hva de nasjonale og internasjonale
myndigheter ønsker, nemlig en økt bærekraftig matproduksjon med lavere
klimaavtrykk.
I praksis betyr det at det enkelte land må øke sin selvforsyningsgrad.
Har optimisten «direktøren direkte» mistet troa? Nei, på ingen måte. Men å
tegne et realistisk nå-bilde kan til tider være et godt utgangspunkt for å kunne
brette opp ermene og snu en uønsket retning.
Norsvin har i den siste tida gjennomført en karlegging av hva de tillitsvalgte og
andre viktige samarbeidspartnere tror om framtida og utviklingen i norsk svine
produksjon fram mot 2032. Resultatet er av denne kartleggingen er noe spri
kende. Viktige samarbeidspartnerne tror i større grad på en positiv utvikling, 
der næringa vil styrke sin posisjon og øke vekta på alle de positive sidene som
svinenæringa står for.
Men mange tillitsvalgte maler et mer dystert bilde, med nedgang og avvikling
som følge av dårlig økonomi, lav nyrekruttering, og ikke regningssvarende inves
teringer. Dette bildet kan helt klart defineres som lav optimisme, og det står stikk
i strid med det svinenæringa i årtider har stått for.
Svinenæringas betydning for norsk matproduksjon er stor. Dette er den største
kjøttproduserende næringa, og den næringa som har størst betydning for avset
ning av norsk fôrkorn. Den er også hovedgrunnlaget for å opprettholde bror
parten av slakte- og foredlingsindustrien. Svinenæringa leverer dessuten et
fantastisk ernæringsmessig produkt som er alt for viktig til at den pessimismen v i
nå registrerer skal få feste seg.
Selv om inntektene i norsk svineproduksjon i stor grad kommer fra markedet, så
er næringa på lik linje med andre matproduserende næringer i Norge avhengig
av landbrukspolitiske rammebetingelser. Det betyr at en i tillegg til gode priser
på svinekjøttet trenger en politikk som utformer viktige rammebetingelser for
svinenæringa. Politiske tiltak som en betydelig investeringspakke og et inntekts
løft vil ha en stor betydning for veien videre. Det vil også begrense den negative
utviklingen, og skape ny optimisme i næringa. Den politiske vinden blåser i ret
ning av økt selvforsyning og beredskap basert på norske råvarer. Det blir derfor
avgjørende de neste ukene og månedene å ansvarliggjøre en ny regjering i kon
krete handlinger, og ikke bare la visjoner og målsettinger råde i festtaler.
Det er nå på tide med en ny offensiv regjeringserklæring om landbrukets retning
og styringspunkter. Sist dette ble gjort var i forbindelse med EU-avstemningen i
1994, og før det opptrappingsvedtaket på 1970-tallet. Jeg mener at dagens
politikere har noe å lære av de som den gang på 1970-tallet satte seg i fører
setet, utformet og gjennomførte en offensiv og framtidsrettet landbrukspolitikk.
For om en vil eller ei, så ligger framtida foran oss.
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FÔRING OG STELL

Godt over et normalt kornår

Når dette skrives er det meste av årets kornavling i hus.
De første prognosene fra markedsregulator var som vanlig
på plass i midten av august. Årets andre kornprognose ble
klar i midten av september.
ARILD ERIKSEN, FAGSJEF OPTIMERING, F ELLESKJØPET ROGALAND AGDER
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For oss som kornkjøper/kraftfôrprodu
sent så regner vi årets sesong godt
over et normalår. Andel bygg/havre
ligger 15 – 20 prosent over siste fem
årssnitt. Kveite er den store usikker
heten. Foreløpig lite kveite, men det
kan fort snu hvis matkveite omdispo
neres.
Prognosert tilgang til industrien
bygger som alltid på arealprognoser,
estimerte avlinger per dekar og for
ventet andel som skal gå til mat.
MYE HØSTKVEITE GIKK UT
Markedsregulator forutsetter som tid
ligere at arealbruken til korn er relativt
stabil. Fordeling mellom kornslaga
baserer seg på salg av såkorn. Det er
på samme tid tatt høyde for at en stor
del av arealet med høstkveite har gått
ut i løpet av vinteren. Dette skyldes i
stor grad barfrost og kulde. Det meste
av dette arealet ble sådd om til vår
kveite, bygg og havre.
Tilbakemeldinger fra forsøksringene
gir indikasjon om noe varierende avlin
ger. Fra flere sentrale korndistrikt
meldes det at tørkeperioden midtsom
mers trolig har bidratt til tørkeskade
og noe reduserte avlingsnivå. Siste
kornprognose ble av den grunn ned
justert med 54 000 tonn sammenliknet
med den vi fikk i august. Volumene av
bygg og havre ser likevel ut til å
havne marginalt over forrige kornår,
og 18-20 % over gjennomsnitt av siste
femårsperiode. For fôrkveite er
anslagene som vanlig mer usikre, mye
avhenger av andelen som eventuelt
nedklassifiseres seinere i sesongen.
Foreløpig prognose for fôrkveite ligger
15 % bak forrige kornsesong, og sam

tidig vesentlig lavere enn siste femårs
snitt.

vis langt under EU sine maksgrenser
for slike toksiner.

LAVERE KRAFTFÔRSALG
Årets kornavling vurdert opp mot for
venta salg av kraftfôr danner utgangs
punktet for importkvoter for karbohy
drat. Markedsregulator ser for seg en
nedgang i kraftfôrsalget i kommende
periode på 3,3 prosent. Det blir heller
ikke denne sesongen anledning til stor
suppleringsimport av karbohydrat.
Norsk korn skal jo brukes opp, og
grisen tar som alltid godt for seg av de
norske kornavlingene. Importkvotene
brukes i hovedsak til å hente inn
råvarer som roepellets, melasse,
kveite, mais og fiberråvarer det kan
være behov for i reseptene.

Foreløpige norske analyser gir det
samme bildet. Lave nivåer av DON
generelt, og noen «slengere» for T-2
og HT-2. Som vanlig er det havren som
er mest utsatt. Alt norsk korn som mot
tas følges opp i henhold til oppsatt
analyseprogram for slike toksiner i
Felleskjøpet. Påviste toksinverdier
plottes inn i optimeringsprogrammene.
På det viset har vi til enhver tid god
oversikt over totalnivået av slike stoffer
i den enkelte svineresept.

Kraftfôrresepter tilpasses jevnlig til
råvaretilgang og næringsinnholdet i
råvarene. Næringsmessig byr årets
kornhøst neppe på de helt store
avvikene sammenliknet med forrige
sesong. Bygget ligger i øyeblikket i
overkant av 10 % protein, kveite et par
prosent høyere.
LITE DON
Grisen er som kjent sårbar for høye
nivåer av mykotoksiner, giftstoffer pro
dusert av ulike typer muggsopp. Vi er
tidlig i sesongen, og mye er fortsatt
uavklart på dette området. De femseks siste årene har det imidlertid vært
svært lave nivåer av det vi kaller tricho
techener (DON, T-2, HT-2) her til lands.
I Sverige har komite for Foder &
Spannmål foreløpige analysert nesten
6000 prøver fra årets kornsesong for
DON. Analysene viser svært lave fore
komster av DON i svensk korn. HT-2
og T-2 påvises i enkelte prøver, heldig

KRAFTFÔRET OPP I PRIS
Prisene på kraftfôr har steget kraftig
det siste året. Det aller meste av pro
teinråvarene vi bruker blir importert.
Fraktmarkedet er anstrengt, og viktige
råvarer som soya, rapskake, vitaminer
og aminosyrer har hatt en prisstigning i
området 20 – 30 % det siste året. Dette
skyldes periodevis svak norsk krone,
høy oljepris (råvarer nyttes til biodriv
stoff) og en generell prisøkning på
råvarer i verdensmarkedet. Regionale
klimatiske utfordringer som tørke og
flom har ført til avlingssvikt. Så lenge
etterspørsel overgår det som tilbys i
markedet, er det lite som tyder på
snarlig endring.

PLASTPLATER, DET SMARTE VALGET.
Plastplater til alle formål. PP og PE plast

- melkerom
- tekniske rom
- våtrom
- husdyrrom

- egnet til ALLE dyreslag
- upåvirket av fukt og skitt
- enkle å holde rene/vaske
- lette å bearbeide/montere

%L
-1E0
L PAL

PÅ H

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge. Tykkelse 1,5 - 42 mm.
1735 Varteig
918 45 004
ole@bergerud-gaard.no
www.bergerud-gaard.no
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AVL OG SEMIN

Skal du
bygge nytt
eller renovere?
Vi har produkter fra anerkjente
leverandører. Kontakt oss for
et godt tilbud!

Aco Funki innredning i
kompaktplate. Hygienisk
og meget solid.

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

Aco Funki Multistraw.
Automatisk strøtildeling.

Aco Funki Funkimat
tørrfôringsautomat.

Aco Funki våtfôringsanlegg med etetidsstyring.

Agrisys AirSys. Multifaseanlegg med tildeling av
fôr på bingenivå.

Agrisys AirSys strø med
automatisk tildeling av strø.

Nooyen Tribar rister.
God gjødselgjennomgang.

SKOV. Verdensledende
på ventilasjon og
produksjonsstyringer.

Sveaverken.
Hydraulisk utgjødsling.

Odd Arne Nordahl
Levanger
979 84 055
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Jørn-Einar Larsen
Hamar
Tlf 922 11 538

Hans Hvidsten
Mysen
Tlf 481 69 500

John Skretting
Rogaland
Tlf 957 03 858

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

DYREVELFERD

Dyrevelferdsprogrammet utvides
Fra 1. januar 2022 vil Dyre
velferdsprogrammet for svin
utvides til også å omfatte
utvalgte anmerkninger fra
utvidet sjukdomsregistrering
(USR) på slakteriet.

Tabell 1 // Grenseverdier for USR-anmerkninger
GRØNN

GUL

RØD

0–1%

1–5%

Mer enn 5 %

Byller *
Leddbetennelser

0–1%

1–4%

Mer enn 4 %

Åpent halesår

0–2%

2–5%

Mer enn 5 %

*) bare for slaktegrisbesetninger

For stor andel anmerkninger vil føre til
bortfall av Velferdsgrisstatus og trekk
på oppgjøret fra 1. januar 2022, mel
der Animalia.
STATUSEN PÅVIRKES
To eller tre anmerkninger påvirker
statusen.
For purkebesetningene vil kodene ledd
betennelse og åpne halesår kunne
påvirke statusen, mens i slaktegrisbeset
ningene inkluderes byller i tillegg. Gren
sene for konsekvenser vil variere for de
forskjellige anmerkningene (Tabell 1).
Anmerkningene baserer seg på all gris
som er levert fra besetningen i løpet
av de siste 12 månedene. Andelen
anmerkninger blir inndelt i grønn, gul
og rød sone avhengig av nivå. Grønt
regnes som ok. Ved anmerkninger som
havner i gul sone (observasjonssone)
vil det medføre krav om et veterinær
besøk innen 30 dager. Meningen med
veterinærbesøket er å finne årsaken til
økningen i anmerkningene.

NOTIS

Rema taper
Etter åtte måneder av 2021 har
Rema 1000 en markedsandel på
23,1 prosent, en tilbakegang på
0,3 prosentpoeng fra samme
periode i fjor, ifølge Dagens
Næringsliv.

TRE SONER: Her et navlebrokk hos gris. Anmerkninger i dyrevelferdsprogrammet inndeles i
grønn, gul og rød sone avhengig av nivå. Anmerkninger i rød sone fører til direkte tap av
velferdsstatus.

Dersom besetningen har andel
anmerkninger som havner i rød sone
(tiltakssone), vil det føre til direkte tap
av Velferdsgrisstatus og økonomisk
trekk ved salg av livdyr og slaktedyr.
I tillegg er det krav om et nytt veteri
nærbesøk for å igangsette tiltak for å
bedre situasjonen i besetningen.

EGEN USR-SIDE
På en egen USR-side er det illustrasjo
ner av alle USR-anmerkningene for
gris. Øverst finnes de to eller tre aktu
elle anmerkningene som kan påvirke
Velferdsgrisstatus. Igjen deles anmerk
ningene inn i grønne, gule og røde fel
ter tilsvarende beskrivelsen i tabell 1.

TRAFIKKLYS
Allerede på statussiden under Velferds
grisstatus i Helsegrissystemet finner man
statusen for de aktuelle USR-anmerknin
gene. Anmerkningene markeres med
grønn, gul eller rød ut fra den aktuelle
anmerkningsandelen for besetningen.

På denne siden har du mulighet til å
sammenlikne nivået av USR-anmerknin
ger i din besetning både med gjen
nomsnittet på slakteriet du leverer til,
og med landsgjennomsnittet. Dette gir
deg en enkel tilnærming til å forstå
hvordan situasjonen er i din besetning
sammenlignet med andres, skriver
Animalia.

Ved siden av finnes en lenke til den
nye USR-siden. Den samme USR-siden
kan også nås fra produsentens meny
øverst på siden, i tillegg fra menyknap
pen som finnes øverst til høyre i forbin
delse med navn og produsentnummer.

Avtaleveterinæren har også tilgang til
denne siden, og kan bruke den som
ledd i rådgiving i besetningen.
SVIN 7/2021
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FS Finans – et springbrett til
en enklere hverdag i fjøset
Fjøssystemer kan hjelpe deg med finansiering. Med «FS Finans» tilbyr vi fordelaktige
leasingavtaler på alle relevante produkter. Eksempel er nye og brukte
Lely melkeroboter, Lely Discovery, Lely Collector, Lely Juno og BvL kompaktmikser.
Vår løsning gir deg enkelt tilbud og aksept på leasing der og da, så spør våre selgere om et tilbud.

FS Finans er et samarbeid
mellom Fjøssystemer Gruppen,
Sparebank 1 Finans Østlandet
og Sparebank 1 SR-Bank.

www.fjossystemer.no

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

HELSE

Dyrehelsa i Norge mellom to permer
Hvordan bekjempet vi dyre
sykdommer tidligere? Hvordan
var distriktsveterinærens ar
beid og rolle i lokalsamfunnet?
Og hvordan har samfunnets
krav til dyrevern endret seg
gjennom det siste hundreåret?
TORE MÆLUMSÆTER

Dette er noen av temaene som tas opp
i den 480 siders store boka «Dyrehelsa
i Norge», med stor vekt på veterinær
vesenets historie. Det er landets siste
veterinærdirektør, Eivind Liven, som er
redaktør for boka. Men han har ikke
jobbet alene. Med seg har han blant
andre hatt Martin Binde, Halvor Hektoen,
Knut Sandbu og Ole Aamodt.
– I verdenssammenheng har vi unik
dyrehelse her i Norge. Det er en lang
historie som ligger bak dette, og jeg
følte et ansvar for å samle inn og skrive
den ned. Vi har en stolt historie på
veterinærområdet. Motivasjonen for å
gjøre jobben er at alle som har noe i
dyrehelseområdet å gjøre trenger å
kjenne forhistorien og bakgrunnen for
hvorfor ting er som de er i dag. Gjen
nom samarbeid har vi utryddet sjuk
dommer. Vi forteller om helseutviklin
gen hos landdyr og fisk de siste 120
åra i denne boka, sier Eivind Liven til
Svin.
Boka tar for seg perioden fra slutten av
1800-tallet og fram til siste århundre

SAMLET: Det har vært et mål for tidligere veterinærdirektør Eivind Liven å få samlet veterinær
vesenets utvikling fra slutten av 1800-tallet og fram til siste tusenårsskifte. Her er resultatet.

skiftet. Den forteller om tidligere tiders
opplegg for bekjempelse av dyresyk
dommer, og om hvordan samfunnets
standarder for dyrevernet har foran
dret seg gjennom det siste hundre
året og vel så det. Den er nyttig les
ning for alle som i dag og i morgen
skal jobbe med dyr og dyrehel
sespørsmål både i offentlig og pri
vat sektor. Alle som er opptatt av
dyras ve og vel vil finne informasjon
av interesse her. Ikke minst har dis
triktsveterinærenes rolle blitt grundig
framstilt. Som redaktøren skriver i for
ordet sitt; «Arbeidet med denne boka
har synliggjort distriktsveterinærenes
sentrale plass i helsearbeidet med dyr.
Det var i bygd og by at møtet mellom

Glad gris
-betre kvardag
Bruk Optima pH 4 Gel
• glidemiddel ved fødselshjelp
• bogsår og andre overflatesår

Scan for
meir
produktinfo

Med dette og andre Optimaprodukt
kan du unngå mange problem.
Gjer som svineprodusentane
Sissel og Trond Mehus!

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

veterinærmedisinen, lovverket og bøn
der, fiskeoppdrettere og andre dyreei
ere skjedde».
Boka omtales som et standardverk, og
professor Reidar Almås har blant annet
i sin omtale av boka skrevet at den har
«reist en bauta over dyrlegane på
bygdene. Ingen yrkesgruppe har som
dyrlegane bidratt til modernisering av
bygde-Norge».
Boka er delt inn i fire hoveddeler. Den
første tar for seg veterinærvesenets
organisasjon, den andre landdyrhelse,
den tredje fiskehelse og den fjerde
dyrevelferd.
DYREHELSA I NORGE
VETERINÆRVESENETS HISTORIE
Redaktør Eivind Liven
Kolofon Forlag AS 2021
Kr 400,SVIN 7/2021
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Levende gjær i fôret
gir økt fôrutny�else

Purkesor�mentet
vårt blir nå �lsa�
levende gjær
Fel�orsøk viser at levende
gjær bidrar �l:
Økt fôrutny�else
Høyere spekkmål
Redusert tap av
kroppsreserver e�er
dieperioden
Bedre brunst og mindre
omløp
Økt �lvekst hos smågrisen
Mindre avvenningsdiaré
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Ta konta kale
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med din or en
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TEMA // GJØDSEL OG ENERGI

Husdyrgjødsel 30 000 kr mer verdt
Økt pris på kunstgjødsel gir
også høyere verdi på husdyr
gjødsel. Prisen på kunstgjødsel
har i høst steget ca. 40 pro
sent. Svinebonde Arnt Setten i
Sarpsborg har fått doblet
verdien av husdyrgjødsla.
ERLING MYSEN

Korn- og svinebonde Arnt Stetten på
Storedal i Skjeberg ved Sarpsborg har
konsesjonsbesetning for slaktegris
(2100 m3 med gjødsel) og 550 dekar
korn. Økt pris på mineralgjødsel gjør
at grisemøkka til Setten har blitt ca.
31 000 kr mer verdt siden i sommer.
Høyere pris på mineralgjødsel betyr at
næringsverdien i husdyrgjødsel på
denne gården plutselig har steget fra
ca. 35 til 50 kroner per tonn. Bruttover
dien av svinegjødsla er nå ca. 105 000
kroner.
SLEPESLANGER
Nesten 90 prosent av jorda hos Setten
ligger samlet rundt gården og kan nås
med slepeslanger. Setten setter bort
all gjødselkjøring til entrepenør med
slepeslangeutstyr, og har i år betalt 37
kr per tonn ferdig spredd gjødsel. Det
inkluderer riggkostnader pluss opp
røring av gjødselkummen. Nettoverdi
på gjødsla etter spredning blir da ca.

13 kr per tonn, eller 27 000 kr totalt.
Men siden Setten sprer med slepe
slanger og har nedlegging av gjødsel
gis tilskudd til gjødselspredning. Nå er
tilskuddet til miljøvennlig gjødsels
predning redusert siste året sør på
Østlandet. Satsene for miljøvennlig
spredning er her lavest i landet. Setten
får i år 65 kr/daa i tilskudd for måten
gjødsla spres på. Nettoverdi på hus
dyrgjødsla hos Setten øker til nesten
60 000 kr når en tar med tilskudd. Et
paradoks er imidlertid at hvis gården i
stedet hadde ligget ved Mjøsa (Innlan
det), ville nettoverdien av husdyr
gjødsla ha vært nesten 90 000 kr.
STORE KORNAVLINGER
Nå tar Setten store avlinger, dyrker
mye hvete og utnytter husdyrgjødsla
godt.
– Vi kan ikke se at fosfortalla på gården
øker, og det selv om vi gjødsler for 900
kg høsthvete, sier Setten. Bonden i
Sarpsborg har halve arealet som høst
hvete og har tatt avlinger opp mot
1000 kg/daa. Den andre halvdelen av
arealet er normalt fordelt på bygg og
havre. Gjødsling med husdyrgjødsel til
høsthvete er ca. 5,5 tonn om våren.
Bygg og havre får ca. 2,5-3 tonn. Det
vil si i snitt brukes ca. 4,2 tonn husdyr
gjødsel per dekar/år hos Setten. Med
ny gjødselforskrift kan det kanskje bli i
høyeste laget med fosfor eller/og
nitrogen, men Setten mener hans tall

og jordprøver viser at det ikke er for
høyt. I dag brukes også noe fullgjødsel
25-2-6 i tillegg til l kalkammon med
svovel. Setten gjødsler over 20 kg N til
høsthveten. Økt pris på kunstgjødsel
vil selvsagt også belaste Skjebergbon
den. Det vil gi en økt gjødselkostnad
per år på rundt 20 000 kr. Men som
kornbonde uten husdyrgjødsel ville
økningen vært rundt 50 000 kr.
– Bruk av husdyrgjødsel til hvete gir
dessuten høyere proteinprosent. Det
er ikke like enkelt å gjødsle til mat
kvalitet når avlingen er 900 kg/daa
uten husdyrgjødsel. Slik sett har hus
dyrgjødsla ekstra verdi når du dyrker
hvete og tar store avlinger, sier Setten.
SPARER 25 000 KRONER
Drøyt 60 mil lenger nord ved Sparbu i
Steinkjer har tidligere Norsvinleder
Tor Henrik Jule avlsbesetning på gris.
Jule bruker ca. 1800 m3 husdyrgjødsel
på 360 daa kornareal. I tillegg kjøpes
ca. 10 tonn N27 med svovel og/eller
NK gjødsel. Det dyrkes klart mest
bygg, men det er også prøvd hvete.
– Vi sprer ca. fem tonn husdyrgjødsel
per dekar om våren, sier Jule. Det
samsvarer med dagens norm og gjød
selforskrift. Jule har noe mindre areal
og gjødselmengde enn Setten, men
han sparer ca. 27 000 kr/år når kunst
gjødsla nå har blitt dyrere. Jule sprer
husdyrgjødsel selv med vogn om våren
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Verdi av husdyrgjødsel
med rask nedmolding. Han oppnår
dermed bare en brøkdel av tilskuddet
han kunne fått med slepeslanger og
nedlegging. Fram til prisoppgangen
på kunstgjødsel i år har Jule kun hatt
marginal nettoverdi på husdyrgjødsla
si. Slik har det trolig vært for mange.
I Norsvins dekningsbidragskalkyler er
det ikke tatt med hverken kostnad
eller inntekt for husdyrgjødsel. Men
med prisoppgangen har Jule også klar
positiv nettoverdi. Hvis vi sier at
spredekostnaden per daa hos Jule er
den samme som Setten, blir netto
verdien av husdyrgjødsel hos Jule nå
nær 30 000 kr. Gården i Steinkjer vil
imidlertid trolig få noe utfordring med
ny gjødselforskrift, men både Setten
og Jule har naboer som gjerne vil ha
grisegjødsel.
DOBLET: Nettoverdien av grisegjødsla har
doblet seg hos korn- og svinebonde Arnt
Setten (bildet t.h.)etter prisøkningen på
kunstgjødsel. Svinegjødsla hos Setten har nå
en nettoverdi på ca. 55000 kroner. – Svine
gjødsel har stor verdi, særlig hvis du dyrker
hvete, sier Arnt Setten. Han sår halve arealet
med høsthvete.

ØKT VERDI : Innholdet i en full gjødsel
kum med 2000 m3 svinegjødsel har nå en
verdi på ca. 100 000 kroner. Bildet er fra
Storedal i Skjeberg.
19
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I beregningen forutsetter vi at 1 tonn svinegjødsel inneholder netto 1,3 kg
nitrogen, 0,6 kg fosfor og 1,2 kilo kalium. Men innholdet varierer, særlig av
nitrogen. Vær og spredemetode har også mye å si. Trolig får Setten (slepeslan
ger) noe høyere netto N-verdi enn Jule som bruker tankvogn. Vi har kontaktet
Yara om hva prisen fordelt på nitrogen, fosfor, kalium i kunstgjødsel nå egentlig
er, men dette er vanskelig å få noe svar på. Pris på P og K varierer med hva
slags type gjødsel du kjøper. Disse næringsstoffene blir rimeligst nå du kjøper
de vanlige fullgjødselslaga. Det har i år vært stor økning i energipris (nitrogen
pris), pluss at kaliumprisen har økt voldsomt. Kjøper du N27 med svovel nå blir
prisen per kg nitrogen ca. 14 kr (normalt har den ligget rundt 10 kr). Kalium har
trolig nær samme pris/verdi som nitrogen, mens fosforpris ligger rundt 10 kroner
over dette. Regner man på gjødselverdi i svinegjødsel på bakgrunn av dette får
vi at bruttoverdien av grisegjødsel nå er rundt 50 kr per tonn. Og i oktober er
det annonsert at priser/gjødselverdi stiger enda mer. Har du en spredekostnad
som er lavere enn 50 kroner, har du positiv nettoverdi av gjødsla. Nå varierer
kostnadene til spredning av husdyrgjødsel enormt. Undersøkelser har vist at
noen har under 20 kr per tonn i spredekostnad, mens andre har over 120 kroner
i kostnad. Det gis tilskudd til miljøvennlig spredning av gjødsel. Det gir ytter
ligere positiv nettoverdi av husdyrgjødsel. Men tilskuddssatsen varierer også.
Sør på Østlandet får du fra maks 65 kr/daa i Viken og 75 kr Vestfold/Telemark,
mens satsen er 115 – 125 korner/daa i Innlandet, Trøndelag og Rogaland, og
over 150 kr i Nordland.
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Gjødselrennene tettet seg

Luft fikk fart på gjødsla igjen
Nå er smilet tilbake hos
Tommy Horpestad. For et år
siden greide han å løse et
slitsomt problem med gjen
tetting av gjødselrennene i
grisehuset. Ideen fikk han fra
storfeproduksjonen, hvor
teknikken er kjent.
TORE MÆLUMSÆTER
Klepp/Rogaland

Det er to grisehus på garden, i tillegg
til et eget nytt fjøs for mjølkekyrne.
Dermed er det også to forskjellige
gjødsellinjer. Horpestad driver smågris
produksjon på konsesjonsnivå, og sel
ger all smågris. Det største grisehuset
er bygd i 2004, og her er det to avde

linger med 36 FS30-binger i hver. Det
er en bedekningsavdeling/gjeldpurke
avdeling med 30 fangbåser med talle i
midten der også. I fjor ble det gamle
melkefjøset bygd om til enda en
bedekningsavdeling/gjeldpurkeavde
ling med talle. Her er det gjødseltrekk
til gammel gjødselkum, og dette fun
gerer greit. Nå er det to bedeknings
avdelinger på gården, som også funge
rer som gjeldpurkeavdeling. Her blir
grisene flyttet etter avvenning, og går
helt til de skal inn i fødeavdelingen
igjen.
Det er i det store grisehuset med fødeog bedekningsavdeling at gjødselpro
blemene har vært store. Her er det
vakuumgjødsling. Seks flytekamre med
vel 90 centimeter dybde ble bygd i
2004, blant annet av hensyn til lagerka
pasiteten. De fleste flytekamrene i
eksisterende vakuumanlegg er bare
halvparten så djupe.

EI UKES JOBB
– Utfordringen har vært å få møkka
ut. Vi rørte opp med en Porco spal
temikser som kunne flyttes rundt i
renna. Den gjorde for så vidt job
ben, men det krevde ei ukes arbeid
hver gang vi skulle tømme. Ved
pumping kunne det likevel tette
seg, og så var det å bestille spylebil.
Den kom kanskje ikke før dagen
etter, og dermed satte møkka seg
igjen, slik at det måtte røres på nytt
i rennene. Jeg var i diskusjon med
Fjøssystemer om en hydraulisk mik
ser som kunne stå fast i flytekam
rene, men dette ville bli en veldig
dyr løsning. Så kom jeg til å tenke
på bobleanleggene som jeg hadde
hørt om fra håndtering av storfe
gjødsel, og forhørte jeg meg med
dem om det kunne være en løsning.
Jeg hadde lyst til å prøve, og slik ble
det. Vi kom i gang, og lorten ble fly
tende. Jeg skal si deg det var god
stemning da, smiler Tommy.

GRIS OG KU: Det er smågrisproduksjon
og melkeproduksjon som er bunnplanke
ne i drifta på garden. Kufjøset lengst til
høyre i bildet.

SVIN 7/2021

20

TEMA // GJØDSEL OG ENERGI

FIRE GANGER: – Luftepumpa starter fire ganger daglig, og går i om lag en time hver gang, sier Tommy Horpestad.

DAIRYPOWER: Som navnet sier så er dette
et anlegg som primært er utviklet for storfe
gjødselhåndtering, men det fungerer også i
grisehuset i Horpestadvegen 135.

MANGE SLANGER: Slik ser anlegget ut. Det går fem slanger til hvert av de seks flytekamrene
som finnes inne i grisehuset, til sammen 30 slanger. Og pumpa er ikke så veldig stor, for her er
det trykk mer enn kraft som trengs.
21
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I BUNNEN: Slik så luftanlegget ut etter at det
ble montert på bunnen av gjødselkamrene.
[Foto: Tommy Horpestad]

IRSK ANLEGG
Det Horpestad snakker om er et irsk
anlegg av typen Dairypower (se egen
sak). Det er ei luftpumpe, eller ei
omvendt vakuumpumpe om en vil,
som settes i gang fire ganger daglig,
én time hver gang. Lufta pumpes ut i
50 millimeters plastrør som føres ned i
de seks flytekamrene. Lufta blåses inn i
bunnen av gjødselkammeret. Slik hol
des gjødsla flytende, og den blir hånd
terbar.

NYTT: Et glimt fra den nye bedekningsavdelingen/gjeldpurkeavdelingen og spaavdelingen, som
Horpestad gjerne kaller den. [Foto: Tommy Horpestad]

Tommy har nå prøvd anlegget i grise
huset sitt i om lag et år, og det har
fungert feilfritt hele tida, med unntak
av at det gikk hull på en av slangene
en gang.
FLUENE FORSVINNER
– En ting er at vi sparer enormt mye
arbeid i forhold til tidligere, men vi
sparer også regninger fra spylebiler
som må tilkalles. Vi har ikke tilkalt en
eneste bil etter at dette anlegget ble
satt i gang. Vi har også registrert en
annen fordel med dette. Vi har
omtrent ikke fluer i grisehuset lenger.
Når møkka hele tiden settes i beve
gelse så blir det dårlige kår for klek
king av fluer, sier han.

SMILER IGJEN: – Det var ei slitsom tid da vi jobbet i dagevis for å få rørt opp møkka slik at den
kunne pumpes ut i gjødselkummen. Nå sparer vi oss både arbeid og kostnader, sier Tommy
Horpestad, her i purkenes tallerom i den ene bedekningsavdelingen.

– Så må vi jo spørre om dette er en
dyr løsning?
– Nå var jo jeg den første som prøvde
dette i et norsk grisehus, så jeg vet

ikke om jeg fikk en slags introduksjons
pris eller ikke, men jeg mener å huske
at det kostet meg om lag 300 000
kroner, sier Tommy Horpestad.
SVIN 7/2021
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BAKGRUNN
DET STARTET MED KUA
Dairypower har, som navnet klart anty
der, utviklet et luftsystem for å redu
sere gassfaren for folk og dyr i kufjøs
med gjødselkjeller under. Selskapet
har utviklet en teknologi som består av
en drivenhet som produserer store
mengder luft på lavt trykk, altså en blå
seenhet. Lufta går gjennom ventiler
som sørger for at rørgatene som ligger
nedi gjødselkjelleren tilføres luft i et
planlagt system slik at alle deler av
kjelleren tilføres luft.

Kjetil Olsen i Fjøssystemer sier til Svin
at et tredvetalls norske storfeprodusen
ter allerede bruker slike anlegg. Lufta
m_HMV gjodselutstyr 80 x 116 23.09.2021 10:00 Side 1
tilføres i bunnen av kjelleren, og det
dannes store luftbobler som overlapper
hverandre og stiger opp og rører opp
gjødsla. Anlegget kjøres typisk tre gan
ger i døgnet i perioder på et kvarter.
Dette sørger for at gjødsla alltid er
opprørt, og du får ingen skorpedan
nelse. Gjødsla og næringsinnholdet i
den blir mer homogent.

– Forsøk i Irland viser også at ammoni
akkutslipp til luft reduseres og bidrar til
en viss nedbryting av fibre i gjødsla. På
den måten kan også gjødsla få noe
større næringsverdi. Folk som har
håndtert slik gjødsel rapporterer også
om at den ikke så lett klistrer seg til
bladverket når den spres. Den renner
rett ned i bakken. Når det gjelder gris
så har vi jo ikke så mange erfaringer
ennå, men vi frykter mer bunnfall i gri
segjødsla, så kanskje må dysene plas
seres tettere, og kanskje må anlegget
kjøres oftere. Men effekten kan jo bli
det samme som i kukjelleren, sier Kjetil
Olsen.
MER ROTEMATERIALE
Det er ganske mange svineprodusen
ter som sliter med å få gjødselsyste
mene til å fungere slik de skulle ønske.
Det kommer stadig krav om bruk av
mer strø og rotemateriale, og mange
av dagens gjødselanlegg er ikke rigget
for å håndtere dette.

Ved planlegging av nye grisehus må en
kanskje vurdere om de skal bygges litt
annerledes. Hvis en ikke vil gå tilbake
til tradisjonelle skrapeanlegg, kan det
kanskje være en idé å planlegge bygg
med tett liggeareal og gjødselbasseng
på halvannen meters dybde under
dyrerommet?
Mange grisehus i verden baserer seg
som kjent på fullspaltegulv til slakte
gris. Da er det gjerne søyler og dra
gere under som spaltegulvet ligger på.
Men uansett hvilken teknologi en lan
der på i grisehuset og ut, så må en
tenke gjennom at en kan komme til å
flytte problemene ut til gjødsellageret
ute. Da er det lurt å ha en idé om hvor
dan en planlegger å håndtere gjødsla
videre ut til jordet.
Separeringsteknologi kan også være
en løsning for gjødselhåndtering. Men
alt har ei kostnadsside, og den må en
selvfølgelig også ta hensyn til.

Ny HMV stripespreder

Totalleverandør av slepeslangeutstyr!
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– Får tjukkere konsistens
– Jeg føler at gjødsla har fått
tjukkere konsistens og blitt
lettere å håndtere. Pulveret
bidrar til å binde flisa bedre.
Men håndteringa krever god
omrøring, sier Andreas
Dobloug.
TORE MÆLUMSÆTER

Han driver en konsesjonsbesetning
med ren smågrisproduksjon på gården
Gilemoen i Vang utenfor Hamar. I et
års tid har han brukt pulveret Active
NS for å lette gjødselhåndteringa.
Dette er et naturprodukt som består
av forskjellige leirmineraler som er
bearbeidet. I sin egen markedsføring
av produktet skriver produsenten at
pulveret har den egenskapen at det
opptar gjødsel og vann i strukturen, og
bare langsomt frigjør den igjen. Nega
tive ioner byttes om til positive, noe
som skal binde ammoniakken i gjødsla
og redusere dampen av ammoniakk.
FÅR EFFEKT
– Noen kaller dette lurium, men jeg
synes jeg ser en klar effekt av å bruke
det, smiler Dobloug. Og billig er det
ikke.

FORNØYD: – Jeg er fornøyd med
gjødselkonsistensen etter å ha prøvd
dette pulveret i et års tid, sier
Andreas Dobloug.

Han tilsetter pulveret i gjødselkummen
kvelden før han skal starte utkjøring og
spredning. En sekk inneholder 10 kilo,
og han tilsetter en slik sekk per 500
kubikkmeter gjødsel.

PULVER: Slik ser en 10 kilos sekk
med pulveret ut.

– Vi prøver å fordele det rundt i kum
men nær propellen som rører i et par
timer. Dette gjentas før utkjøringen, så
gjødsla røres i om lag fire timer til
sammen. Men krana må flyttes slik at
flisa dyttes rundt. Jeg bruker stort sett
bare kutterflis til strø i grisehuset. Vi
brukte sagflis før, men jeg synes ikke

den har like god effekt i bingene. Det
blir riktignok noe mer støv, men vi går
med maske i grisehuset uansett, så det
er ikke noe problem, sier Andreas.
VARIERT DRIFT
På garden er det som sagt produksjon
av smågriser for salg. Men det er også
mye annen virksomhet på eiendom
men. Både faren til Andreas og han
sjøl er aktivt engasjert i entreprenør
virksomhet knyttet til anleggs- og jord
bruksdrift.
SVIN 7/2021
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UT: Det er brede hjul på den tolv kubikkmeter
store gjødselvogna de bruker på garden.

– Jeg husker at far syntes det var vel
dig greit at jeg ikke spilte håndball,
fotball eller i korps da jeg var i den
alderen. Jeg ville heller være med i
drifta. Jeg liker å jobbe variert ute og
inne, sier Andreas.
Men han understreker at fin og homo
gen gjødsel også krever solid omrø
ring. Det er en gjødselkum på 3000
kubikkmeter på garden, og de bruker
lastebilmontert pumpe til omrøringa.
Den har to-tre ganger større kapasitet
enn ei vanlig traktormontert pumpe, så

KAPASITET: Med denne lastebilmonterte pumpa får de skikkelig fart på røringa i gjødseltanken.
De tar også oppdrag for andre med denne doningen.

den gjør selvfølgelig vei i vellinga. Ut
på jordet bruker de en 12 kubikkmeter
stor gjødselvogn med ekstra brede
bakhjul.

Hva er Active NS?
Active NS er et 100 prosent naturprodukt,
som består av tre forskjellige leiremineraler,
som er bearbeidet.
Den unike sammensetningen gjør at produktet har høy
ion-bytteeffekt. Det hevder i hvert fall selskapet som står
bak det.
Pulveret skal ha den spesielle egenskapen at det opptar
gjødsel og vann i strukturen, og kun langsomt frigir den
igjen. Denne prosessen gjør at Active NS virker som en
buffer for både gjødsel og vann, og dermed skjer ikke så
stor utvasking av gjødsel til grunnvannet. Derfor virker
Active NS også som et jordforbedringsmiddel.
Den høye ion-effekten i Active NS begrenser også luft
båren forurensning, hvor spesielt ammoniakkholdig damp
kan være til stor sjenanse.

Jet gJødselpumper
Priser fra

61.000,-

NYHET!
Hydr.lastestativ som
tillegg/ekstra utstyr

Jet 2000
Suveren omrøringskapasitet 9000 l/min v/540 rpm
l Regulerbare støtteføtter
l Regulerbar tårnhøyde 150-230 cm
l Regulerbar vinkel mellom tårn og pumperør
l Gode kutteegenskaper av silo- og fôrrester
l Leveres galvanisert
l

Prinsippet i Active NS pulveret fungerer slik at negative
ioner byttes til positive. Dermed bindes ammoniakken i
gjødsla, og ammoniakkdampen reduseres kraftig. Ved
røring i gjødsla skal den få en mer homogen masse.
Gjødseltilsettingen skal være testet i flere år i flere land,
både i gjødseltanker, kjellere, husdyrrom og i felt.
[kilde: Husdyrsystemer/www.fcsi.dk]
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Bygde egen luftomrøring i gjødsla
Vakuumutgjødsling i fødeav
deling kan by på utfordringer.
Og enda verre har det blitt
med nye retningslinjer for
mengde strø i bingen. I Sparbu
har en produsent løst utfor
dringen med et rimelig egen
bygd anlegg for lufttilsetting i
gjødselrenna.

BONDE PÅ HELTID: Tidligere
Norsvinleder Tor Henrik Jule er nå
100 prosent bonde og har lagd sin
egen løsning for utfordringene med
vakuumutgjødsling.
[Foto: Morten Knudsen)

ERLING MYSEN

Tidligere styreleder i Norsvin, Tor
Henrik Jule i Steinkjer, har i flere år hatt
utfordringer med vakuumutgjødsling i
grisehuset.
– Vi måtte stadig spyle opp gjødsel
renner. Vi fikk utfordringer når vi skulle
spre gjødsel, og det ble også mye
fluer, forteller Jule. I fjor ba han derfor
om tilbud på et anlegg for luftomrø
ring fra Fjøssystemer.

LUFT I GJØDSELRENNA: Gjødsel
rennene kobles ut og inn med kule
ventiler. Luft tilsettes hver renne om
trent daglig. [Foto: Tor Henrik Jule]

80 000 PLUSS EGENINNSATS
– Det er i fødeavdelingen vi har størst
utfordringer. Vi har to avdelinger med
32 fødebinger i hver der smågrisen går
fram til 11 uker. Investering i luft
omrøring i disse to avdelingene ville
kostet ca. 600 000 kr. Det synes vi var i
dyreste laget, sier Jule.
Han ville derfor prøve å bygge et noe
enklere anlegg selv. Og det gjorde de
nå i vinter.
– Vi hadde en del 50 mm fôrrør lig
gende. Vi fikk kjøpt en brukt 5 m3 kom

NOTIS

Yara reduserer
Høy pris på gass gjør at Yara
reduserer sin nitrogenproduksjon
i flere land. Totalt vil produksjonen
gå ned med 40 prosent ifølge
den svenske avisa ATL. Yara kom
mer fortsatt å være leveringsdyk
tige på nitrogengjødsel, men pri
sene forventes å stige enda mer.
SVIN 7/2021

26

TEMA // GJØDSEL OG ENERGI

pressor, pluss at vi vi kjøpte kuleventi
ler og det vi manglet for å bygge et
anlegg, forteller Jule. Han anslår at de
har kjøpt utstyr for ca. 80 000 kroner.
LUFT GJENNOM FÔRRØR I
GJØDSELRENNA
Det Jule gjorde var å montere et fôrrør
midt i hver gjødselrenne. Det ble boret
fem stk. 4 mm hull i fôrrøret for hver
binge. Tre av hullene ble vendt mot
hvilearealet i bingen, og to av hullene
ble vendt mot veggen. Hver gjødsel
renne med åtte binger ble så koblet
mot kompressor via en kuleventil. Det
ble også satt på en kuleventil i enden
av hvert fôrrør.
– I anlegget en kjøper fra Fjøssystemer
er det tilbakeslagsventiler. Hos oss
kommer det noe fukt inn i rørene, men
den kan vi blåse ut igjen, opplyser Jule.
Steinkjerbonden kjører nå luft gjennom
alle rennene etter tur nesten daglig.
– Det tar bare noen sekunder for hver
renne. Totalt er dette en jobb som tar
fem minutter, opplyser Jule. Den tida
er mer enn innspart når vakuumrenna
skal tømmes.

KOMPRESSOR: En 5 m3 kompressor står fast utenfor nødutgangen på grisehuset og kan startes
med en knapp bak. [Foto: Tor Henrik Jule]

– Vi sparer dessuten tid ved gjødsel
kjøring, og vi har i sommer hatt klart
mindre utfordringer med fluer i grise
huset, sier Jule. Hvis han skulle lagd et
tilsvarende system på nytt, hadde han
kanskje lagt fôrrør tur/retur i gjødsel
arealet langs veggene i renna.

– Men ellers synes jeg det relativt
enkle og manuelle systemet vi har
montert fungerer veldig bra, sier Jule.

Vi tilbyr en bred kompetanse innen produkter
tilpasset klima, funksjonalitet og tilstandsforhold.

• Tildekking av utstyr
• Henger og rullepresenning
• Alt av tilpassede presenningsprodukter

Ta kontakt for løsninger
spesialtilpasset dine behov!
fiizk.com
fiizk
fiizkofficial
fiizkholding
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Når store strømengder er utfordringen
Noen bruker mer strø enn
andre. På Norsvins seminsta
sjon Alfa går det med 7-800
kubikkmeter rå sagflis hvert
år. Det er store arealer som
skal strøs. Fjøset har et areal
på litt over 3000 kvadratmeter.
TORE MÆLUMSÆTER

Så hvordan går egentlig det?
– Ja, nå går det egentlig ganske bra.
Men vi hadde store problemer i innkjø
ringsfasen da fjøset var nytt. Her er det
600 løpemeter med mekaniske gjød
selskraper langsgående i fjøset. De
samles i to hydrauliske tverrender på
tvers av fjøset som tar møkka ut til mik
sekummen. Vi produserer anslagsvis
seks-sju kubikkmeter med møkk, vann
og flis i døgnet. Dette skal transporte
res til en miksekum som ligger utenfor

veggen. Dette er en mellomstasjon før
gjødsla går ut i den store gjødselkum
men nedenfor. Her var det utfordringer
særlig i starten, men dette fikk vi etter
hvert ryddet opp med Gråkjær. Proble
met var at vannet rant ut av miksekum
men og ned i den store. Dermed ble
det veldig faste masser igjen i mikse
kummen, og dette slet vi med. Men
etter å ha fått montert en vannlås uten
for miksekummen ble gjødsla mer
homogen og lettere å håndtere, så nå
går det egentlig ganske bra, sier fjøs
mester Helge Kristian Prestrud ved
seminstasjonen Alfa.

enn 240 råner i seminstasjonen når det
klargjøres for inntak av nye ungråner.

BRUKER MYE SAGFLIS
Det ligger i navnet at det ikke er noe
vanlig svineproduksjon her. Hit kommer
de beste avlsrånene fra hele Norge.
Stasjonen har 304 råneplasser, men det
er sjelden mer enn 290 råner på semin
stasjonen. De får ei pulje med nye
ungråner, ca. 50 stk hver sjette uke. De
kommer fra seks ukers karantene i Nor
svin Omega. Derfor er det ikke mer

ALDRI AKTUELT
Den nye seminstasjonen Alfa ble offisi
elt åpnet i mai 2017, og det var aldri
aktuelt å tenke på vakuumutgjødsling
her, nettopp på grunn av de store
mengdene med møkk og flis som skal
ut hvert eneste døgn. Det er som sagt
600 løpemeter med mekaniske skra
per, så det er klart at det er behov for
justeringer og vedlikehold ganske ofte.

Det er seks kvadratmeter per råne
binge, og dette arealet skal strøs. Det
betyr at produksjonen er ganske areal
krevende, og med dagens krav og
ønsker til mengde strø går det derfor
med så mye som 7-800 kubikkmeter rå
sagflis årlig. Fordelen med å bruke rå
sagflis er at det blir mindre støv både
for folk og dyr. Ulempen er at den
sedimenterer lett, den synker fort på
bunnen i miksekummen. Derfor må det
røres ofte.

MIKSER: – Miksekummen er nivåstyrt, og røringa starter før det pumpes. Etter at vi fikk vannlås utenfor denne mellomstasjonen fungerer linja bra.
Men den må fungere, for dette er kritisk for drifta inne i huset, sier Helge Prestrud.
SVIN 7/2021
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KLART: Her er det klart for videre transport inn
til de seks kvadratmeter store
rånebingene.

MENGDER: Rå sagflis kjøres i store mengder inn på seminstasjonen.

– Men stort sett fungerer denne skra
pinga veldig greit. Det er tau som trek
ker skrapene, og vi har vel skiftet bare
ett tau siden anlegget ble tatt i bruk
for vel fire år siden, sier Helge Kristian
Prestrud.

Og gjødseltrekkene er lange. Hvert
trekk er cirka 40 meter. Det er åtte
doble trekk som går tur-retur. Det
betyr at det er 16 gjødseltrekk og 16
skantiler. Hver motor betjener to skan
tiler med tautrekk som gjør at de sta

dig går hver sin vei. De to hydrauliske
går i tverrenner, altså gjødselrenner på
tvers av fjøset, og ut i miksekummen.
De leier inn gjødselrøring i den store
kummen når gjødsla skal ut. Men strø
mengdene er så store at det bare er så
vidt den kraftige lastebilmonterte
pumpa greier å røre den opp. De
bruker også noen sekker Active NS i
kummen for å homogenisere gjødsla
(se egen sak).

Stand C02-04

Kontakt våre spesialister på håndtering av flytende
husdyrgjødsel:

NYHET

Nord Norge:
Midt-Norge:
Øst-Norge:
Øst-Norge:
Vest-Norge:
-graset er grønnere på vår side!
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Leif Kåre Halvorsen
Kenneth Skjerve
Nils Gillerhaugen
Øyvind Brandsrud
Ove Neteland

51 71 20 20 - www.agromiljo.no

907 73 973
957 57 876
905 61 477
918 35 088
918 49 941
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Norske solforhold:

Vi får mer energi enn vi bruker
Som energikilde er sola uover
truffen, mener Norsk Sol
energiforening. Den hevder at
jorda hvert år mottar 15 000
ganger mer energi fra solen
enn det jordens befolkning
bruker.
Selv i Norge gir sola 1500 ganger mer
energi enn det vi bruker.
Avhengig av hvor på jordkloden man
befinner seg, så gir sola en energi

mengde fra 700 til over 2200 kWh/kvm
per år. Norge har en solinnstråling på
en horisontal flate på 700 til 1000
kWh/kvm per år.
Områdene med høyest solinnstråling
finner man på Sør- og Østlandet.
Solinnstrålingen i disse områdene er på
nivå med sentrale områder i Tyskland,
hvor de produserer svært mye energi
med ulike solenergisystemer. Lokale
forhold knyttet til skydekke og skjer
ming fra fjell, åser, vegetasjon eller byg
ninger spiller også inn på hvor gode
solressursene er for ulike områder.

Solinnstrålingen i Norge varierer mye
gjennom året. Den høyeste innstrålin
gen opplever vi fra mai til juli, og
lavest innstråling i desember og januar.
Ved å optimalisere helningsvinkelen til
et solcelle- eller solfangeranlegg kan vi
oppnå at solenergien vil gi et betyde
lig bidrag i månedene fra mars til okto
ber. For solceller er det faktisk en for
del med det kalde klimaet i Norge,
siden solcellene er mer effektive når de
er kalde. Det kan derfor være høy pro
duksjon av solenergi på en kald og fin
dag i mars, mener altså Norsk Solener
giforening.

AlarmLink AS – Mob: 99 10 40 40

Bondens førstevalg på sikkerhet og
datanettverk til gårdsbruket
SVIN 7/2021
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Solcelleanlegg for landbruk

Kontakt oss på post@kvernelandenergi.no
eller 941 66 747
www.kvernelandenergi.no

Får du kort nok
halm til grisen ?
Perfekt rotemateriale
for grisen
Teagle Tomahawk 505 M snitter halmen
ned til 10 mm lengde.
Valgfri soldstørrelse fra 10 til 36 mm.
Snittet halm skaper ikke bunnfallsproblemer
i gjødselkummen.

Enkel og driftsikker
Rundball og firkantball
Be om referanser og tilbud
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Ny gjødselforskrift snart på høring
Det har vært jobbet med ny
forskrift for husdyrgjødsel i
over 10 år. Nå tyder mye på at
ventetiden snart er over.
ERLING MYSEN

Utkast til ny gjødselforskrift ventes å
bli lagt ut på høring snart. Dette
bekrefter seniorrådgiver Jon Magnar
Haugen i landbruks- og matdeparte
mentet. Han vil ikke avsløre noen
detaljer.
– Men det er sannsynlig at gjødselfor
skriften kommer på høring innen kort
tid, sier Haugen. Det er lagt opp til
minst tre måneders høring for gjødsel
forskriften. Deretter vil det ta litt tid å
behandle ulike innspill. Kanskje kan vi
ha ny gjødselforskrift på plass til våren/
sommeren. Jobben med ny gjødsel
forskrift har tatt over 10 år, det er
brukt utallige årsverk, og den har vært
innom seks-sju landbruksministre. Det
har også vært en dragkamp mellom
ulike departementer, hovedsakelig
miljø- og landbruksdepartementet,

om hvor strengt utkastet til forskrift
vil være.
BÅDE F OG N BEGRENSER
Svin skrev i fjor om regelverk for hus
dyrgjødsel i våre naboland. Det har i
Norge vært mest fokus på fosfor, og
hvor regelverket lander for dette
næringsstoffet. Men det er bare i
Sverige og Estland hvor fosfor først og
fremst begrenser mengden gjødsel
som kan spres. Sverige har det aller
strengeste kravet, og det kan maksi
malt spres 2,2 kg fosfor per dekar.
I Danmark kan du spre ca. 40 prosent
mer. I de fleste landene nord og vest i
Europa er det EUs nitratdirektiv og
nitrogen som normalt begrenser
mengden husdyrgjødsel du kan spre.
Men flere land har unntak fra nitrat
direktivet. Samtidig er det også stor
forskjell fra land til land i krav til går
dens gjødsellager. Kravet varierer fra
6 til 12 måneders lagerkapasitet.
Enkelte land skiller dessuten på hvor
strengt regelverket er for bruk med et
begrenset antall husdyr og store hus
dyrbruk.

STOR SAK I ROGALAND
I Norge er det ønske fra blant annet
Rogaland om differensierte regler for
hvor mye husdyrgjødsel du kan spre.
Det er et naturlig krav, siden vekst
sesong og avlinger varierer voldsomt
fra Rogaland/Agder i sør til Finnmark i
nord eller fra fjord til fjell.
– Ny gjødselforskift er den store saken
for husdyrbønder i Rogaland. Den
overskygger det meste. Det er allerede
kamp om jorda og spredearealene i
fylket i sørvest, sier Bjørn Ståle Bekke
heien, leder i Norsvin Rogaland.
– For noen år siden var jordprisen ved
kjøp av tilleggsjord 15 000 kroner på
Jæren. I dag er den 18 000 kr, men i et
forslag på høring øker denne til 27 000
kr/daa for god jord på Jæren. Og all
jord på Jæren blir god jord hvis den
skal selges som tilleggsjord, sier
Bekkeheien. I praksis tror han prisen
på kjøp av jord vil bli enda høyere med
ny strengere gjødselforskrift.
– Men det er jo ikke ulovlig å gi fine
gaver til naboen, sier lokallagslederen i
Norsvin.

LENGER VEKK: Ny husdyrgjødselforskrift
betyr trolig at mer gjødsel må spres len
ger vekk fra gården. Her fra Vestfold, hvor
gjødsel spres med slepeslanger fra flytt
bare konteinere, som igjen fylles med
konteinerbiler.

SVIN 7/2021
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NORGE

A ++

Importør:
HARGASSNER NORGE
Kvamsveien 6 - 7336 MELDAL
salg@hargassner.no
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● 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

hargassner.no
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Investerer i biogass
Flere gårder investerer i, eller
planlegger, å investere i gårds
anlegg for biogass. Det er
særlig gårder med mye storfe
hvor dette kan være lønnsomt,
selv om mulig mengde kWh
per tonn gjødsel i teorien er
større for gris enn storfe.
ERLING MYSEN

Vi er hos Gunvor og Kjell Kopperud på
gården Slommerud i Rakkestad, Viken.
Her er det bygd både biogassreaktor
og etterkammer. Ved siden av er det
satt opp to konteinere. Den ene er
hjernen eller teknikkhuset som styrer
pumping mellom enhetene. I den
andre foregår strømproduksjonen.
Anlegget heter Norup, er svensk, og
kommer fra Norup Gård i Skåne.
– Vi vurderte fem ulike leverandører av
gårdsbiogassanlegg, men endte opp
med Norup, forteller Kopperud som
har besøkt gården i Skåne der de lager
anlegget. Kopperud har melkeproduk
sjon med to roboter og kvote på drøyt
900 tonn. I tillegg har de et eldre gri
sehus med ca. 300 slaktegrisplasser.
Før satsingen på biogass målte de
energinivået i gjødsla. Den ligger på
ca. 145 kWh per tonn gjødsel. Det er
veldig bra, eller litt over det som er
normalverdi kun for storfe. Men ener
giinnholdet i gjødsel kan variere mye
fra gård til gård.
GJØDSELANALYSE VIKTIG
– Vi har siste to år analysert gjødsel fra
rundt 25 gårder på Østlandet og i
Midt-Norge som tenker biogass. Ener
gimengden varierte fra under 60 opp
til 180 kWh per tonn gjødsel, forteller
rådgiver Øyvind Halvorsen. Han var
tidligere i Innovasjon Norge, men er nå
pensjonist og rådgiver på bioenergi.
Noe overraskende hadde gårdene
med kun gris lavest energiinnhold.
I utgangspunktet skal egentlig gris ha
høyere metaninnhold i gjødsla enn
storfe.

SATSER BIOGASS: Gunvor og Kjell Kopperud har satset et tosifret millionbeløp på biogass, og
vil heretter være nettoleverandør av energi. Sønnen Johannes er også involvert i drifta, og går
nå på landbruksskole.

– Vi har kun fire-fem prøver fra gårder
med bare gris, og dermed usikre tall.
Men kanskje kan dette ha sammen
heng med at gårdene med svin bruker
mye flis. Kan tallene bli annerledes hvis
gården bruker halm som strø i stedet
for flis? undrer Halvorsen. Gårder med
gris kan også ofte ha høyt vanninnhold
i gjødsla. Men dette kan også ha med
prøvetaking å gjøre. Den kan være
vanskeligere med gris.

– Prøvetaking bør standardiseres mer.
Men alle som tenker biogass må starte
med å analysere gjødsla. Det viser seg
å være veldig stor forskjell på gjødsel
med tanke på om den egner seg for
biogassproduksjon eller ikke, sier
Halvorsen. Og de som tenker på å
satse på dette bør ha en gård med
minimum 3000 til 3500 m3 husdyrgjødsel.
VARME OG STRØMPRODUKSJON
Anlegget hos Kopperud skal produ
sere varme til fjøs, verksted og boliger
SVIN 7/2021
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Årlig tilskudd til biogassanlegg
(også til naboen). Det skal produseres
strøm til gården, og eventuelt over
skudd skal ut på nettet. Kopperud har
hatt et årlig strømforbruk på 180 000
kWh. De har investert i en generator
som i teorien kan produsere tre ganger
dette. Mengde gjødsel fra egen gård
blir i så fall for liten, men energi
mengde i gjødsla kan sprites opp med
for eksempel slakteavfall eller/og kyl
lingmøkk fra en nabo. For få strømmen
ut på nettet ble gården oppgradert til
400 volts anlegg. Hele biogassanleg
get hos Kopperud med 630 m3 reaktor,
etterkammer (etterkammer øker bio
gassproduksjon), strømgenerator, infra
struktur for varme og 2500 m3 gjødsel
kum for biorest, var budsjettert til 11
millioner kroner. Av denne ramma fikk
de et tilskudd på 45 prosent fra Inno
vasjon. Men norske kroner har svekket
seg, Korona gav utsatt byggestart og
flere ekstra kostnader. Dessuten har
byggekostnader generelt økt. Pris
lappen for alt, inklusive ca. 200 000 kr
til 400 volts anlegg, blir dermed minst
14 millioner.

I fjor kom det på plass en ordning med årlige tilskudd til biogassanlegg.
Den er basert på tilskudd per dyr, og beregnet etter standardtall for tørr
stoffinnhold i gjødsla. Det er storfeproduksjon som utløser mest tilskudd.
Mjølkeku gis et årlig tilskudd på kr 2770 per ku, ammeku kr 1583, og ung
dyr av storfe kr 950. For en avlsgris får du et tilskudd på kr 563, og det gis
56 kr i tilskudd for hver slakta slaktegris.

630 M3 REAKTOR: Biogassanlegget hos Kopperud er levert av svenske Norup. Det består av en
reaktor (rød tank) der gjødsla oppholder seg 30 dager, og en etterreaktor der den er 15 dager
(beholder bak reaktortanken) før den pumpes til kum med biorest.

– Med dagens høye energipriser vil
dette likevel gi god lønnsomthet, tror
Kopperud.
SATSER MED AMMEKU OG GRIS
Hos brødrene Kristian og Svein Ingar
Skilbred på gården Skilbred ved Skien
har de også storfe og gris. Her har de
full konsesjon slaktegris, fjøs med 150
ammekyr, pluss at de kjøper inn 200
okser. Nå skal de bygge biogassanlegg
forutsatt at Innovasjon Norge gir inves
teringstilskudd. Analyser av gjødsla
viser at det er potensiale. Brødrene
Skilbred har valgt å bygge biogass
anlegget som Telemark Technologies
leverer. Dette er en videreutvikling av
Telemarksreaktoren som Svin har skre
vet om tidligere. Anlegget hos Skilbred
skal som hos Kopperud produsere
både varme og strøm til egen gård og
flere bolighus. I investeringen inngår
dessuten separering av gjødsla, slik at
en får ut en tørr del med mye fosfor.
En får dessuten ut en fraksjon som kan
brukes som strø til ammekyr.
– Vi har begrenset spredeareal nær
gården slik at det vil være en stor for
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SATSER BIOGASS: Brødrene Kristian og Sven Ingar Skillbred har ammekyr og slaktegris, og vil
trolig snart ha en gård som er nettoleverandør av energi.

del, forteller Kristian. Investeringen hos
Skilbred blir også minst 10 millioner
kroner.
– Vi har satt opp kalkyler, og mener at
dette vil lønne seg. Med høye energi
priser lønner det seg enda mer. Det

årlige tilskuddet vi får til biogasspro
duksjon reduserer dessuten risikoen,
sier Kristian og Svein Ingar.
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Tilsetter mikrokalk i gjødselrenna
Det finnes flere tilsetningsmid
ler å kjøpe til husdyrgjødsel.
Harald Bøhnsdalen i Leirsund utenfor
Lillestrøm tilsetter mikrokalk i gjødsel
renna. Da oppnår han en bedre og mer
luktfri gjødsel.
– Vi kjøper mikrokalk i storsekk, og til
setter dette i bøtter. Vi har ei bøtte
med mikrokalk og vann stående over
natta. Denne røres opp og helles i
gjødselrenna, forteller Bøhnsdalen.
Han bruker ca. 1 kg kalk per tonn gjød
sel, eller ca. 1 tonn mikrokalk til 1000
tonn gjødsel. Bøhnsdalen har gård nær
tettbygd strøk, slik at det kan være
greit med gjødsel som lukter mindre.
– Samtidig tror vi dette gir bedre
N-virkning, eller at mengden tilgjenge
lig nitrogen fra husdyrgjødsel øker
noe, sier Bøhnsdalen. Han opplever
bruk av mikrokalk som en rimelig løs
ning med flere fordeler.

Drivplate / Drivstav

Varmelampe

Fôrautomat

Drikkeniplar og kar.
Blå rør

Drivplate solid og lett.
Str. 94 x 76 cm. Kr 395,00.
Str. 126 x 76 cm. Kr 480,00.
Drivstav lengde 107 cm, kr 119,00.
Drivstav lengde 122 cm, kr 260,00.

Varmelampe, fleire
modellar.
Pris frå kr 139,00.

Tørrfôrautomat for smågris. Heilstøypt automat i polyethylen-plast.
Automat med 3 hol. Kr 2052,00.
Automat med 4 hol. Kr 2232,00.

Stort utvalg av drikkeniplar, drikkekar og alt du
trenger til vatn i fjøsen.

Tidsfordriv

Bitering og biteball av naturleg fornybart materiale.
Bitering m/ kjetting (smågris). Kr 109,00.
Biteball u/ kjetting (slaktegris). Kr 85,00.
Kjetting 6 mm. Kr 37,00.

Bite Rite Halebitar er eit eﬀektivt produkt
som sysselset smågris og slaktegris i fjøsen.
Bite Rite smågris, raud. Kr 245,00.
Bite Rite slaktegris, blå. Kr 299,00.

Sjøarsv. 5, 6994 Nessane
Tlf. 57 69 48 00

www.nessemaskin.no
Fraktfritt ved ordrar over kr 2000,00 + mva. (med
få unntak). Alle prisar er oppgitt utan mva.
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Spør oss om
finansierin
g!

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

Uisolert nødstrøms-aggregat

Nødstrøms-aggregat for bruk på traktor

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

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

Finnes i størrelse fra 10 KvA til 135 KvA.
230 Volt 3 fas og 400 Volt 3 fas.

www.fjossystemer.no

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

TEMA // GJØDSEL OG ENERGI

Rogaland:

Flere prosjekter et skritt nærmere
Flere satser på biogass i Roga
land. Det er store anlegg som
planlegges, og få tenker rene
gårdsanlegg. Prosjektene på
Finnøy og Ølen nærmer seg
realisering.

– Vi er i prosess med Enova om å få på
plass siste del av finansieringen. Byg
getid på anlegget vil være fra 8 til 12
måneder. Får vi alt på plass kan vi
starte bygging til våren, sier Kirketeig.
I Ølen skal gassen oppgraderes til driv
stoff og brukes på lastebiler, busser og
båter. Avtaler med distribusjon/salg av
biogass er også godt i gang gjennom
et eget selskap.

ERLING MYSEN

I Vindafjord Nord i Rogaland er satsing
på biogass nå et stort skritt nærmere.
– Vi har planlagt for et anlegg der vi
kan ta imot 120 000 tonn husdyrgjød
sel i tillegg til slakteavfall, forteller Kjell
Thomas Kirketeig, styremedlem i Bio
vind og leder i Ølen Bondelag. Bak
Biovind står Nortura, Fatland og lokale
næringsinteresser. Anlegget skal ligge
i Nerheim Næringspark i Ølen. Det
skal investeres opp mot 200 millioner i
anlegget.

– Og vi har startet med informasjon til
aktuelle gårdbrukere om avtaler og
hvordan vi ser for oss levering av hus
dyrgjødsel og returlass med biorest,
forteller Kirketeig.
BIOGASS TIL DRIVHUS PÅ
FINNØY
Litt lenger sør er kanskje Bioenergi
Finnøy enda et skritt nærmere opp
start.
– Vi har bestilt biogassanlegg fra Dan
mark, men mangler litt på å ha hele

finansieringen på plass, sier Trond
Spanne, nestleder i Bioenergi Finnøy.
Anlegget er planlagt for 35 000 tonn
husdyrgjødsel, samt slakteavfall og
avfall fra smoltanlegg. Biogassen skal
brukes til oppvarming og produksjon
av grønnsaker i Finnøy og naboøyenes
mange drivhus. Bioenergi Finnøy og
Biovind Ølen vil tenker dessuten sam
arbeide om løsninger. Bioenergi Finnøy
har mange mindre eiere. Her er både
bondelaget, kommunale eiere, private
eiere og også eierne bak Jæren Bio
park (se under) med.
GJØDSELSEPARERING OG
BIOGASS PÅ JÆREN
På Jæren er det fortsatt planer om to
gigantanlegg for biogass som kan ta
imot opp mot 500 000 tonn husdyr
gjødsel. Det er svært få som tror det
blir to anlegg, men at det blir et sam
arbeid om et anlegg. Det tror også
styreleder i Jæren Biopark Ingrid
Nordbø.

FLERE ANLEGG: Flere større biogassanlegg
er under planlegging i Rogaland. På Finnøy
og i Ølen kan bygging skje allerede neste år.
Bildet er fra Jæren Bioparks anlegg på
Grødaland i Hå. [Foto: Tore Mælumsæter]
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– Vi tror ikke det er rom for mer enn et
stort biogassprosjekt på Jæren, og tror
på et samarbeid, sier Nordbø til Svin.
Selv er de i gang med testing av bio
gass fra husdyrgjødsel på sitt biogass
anlegg i Grødaland, Hå. Her er det
også stor nok tomt til å utvide til et
større anlegg.
– Planen er at dette skal være et tilbud
til alle husdyrprodusenter i kommu
nene Hå, Time og Klepp som ønsker
være med, sier Nordbø. Samtidig ser
de for seg en litt annen logistikk og
drift enn for eksempel Greve Biogass
sitt anlegg i Vestfold.
– Fosfor er den store utfordringen på
Jæren. Vi ønsker en løsning hvor ikke
all gjødsel skal transporteres fram og
tilbake mellom anlegg og gårder. Det

betyr at en del gjødsel istedet kan
separeres lokalt på gårdene, og at
bare den fosforrike fraksjonen sendes
til biogassanlegget. Denne type løs
ning er noe av det som nå testes ut i et
forprosjekt, forteller Nordbø. Bak
Jæren Biopark står Felleskjøpet RA,
Lyse Energi og avfallsselskapet Ivar der
Nordbø er direktør.
MÅ PÅ PLASS
– Vi har stor tro på et større anlegg for
biogass på Jæren. Vi er i fasen der vi
ser på hvordan vi skal få til dette både
teknisk, praktisk og økonomisk. Vi er
også åpne for samarbeidsløsninger
med andre aktører, sier Frode Halvor
sen, styreleder i Den Magiske Fabrik
ken på Jæren. Bak denne satsingen
står Nortura, Tine, Greve Biogass og
Air Liquide Skagerak .

– Et slikt prosjekt som dette krever
støtte fra Enova. Men en stor utfor
dring er at rammebetingelsene i dag
ikke er tilrettelagt for en slik satsing
som vi tenker, sier Halvorsen.

NOTIS

Tysk investeringsstøtte
I Tyskland gis nå opp til 40 pro
sent investeringstøtte til maskiner
og utstyr for miljøvennlig spred
ning av husdyrgjødsel.
[Kilde: Landbrugsavisen]

Jerntilskudd for høy
førstedose etter fødsel
Vilofer Jernpasta
- jerntilskudd i pasta til smågris
ViloFer Iron Paste er en pasta som tilfører
smågrisen probiotika, jern-II-fumarat og
vitaminer på én gang. Doseringspistolen
sikrer enkel og rask tildeling rett i grisens
munn.

Porcifer Ensirauta
- flytende jerntilskudd til smågris
Porcifer Ensirauta er et flyende jerntilskudd
til smågris med jerndekstran som jernkilde.
Doseringspumpen sikrer enkel og rask
tildeling rett i grisens munn.

Kontakt din fôrforhandler
Hensmoveien 30 | 3516 | Hønefoss | Norge
+47 32 14 01 00
firmapost@vilomix.no | www.vilomix.no
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STORT: Det er fortsatt et stort marked for nye slepeslangespredere.

Stripespredning, presisjon og
flere gjødselseparatorer
Svin har spurt noen aktører
som selger gjødselutstyr om
hvilke trender som rår. Hva
selges det mest av nå?
Agromiljø på Finnøy selger fortsatt
mye slepeslangeutsyr. Siste år er solgt
rundt 40 nye anlegg.
– Dagens slepeslangeutstyr har større
kapasitet, 5 tommers tilførselslange og
4 tommers slepeslange er standard.
Noen velger også 6 tommer tilførsel
og 4,5 tommer slepeslange, forteller
Kyrre Vasstveit. Selskapet selger ca. 85
prosent av utstyret sitt i Norge, men
noe går også til Sverige, Island og
Færøyene. Slepeslangeutstyr kan nå
leveres med pumper som styres 100
prosent fra traktoren på jordet. Der
med kan en mann enkelt betjene alt.

Denne personen kan med grovt utstyr
spre opp mot 250 m3 i timen.
Moi AS i sørøst-Rogaland har også
omtrent 85 prosent av salget sitt i
Norge og resten til nevnte naboland.
Moi selger rundt 100 gjødselvogner i
året og tilbyr også gjødselseparatorer
og slepeslangeutstyr.
– Flere og flere velger slepeslangeut
styr, men vi selger fortsatt klart mest
vogner. Det er 11 m3 vogner som er
bestselgeren. Stadig flere vogner sel
ges med stripespreder. Og nesten
ingen vogner som selges er helt like.
Alle er skreddersydd kunden med ulikt
ekstrautstyr, forteller selger Bengt
Nærland Olsen i Moi.

høst uvanlig høyt trykk, og mange ber
om tilbud. Høyere pris på mineral
gjødsel kan være en årsak, sier Hans
Christian Hektner i Hektner Maskin.
Av trender er det stort trykk på slepeslangeutstyr. Men Hektner mener en
del førstegangskjøpere ikke har satt
seg godt nok inn i systemene og
flaskehalsene.
– Ellers er tørrgjødselvogner med veie
celler og presisjonsspredning en trend,
og vi er bare i startfasen med marke
det for gjødselseparatorer, tror
Hektner.

– Det skjer veldig mye i husdyrgjødsel
bransjen. Det er flere aktører og mer
konkurranse enn på lenge. Det er i
SVIN 7/2021
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KWB BIO varmeanlegg
for ved, flis og pellets.
- til villa, landbruk og industri

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!

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

Sagveien 8 – 1890 Rakkestad
tlf 69 22 70 60 - post@hr-maskin.no
www.hr-maskin.no
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KJØTTMARKEDET

Prognose 2021 og 2022

Mer norsk kjøtt neste år
Grensehandelen forventes å nå
normalt nivå igjen i 2022. I år
forventes det en samlet under
dekning av gris på 10 000
tonn, men at dette kan snu til
et overskudd neste år.

PROGNOSE 2021 – PER SEPTEMBER 2021
Produksjon

Tilførsler
tonn

Endring

Importkvoter

Engros
salg tonn

Endring

Markedsbalanse

Reg.lager
1.1.21

Storfe/kalv

86 200

+1%

9 000 1)

106 200

+2%

- 11 000

0

Lam

19 300

-1%

606 2)

20 900

+1%

- 900

1 880

Sau

4 900

+4%

200 3)

5 100

+7%

0

0

Gris

133 800

+2%

1 850 4)

145 600

+5%

- 10 000

0

Egg

65 700

+0%

550 5)

66 200

+1%

+ 100

428

Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2021.

Salgsprognosen ut 2021 er fortsatt
usikker, og vil være preget av hvor
raskt samfunnet vender tilbake til mer
normale tilstander. Nortura Totalmar
ked har i sin septemberprognose lagt
til grunn at gjenåpningen av samfunnet
fortsetter, men med redusert grense
handel og reisevirksomhet også høsten
2021. Situasjonen er uforutsigbar, men
vi har i prognosen for 2022 forutsatt
normale tilstander, og at også grense
handelen vender tilbake til det tilnær
met normale. Hvis dette ikke slår til,
vil det innenlandske salget av kjøtt bli
høyere. En eventuell underdekning vil
da bli dekket opp med import.

PROGNOSE 2022 – PER SEPTEMBER 2021
Produksjon

Tilførsler
tonn

Endring

Importkvoter

Engros
salg tonn

Endring

Markedsbalanse

Storfe/kalv

88 700

+3%

9 000 1)

98 900

-7%

- 1 200

Lam

19 200

-1%

606 2)

19 000

-9%

+ 800

3)

Sau

4 900

0%

200

5 000

-2%

+ 100

Gris

133 600

0%

1 800 4)

133 200

-9%

+ 2 200

Egg

67 300

3%

550 5)

66 500

+1%

+ 1 400

Reg.lager
1.1.22

1. For storfe SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote 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 400 tonn fra Island.
3. Import på 200 tonn fra Island
4. Spekk på 750 tonn i 2022, EU-kvote på 900 tonn og og ny kvote på 150 tonn fra Storbritannia i 2022.
150 tonn av WTO-kvoten på 1.381 tonn i 2021.
5. Forutsetter i prognosen en import på 550 tonn egg.

GRIS
For året 2021 sett under ventes en
samlet underdekning på 10 000 tonn,
etter at importkvotene på fersk og noe
frossen gris er tatt inn. Underskuddet
ut over importkvotene dekkes opp av
import til nedsatt toll. Under forutset
ning av at samfunnet normaliseres,
prognoseres det for 2022 en over
dekning på om lag 2000 tonn i svine
markedet. Importkvotene for fersk
helslakt og ribbe på til sammen 1050
tonn forutsettes å komme inn. Dette
inkluderer for 2022 også de nye kvo
tene fra Storbritannia.
Slaktegrisvektene hittil i år er 3 kg høy
ere enn i samme periode i 2020, og
det forventes at de holder seg på
samme nivå i resten av 2021. Økte
slaktevekter gjør at tilførslene i tonn
forventes å øke med om lag 2 prosent
fra 2020, selv om antall griser til slakt
prognoseres å gå litt ned. For 2022
forutsettes det i prognosen uendrede
slaktevekter og om lag uendrede til
førsler av svinekjøtt. Den svært gode
effektivitetsutviklingen hos norske pur

KAN ØKE: Hvis grensehandelen ikke vender tilbake til det normale neste år så kan det gi økt
forbruk av innenlandsk kjøtt. Men salgsprognosene er usikre. Grillspyd med svinekjøtt og grønn
saker er uansett en sikker vinner.

ker fortsetter. De siste tallene tyder på
en mindre nedgang i bedekningene
som gir slaktegris inn i 2022.
Med den store økningen i salget hittil i
år forventes salget året 2021 å øke

med 5 prosent fra 2020. Økningen fra
"normalårene 2018 og 2019" ventes å
bli på hele 9 prosent. For 2022 er det
prognosert at det innenlandske salget
av svinekjøtt går tilbake til nivået før
pandemien.
SVIN 7/2021

42

KJØTTMARKEDET

Bedre lønnsomhet uten overproduksjon
Styrelederne i Nortura,
Norsvin, Sau og Geit, Fjørfe
laget og Tyr møttes i septem
ber for å diskutere mulig
hetene for produksjons- og
markedsregulering.
Og budskapet etter disse samtalene
var helt klart. Det er mulig å øke lønn
somheten i husdyrproduksjon uten at
det fører til overproduksjon. De fem
organisasjonene er enige om at pro
duksjonsregulering er en naturlig del
av markedsreguleringen, og at det er
behov for å benytte seg av den også
framover. Noen hevder at økt lønn
somhet for husdyrprodusentene kun
fører til ny overproduksjon, og i noen
produksjoner kan det være en utfor
dring. Men i andre produksjoner finnes
det allerede i dag gode virkemidler for
å regulere produksjonen. Forskjellene
mellom de ulike produksjonene er for
stor til at vi kan skjære alle over en
kam, og verktøykassa må derfor tilpas
ses etter dette.
SVIN
Hva betyr så dette for grisen? I en
uttalelse fra de fem styrelederne heter
det blant annet dette;

Gjelder til 31/10 2021
Vi tar forbehold for trykkfeil og utsolgte varer
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«I svinenæringen som har opplevd
perioder med overproduksjon ser vi at
det er ikke lengre er nyetableringer
som forårsaker en eventuell ubalanse.
Effektivitetsøkninger i smågrisproduksjonen og stagnasjon i salget vil fortsatt være utfordringene fremover. Her
har vi allerede muligheter for å regulere til dels kraftig på slaktevekter, og i
ytterste konsekvens kan vi gjennom-

FÔRVOGN, JERN

Danskprodusert fôrvogn
av galvaniserte plater.
Med håndtak i begge ender.
200 liter
82x55x122 cm
Art. nr 90 57 024
270 liter
98x66x116 cm
Art. nr 90 57 777
400 liter
96x66x142 cm
Art. nr 90 50 967

3.24500
2.59600

eks mva

3.995

00

3.19600

FÅ
GODE DE
DIREK TILBUD
TE I
BOKS MAILEN
Meld
deg p
å vårt
nyhet
sbrev

eks mva

4.74500
3.79600

eks mva

Doneheia 62 - 4516 Mandal - Tel 21 98 47 47 - www.p-lindberg.no
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føre mer omfattende utkjøpsordning
for smågrisprodusenter. Vi har også
muligheten dersom det blir behov for
å kunne kompensere for midlertidig
reduksjon av smågrisproduksjonen,
eller å forlenge saneringsperioder hos
smågrisprodusenter», heter det blant
annet i fellesuttalelsen fra de fem
styrelederne.

NETTBUTIKKEN TIL LANDBRUKET

FÔRING OG STELL

Norsk jerntildelingsstrategi
fungerer godt
Grisunger fødes med små jern
lagre som brukes opp i løpet
av ca. fem dager. Også purke
melka inneholder lite jern.
Derfor er det behov for å gi
grisungene ekstra jern i
dieperioden hvor kraft
fôropptaket ennå er
beskjedent.
VICTORIA BØHN LUND, PRODUKTSJEF SVIN,
VILOMIX NORGE

Ferske forsøksresultater viser at den
norske strategien for jerntildeling
fungerer godt.
Etter en regelverksendring om tillatte
stoffer i jernpasta til smågris, forsvant
jernpasta inneholdende jernkilden jern
dextran fra det norske markedet i
2019. Etter en omfattende jobb med å
finne en like god erstatning for denne
landet Vilomix Norge på en jernpasta
som inneholder jernfumarat. Dette
produktet markedsføres i dag under
produktnavnene Vilofer Jernpasta og
Pluss Jernstarter. I etterkant av denne
prosessen ønsket Vilomix å bekrefte at
den nye jernpastaen tilfører tilstrekke
lig mengde jern til smågrisen. Et forsøk
ble gjennomført for å teste både vår
jernpasta og andre jerntilskudd fra
Vilomix. Resultatene fra dette forsøket
presenteres i denne artikkelen.

tus. Også i dette forsøket ble hemo
globin i blod målt på utvalgte tids
punkt i dieperioden, hvor verdier over
ni g/dl ble ansett som gode verdier.
Verdier på 7-8 g/dl eller lavere ansees
som anemisk, eller risiko for anemi.
Dette er velkjente verdier å bruke, som
brukes av blant annet Seges svinepro
duksjon i Danmark.
FORSØKSDESIGN
Forsøkene ble gjennomført i en kom
mersiell besetning på konsesjonsnivå.
Produsenten var satellitt i purkering,
og mottok purkene én uke før forven
tet grising. Kullene ble delt inn i
behandlingsledd hvor hvert behand
lingsledd fikk en unik kombinasjon av
jerntilskudd (tabell 1). Vi ønsket å teste
de fire vanligste jerntilskuddene i Vilo
mix sitt sortiment, samt et konkurre
rende produkt som fantes på markedet
da forsøket ble gjennomført. Sist
nevnte er siden tatt vekk fra det norske
markedet. Grisungene ble avvent ved
35 dagers alder. Fôring og stell fulgte
besetningenes vanlige rutiner og var
like for alle ledd. Grisungene hadde til
gang til purkekraftfôr hele dieperioden,
Tabell 1. Oversikt over de ulike behandlings
ledd og produkter i forsøket
Behand
lingsledd

Jerntilskudd

1

Vilofer Jernpasta + Ferro Torv

2

Vilofer Jernpasta + Ferro-Pel

3

Porcifer Ensirauta + Ferro-Torv

4

Hemmofer + Ferro-Torv

5

Ferro-Pel

og en uke før avvenning startet tilde
lingen av smågriskraftfôr. Blodet ble
analysert for hemoglobinnivå når gris
ungene var 21 og 35 dager gamle.
HURTIGTEST GIR PÅLITELIGE
RESULTATER
Hemocue er et apparat laget for å
kunne måle blodets hemoglobinnivå
gjennom et enkelt innlegg av små
plastcuvetter med en bloddråpe. 
En del av forsøket ønsket å validere
måling av hemoglobin i blodet ved
hjelp av Hemocue-apparat som en
akseptabel metode for å undersøke
jernstatus hos smågris. På dag 28 ble
hemoglobinnivå målt både ved hjelp
av Hemocue-apparatet, og blodprøver
sendt til laboratorium for hematologianalyse. Hemocue er en raskere og
rimeligere metode enn å sende inn
blodprøver til laboratorieanalyse.
Vi opplevde også at prøvetaking til
Hemocue var mindre stressende for
dyra enn blodprøvetaking fra blodåre.
Resultatene fra parallelle Hb-målinger
gjort av laboratoriet og Hemocueapparatet viste at det var godt sam
svar. Dette tyder på at Hemocue er en
rask og akseptabel metode for å teste
hemoglobin nivå i blod hos smågris.
RESULTATER
Resultatene vister at den norske strate
gien med å kombinere en første start
dose med jern i form av jernpasta eller
flytende jern fungerer godt i kombina
sjon med jerntilskudd for frivillig opp
tak videre i dieperioden. Både på dag

JERN OG HEMOGLOBIN
Jern er viktig for oksygentransport i
kroppen. Om grisen ikke får i seg nok
jern vil den utvikle anemi, en tilstand
hvor den har for få friske røde blodcel
ler. Om dette skjer vil mengden hemo
globin, et protein som befinner seg
inne i de røde blodcellene og som bin
der oksygen, bli for lavt. Hemoglobin
er det stoffet som sikrer at oksygen
transporteres fra lungene til blodet og
ut i alle kroppens vev. Derfor er måling
av blodets hemoglobinnivå et vanlig
mål på om grisen har en god jernsta
SVIN 7/2021
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Hemoglobin i blod (g/dl), 21 dagers alder
11
10
9

Hb, g/dl

21 og dag 35 har alle behandlingsledd hvor denne
kombinasjonen er brukt hemoglobinverdier over
9. Aller best ut kommer bruk av Vilofer jernpasta
sammen med Normin Ferro-Torv eller Normin
Ferro-Pel, begge med verdier over 10,5. Dette er
på høyde med verdier vi har målt hos gris som har
fått to doser av jerninjeksjon (upubliserte data).
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7
6

Vi har de siste par årene sett et utstrakt bruk av
jerntildeling kun med tilskudd som er basert på
frivillig opptak. Vi ønsket derfor å teste dette i for
søket, ved hjelp av Normin Ferro-Pel som ble gitt
daglig i behandlingsledd 5. Å bruke Normin
Ferro-Pel alene helt fra start har i dette forsøket
ikke tilført grisungene tilstrekkelig med jern, og
kan ikke anbefales. Vi kan ikke si at resultatene for
Normin Ferro-pel alene er direkte overførbart til
andre jerntilskudd for frivillig opptak, men vi opp
fordrer til å vise forsiktighet rundt dette.

5

21 dager
VILOFER + FERRO-TORV

PORCIFER + FERRO-TORV

HEMMOFER + FERRO-TORV

FERRO-PEL

VILOFER + FERRO-PEL

Hemoglobin i blod (g/dl), 35 dagers alder
11
10
9

Hb, g/dl

Den norske strategien fungerer godt
Selskapet vårt leverer flere ulike jerntilskudd til
det norske markedet. Av de mest populære kom
binasjonene er jernpasta etterfulgt av Normin
Ferro-Torv. Forsøksresultatene viser at dette er en
god strategi som sikrer høye nivåer av hemoglo
bin i blod, så dette kan den norske bonden trygt
fortsette med.

8

8
7
6
5

35 dager (avvenning)
VILOFER + FERRO-TORV

PORCIFER + FERRO-TORV

HEMMOFER + FERRO-TORV

FERRO-PEL

VILOFER + FERRO-PEL

DIVERSE

Fra eplegris til bare epler
Katja, Discovery og rød
Aroma. Tidligere grisebonde
Anders Høibø, peker og teller
rader med epletrær. Mer er det
ikke å telle, grisene er borte.

MIN
AVL OG SE
Høibø vil ikke være
EPLEGRIS: Anders
ganger
ribbeprisene, og
med på de lave
app
når han setter prisl
gjerne med fem
t skinke av eplegris.
på egenproduser
oe]
Østm
te
Mar
:
[foto

TEKST OG FOTO: MARTE ØSTMOE

På Gvarv i Telemark er det til sammen
500 000 epletrær. 12 000 av disse er
det Anders Høibø og kona Karine
Nybøle som rår over. Hele fem ganger
har de mottatt førstepremie i NM for
sin eventyrlige eplemost, Eventyrmos
ten. Det var likevel Eplegrisen som en
gang gjorde dem, om ikke rike, så i
alle fall ganske godt kjent. I 2014
hadde Svin en stor reportasje om dem.
Saken fikk tittelen «Eplekjekk gris fra
Telemark». I dag er Høibø ikke fullt så
høy i hatten. Da en av hans største
kunder ikke kunne betale for seg, gikk
alt på dunken.
– Vi gikk på en økonomisk smell,
forteller Anders Høibø. Etter dette har
grisefjøset med plass til over 200
slaktegris stått tomt.
FRA KJØTT TIL MOST
Fullt så raskt gikk det likevel ikke.
Sannheten er at Høibø forsøkte enda
litt til. Og enda litt til.
For som han sier:
– Det må være noen utfordringer hvis
dette yrket skal være spennende.
På et tidspunkt var det likevel ingen
vei tilbake. I tillegg til gården Nordre
Lindheim på Gvarv, har han også en
korngård i Fredrikstad. Nå stod han
ikke bare til knærne i arbeidsoppgaver,
men også i gjeld.
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EVENTYRLIG SATSNING: Til sammen var produksjonen av Eventyrmost og Eplegris en sann
suksess, ja, et eventyr. Nå er bingen på Nordre Lindheim helt tom. [Faksimile Svin nr.9 2014]

Ikke bare har han sola i øynene, tross
de mørke tallene, evner han å se lyst
på tilværelsen:
– Det var da enda en trøst at ikke hele
gården, begge gårdene, røyk med i
dragsuget, vi hadde jo enda et bein å
stå på, nemlig eplemostproduksjonen.

GULLKANTET
– Det var bestefar, Torgrim Høibø, som
kjøpte denne gården i 1912, forteller
Anders Høibø og synes visst det er
lettere å snakke om fortiden enn frem
tiden.

– Kraftfôrgjeld og livdyrgjeld, presise
rer Høibø. Denne morgenen, helt til
04.00, har han pakket firmagaver med
eplemost. Når høstsola nå krasjlander
inn på trammen hans, kimer den ster
kere enn alskens vekkerklokker.

På bestefarens tid var eplene mest til
privat bruk. I dag er det selveste
hovednæringen i bygda. Satsningen
startet på slutten av 80-tallet og bok
stavelig talt vokste seg inn i 2000-tal
let. Så fruktbar var satsningen at Gvarv
snart kunne kalle seg Eventyrbygda.
Høibø og Nybøle var ikke seine med å
kople seg på merkevaren. Slik fikk
deres eplemost navnet Eventyrmost.

Anders har ikke en gang blå ringer
under øynene:
– Jeg har aldri vært redd for å benytte
alle døgnets timer.

Kombinasjonen av epler og gisehold
var ganske unik, men også naturlig. Til
og med var det støtte fra Innovasjon
Norge å få. Det hele startet egentlig

LITER PÅ LITER: Med Eventyrmost har Nordre
Lindheim vunnet en rekke priser. Hvert år leve
rer de mellom 20 000 – 30 000 liter most ut på
det norske markedet. Høibø repeterer og vil
minne de andre norske bøndene på dette:
– Det er bare det norske markedet vi produse
rer for!

som en gimmik. Plommebonde og pri
mus motor bak arrangementet Norsk
Eplefest, Jorid Vale, ville så gjerne ha
levende dyr med på Bygdas markeds
dag. Nå foreslo hun å gjerde inn en gris
SVIN 7/2021
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DIVERSE

FRA GRIS TIL EPLE: Nordre Lindheim på
Gvarv består av 55 dekar med 12 000 frukt
trær på. Alt er epler. Anders Høibø sier det
slik:
– Åpner vi for epleimport fra utlandet,
da går den norske epleproduksjonen ned i
knestående.

som barna selv kunne mate med eple
skrotter. Noe demret for Anders Høibø.
Var det ikke også med epler at beste
mora hans i sin tid hadde fôret gårdens
griser? Dette var selvsagt bare som en
del av de resterende matrestene gri
sene fikk, men hva ville skje hvis man
plukket ut enkelte individer og kun ga
dem epler? På dette viset kom begre
pet «Eplegrisen» til. Etter hvert ble
kjøttet ettertraktet og sendt viden av
sted, til Østfold, Vestfold, Buskerud og
Telemark, til kokkelaug restauranter og
lagt på fat kantet med gull.
MØKKAJOBB
Noen dager savner Anders Høibø
grisene sine. Andre dager savner han
dem ikke. Nå tørker han en strime
svette fra panna;
– En møkkajobb er det uansett.
I år tok frosten 40 prosent av alle
trærne hans. Dette tilsvarer 4800 trær.
Noe slikt har ikke skjedd siden seksti
tallet. Så langt har Høibø sverget til
egenproduserte trær som han har
podet selv. Denne gangen måtte han
bokstavelig talt bite i det sure eplet og
kjøpe planter fra utlandet.
47
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– Nederland, presiserer Høibø. Med en
sarkasme i stemmen legger han til:
– Alt er bra når det kommer fra EU,
veit du.
Slik burde det ikke være, mener han
og peker på den, i hans mening, alt for
lave selvforsyningsprosenten i dette
landet.
– All økonomien som tilføres jordbru
ket blir jo ført inn i effektivisering fordi
alle bøndene synes de jobber for
hardt. Hvorfor ser ikke vi som yrkesut
førere av landbruket hva som egentlig
skjer? At all produksjon er spissa mot
volum og mengder?
SIRKULÆR ØKONOMI
Anders Høibø er her fullt klar over at
han møter seg selv i fjøsdøra her. Også
han var ivrig etter å øke besetningen.
En tid ble han stemplet som stor
mannsgal. Som eplebonde er avstan
den mellom epletrærne blitt stadig
smalere. Likevel vil han tilbake til det
gamle regulativet.
– Vi må ha regler for det vi holder på
med, sier han. Slik vi holder på nå,
presser vi mindre produsenter ut,

dette samtidig som markedet vil ha
småskala, gjerne økologisk og kortreist
lokalmat. Ifølge Høibø stemmer ingen
ting av dette overens. Bonden går i sin
egen felle. Han reiser seg fra benken
nå. Firmagavene må ferdigpakkes og
sendes av gårde. Før han setter seg i
bilen på vei til Telemark bær og frukt
presse, svinger han innom de sirlige
radene med epler, Katja, Discovery og
rød Aroma.
– For alt vi veit, blir mosten vår best
nettopp fordi vi en gang brukte grise
møkk i hagen.

Det er aldri bare en
eneste årsak til at det går
skeis, men mange faktorer.
Tidligere grisebonde Andreas Høibø

U T D A N N I N G O G K O M P E TA N S E

//JUSSPALTEN//
Reglene i arvelova av 1972

MAURITZ AARSKOG
advokat og partner i Østby Aarskog
Advokatfirma AS.

Avkortning i arv
Tidligere kunne arvelater ensidig bestemme at «ei monaleg gåve» gitt til en livsarving,
skulle avkortes i mottakeren sin arv, jf. § 38 i den opphevede arvelova av 1972.
Det skulle også foretas avkorting, dersom det ble «godtgjort at avkorting vil vere
i samsvar med føresetnadene til arvelataren».
Avkortning kunne etter den opphevede arveloven bestemmes
(lenge) etter at gaven var gitt, og uten at gavemottakeren var
klar over dette. At en gave man mottok for mange år siden,
skulle bety mindre arv, kan derfor komme som en overraskelse
på gavemottakeren.

NÆRMERE OM «YTELSE AV ØKONOMISK VERDI»

VIKTIG REGELENDRING 1. JANUAR 2021

Det er ikke behov for å sannsynliggjøre arvelaterens gave
hensikt, ifølge forarbeidene.

Den 1. januar 2021 trådte den nye arveloven av 2019 i kraft.
Dette innebar en endring i reglene om avkortning. Ifølge
arveloven § 180 (6) gjelder de nye reglene om avkortning når
avtalen inngås eller disposisjonen foretas etter lovens ikraft
tredelse. Beslutninger om avkortning fra tiden før ikrafttredel
sestidspunktet, følger dermed de gamle reglene.

ARVELOVEN AV 2019: AVKORTNING MÅ HA VÆRT
EN BETINGELSE FOR YTELSEN
Den nye arveloven av 2019 § 75 sier at:
«Har en livsarving mottatt en ytelse av økonomisk verdi fra
arvelateren, skal ytelsen avkortes i livsarvingens arv hvis dette
var satt som en betingelse for ytelsen».
Betingelsen om avkortning må være gjort kjent for arvingen i
forbindelse med at arvingen mottar ytelsen, slik at han kan
velge mellom å motta ytelsen på den betingelsen arvelateren
setter, eller avslå den. Arvingen kan altså takke nei, og ha sin
arverett i behold fullt ut. Betingelsen kan ikke lengre settes
ensidig av arvelater i ettertid. Den som måtte ønske å
bestemme avkortning ensidig, måtte ha gjort dette før
1. januar 2021. Nå er det for sent.

Begrepet «ytelse av økonomisk verdi» skal tolkes vidt.
Ytelser i form av gratis eller redusert leie av bolig omfattes for
eksempel. Det må ha funnet sted en overføring av verdier fra
arvelater til mottaker.

Hva så om ytelsen har større verdi, enn det mottakeren senere
arver? Hvis avkortingsbeløpet er større enn livsarvingens rett
til arv, plikter ikke arvingen å tilbakeføre noe til dødsboet.

SKRIFTLIGHET OG INFORMASJON TIL
M EDARVINGER ANBEFALES
Arveloven av 2019 § 75 krever ikke at betingelse om avkort
ning gjøres skriftlig. Loven krever heller ikke at en slik betin
gelse meddeles de andre arvingene. Begge deler er imidlertid
sterkt å anbefale, for å unngå tvil og tvister rundt spørsmålet.

SKAL VERDIEN AV GAVEN PÅ MOTTAKELSESTIDSPUNKTET LEGGES TIL GRUNN?
Hvilke verdsettelsesprinsipper gjelder ved fastsettingen av
avkortningsbeløpet? Lovens utgangspunkt er at avkortnings
beløpet settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt. Det
er likevel anledning til å avtale avvikende ordninger, dersom
det er ønske om dette
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Tillegg til spedgris
ved lite råmelk

Nyhet!

Nå kommer Pluss Råmelkserstatning til kalv,
lam og kje. Pluss Råmelkserstatning kan også
gis til spedgris som tillegg ved lite eller dårlig
råmelkskvalitet.
Produktet er fremstilt av tørket råmelk fra ku,
fra første utmelking, og inneholder livsnødvendige
antistoffer (IgG) i riktig mengde for dyra.

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

GJØDSELPUMPER
GJØDSELPUMPER
FOR
FOR ENHVER
ENHVER
DRITTJOBB!
DRITTJOBB!

NATURLIG

KVALITETSSTRØ

TIL DYR

Ekstrautstyr!
Ekstrautstyr!
Trådløs
Trådløs
fjernstyring!
fjernstyring!

Sidemontert lastestativ for type T-2 VV og T-2 Kombi
Sidemontert lastestativ for type T-2 VV og T-2 Kombi
Hatleveien 4, postboks 14,
Hatleveien
postboks 14,
4368 4,
Varhaug
4368 51
Varhaug
Telefon
79 35 50
Telefon 51
Telefaks
51 79
79 35
35 50
51
Telefaks
51
79
35 51
Produsent til norske bønder siden 1938
www.jaerbu.no
Produsent til norske bønder siden 1938
www.jaerbu.no
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Naturlig dyrestrø fra flis i 25 kg
firkantballer fra Vestfold.
Mer informasjon: hasas.no/flis

LANDBRUKSLEVERANDØREN

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

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

wwwalarmlink.no
post@alarmlink.no
Tlf. 90 10 40 40

AlarmLink AS tilbyr kameraovervåking og
svakstrømstjenester til landbruk.

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

Vi leverer det meste av gjødselhåndteringsutstyr
for bløt og tørrgjødsel.

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

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

www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Agri

Tlf. 72 50 50 50

SIDE 49/52

www.fkra.no
FK Rogaland Agder

Tlf. 51 88 70 00

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

SIDE 27

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

Skreddersydde løsninger for åpen og lukket lagring
av husdyrgjødsel.

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

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

SIDE 29

SIDE 30

AlarmLink AS

SIDE 31

SIDE 13

L A N D B R U K

SIDE 15/37

www.fjossystemer.no
Øst, Fåvang
Sør, Våle
Vest, Nærbø
Midt-Norge, Heimdal

SIDE 33

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

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

www.hektner.no
post@hektner.no
Tlf. 63 83 90 00

Vi har morgendagens gjødselutstyr!

SIDE 6

SIDE 23

www.hmr.no
landbruk@hmr.no
Tlf. 53 48 21 00

Totalleverandør av utstyr for spredning
av husdyrgjødsel.

www.hasas.no/flis
post@hasas.no
Tlf. 33 43 95 00

Naturlig kvalitetsstrø til dyr!

SIDE 49

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

KWB Bio varmeanlegg for ved, flis og pellets

SIDE 41

SIDE 2

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

Forautomater og foringsanlegg.
Melkeerstatning, startfor og strøjern.
Innredning, utgjødsling og ventilasjon.

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.jls.no
jarle@jls.no
Tlf. 51 79 84 50

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

www.imekservice.no
post@montasje.net
Tlf. 905 71 192

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

www.kvernelandenergi.no
post@kvernelandenergi.no
Tlf. 941 66 747

Solcelleanlegg for Landbruk.

SIDE 25

SIDE 31

Tlf. 61 28 35 00
Tlf. 33 30 69 61
Tlf. 51 43 39 60
Tlf. 72 89 41 00

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

SVIN 7/2021
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Siv. Ing.

Per S. Ludvigsen

www.nessemaskin.no
nessemaskin@nessemaskin.no
Tlf. 57 69 48 00

Landets største utvalg av redskap for
stell av alle slags husdyr !

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

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

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

Ditt eget selskap!

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

Jærbu gjødeslpumper direkte fra produsent.

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.

www.p-lindberg.no
kontakt@p-lindberg.no
Tlf. 21 98 47 47

Leverandør av varer til det danske landbruket
i 160 år, nå også i Norge.

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

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

SIDE 7

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

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

SIDE 45

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

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

SIDE 36

SIDE 17

SIDE 3

SIDE 49

SIDE 16

SIDE 43

SIDE 39

UTGIVELSESPLAN SVIN 2021:
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MANUSFRIST
11. jan
08. feb
08. mars
19. april
25. mai
09. aug
20. sep
18. okt
15. nov

MATR.FRIST
15. jan
12. feb
12. mars
23. april
28. mai
13. aug
24. sep
22. okt
19. nov

UTGIVELSE
29. jan
26. feb
26. mars
07. mai
11. juni
27. aug
08. okt
05. nov
03. des

TEMANUMMER
Fôring

NESTE NUMMER AV SVIN, NUMMER 8,
KOMMER UT DEN 5. NOVEMBER 2021
Tema: Energi og gjødsel

Maskiner & hjelpemidler

// Manusfrist: 18. oktober
// Bestillingsfrist annonser: 18. oktober
// Leveringsfrist annonsemateriell:
22. september

Kjøttindustri, marked, slaktegris
Energi og gjødsel
Bygg og innendørs-mek

SMÅGRISKURS

arrangeres av Norsvinskolen i Hamar 19.– 21 oktober.

SMÅGRISKURS

arrangeres av Norsvinskolen i Rogaland 2.– 4. november.

DRIFTSLEDELSESKURS

arrangeres av Norsvinskolen i Hamar 16.– 18 november.

AGROTEKNIKK 2021

arrangeres på Lillestrøm den 25. – 28. november 2021.

SIA SIMA I 2020

som skulle ha vært arrangert 11. – 15. november i 2020
i Paris nord, ble utsatt til 21. – 25. februar 2021.
Men den er igjen utsatt til 6. – 10. november 2022.

SVINEFAGLIG SEMINAR

arrangeres av Norsvinskolen i Hamar 1. – 2. desember.

NUTRIFAIR 2021

fagmesse for husdyrprodusenter som skulle ha vært arrangert
i Fredericia, Danmark, i mai i år, er utsatt til januar 2022.

AGROVISJON

på Stavanger Forum er utsatt til 2022.

Har du tips om møter, kurs, seminarer, utstillinger eller annet som har bredere interesse for svineprodusenter og andre i svinekjøttets verdikjede, send en e-post eller gi oss et vink ! svin@norsvin.no
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ANNONSEPRISER:
FORMAT
1/1
1/2
1/3
1/4
1/8
Baksiden

4-FARGER
2./3. OMSLAG
16.400,-	17.900
10.200,-	11.200
8.200,-	
7.100,-	7.700
3.950,18.900,-

LANDBRUKSLEVERANDØRENE:
Enkeltinnrykk
5 innrykk
9 innrykk

3 LINJER
1.800,-	
1.440,-	
1.260,-	

5 LINJER
2.300,1.840,1.610,-

Returadresse: Norsvin, Storhamargata 44, 2317 N-Hamar

Nyhet!

Nytt slaktegrisfôr for bedre
fôrutnyttelse og tilvekst!
Format Vekst 130 gir en sprek
start for slaktegrisen!
Et høyt innhold av protein med
høy fordøyelighet gir deg bedre
fôrutnyttelse og bedre økonomi.

Visste du at:
• Vår suksess måles i din økonomi
• Format har mange ulike
løsninger tilpasset dine behov
• Våre fôr er alltid utviklet med tanke på
god dyrehelse og god dyrevelferd

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