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En liten del av din virksomhet
En stor del av resultatet
• 100% naturprodukt
• Bedre klima inne og ute
• 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
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LEDER

VI MENER:

«At det er avdekket
brudd på regelverket er
ikke ensbetydende med
at grisene lider»
TORE MÆLUMSÆTER
ansvarlig redaktør

En god start
Resultatene fra de første besøkene i Mattilsynets tilsynskampanje for god dyrevelferd i svineproduksjonen er presentert.
De omfatter foreløpige funn etter besøk i 168 besetninger, 36
med smågrisproduksjon og 132 med slaktegrisproduksjon.
Det er langt igjen til målet om uvarslete tilsyn i 600 svinebesetninger, så resultatene fra første og andre tertial i år må vurderes som det de er; foreløpige. Det er
for tidlig å trekke klare og entydige konklusjoner ennå.
Men noe kan vi likevel si om de besetningene som faktisk er kontrollert. Det er
ikke funnet alvorlig vanskjøtsel i noen av disse besetningene. Ingen er meldt til
politiet, og det er ikke fattet vedtak om avvikling av svinehold eller reduksjon av
dyretallet. Det er heller ikke funnet brudd på regelverket knyttet til fiksering av
purker, eller kastrering av griser. Med ett unntak har det vært uvarslete tilsyn i
alle besetningene. Produsentene har ikke fått varsel om at det skal komme
tilsynsbesøk. De representerer et gjennomsnitt av populasjonene, og de er
tilfeldig utvalgt av Veterinærinstituttet.
Det er med andre ord hverdagens dyrehåndtering hos et tilfeldig utvalg av
produsenter som er lagt under lupen.
Det er likevel oppdaget brudd på regelverket i annenhver besetning når det
gjelder bruk av rotemateriale og strø. Det er alvorlig nok, og her er det åpenbart
noe å ta tak i. Men det faktum at det er avdekket regelbrudd i en svinebesetning
er ikke ensbetydende med at grisene lider. Som Mattilsynet selv skriver i rapporten; en bonde kan for eksempel ha mangelfull dokumentasjon på veterinær
behandlinger uten at grisene lider av den grunn. Og ingen griser skal lide.
Hvis vi lager oss et tankeeksperiment og sier at det har vært 500 griser i gjennomsnitt hos de 168 besetningene som er kontrollert, så er det ikke langt unna
100 000 griser som faktisk er kontrollert. Av vedtakene som gjaldt behandling av
syke og skadde dyr ble det gitt 11 avlivingsvedtak. Dette er noen tiendedels
promille av antallet griser som faktisk er kontrollert, og det oppgis ikke om disse
var under behandling eller allerede var satt i sykebinge.
De foreløpige resultatene er ingen fasit. Det gjenstår resultater fra ytterligere
432 besetninger. Men de foreløpige rapportene bør kunne karakteriseres som
en god start.
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Dystert i Danmark
Det heter seg at det er deilig å være
norsk i Danmark. Men hvordan er det å
være dansk i Danmark? Hvis du er svineprodusent så er det ikke mye «sjovt» om
dagen. Prisene er så hardt presset at det
for en del smågrisprodusenter ikke er
regningssvarende å fôre dem fram til
30 kilo.
Det fikk vi en kraftig påminnelse om da vi
nylig deltok på årsmøtet for danske svineprodusenter i Herning. Kostnadene til
energi, gjødsel, fôr og andre nødvendige
driftsmidler har der som her gått kraftig
opp, og prisene er helt i bunn. Danske
svineprodusenter er i alvorlig krise. Det
har blitt atskillig færre av dem de siste
årene, men de som er igjen er vesentlig
større, og dermed enda mere sårbare og
utsatte i en slik økonomisk skvis som de
nå opplever.
Løpende gjennomsnittlig antall svin per
bruk har mer enn doblet seg på 10 år.
I en rapport fra Agrianalyse (2019) var
det 3815 svin per besetning. Det har
også skjedd endringer i eierforholdene.
Andelen enkeltpersonforetak synker,
mens antall bedrifter organisert i selskapsformer som AS har økt med nesten
1200 siden 2006. Det var i 2019 fremdeles flest enkeltpersonforetak, men de
produserer stadig mindre av totalen.
I 2016 ble en femtedel av arealet, hver
tredje gris og hver femte ku eid av en
bedrift i en eller annen selskapsform.
Danske bønder opererer i et inter
nasjonalt eksportmarked med store
svingninger i prisene.

DIVERSE

Fem nye cand. pigs

FEM NYE: Etter å ha avsluttet Norsvinskolens kurs i smågrisproduksjon fikk fem nye cand. pig-tittelen. Fra
venstre Leif Peder Hafsal (32), Hamar, Sigbjørn Emmerhoff (28), Rakkestad, Synne Torgersen (25), Ringsaker,
Norsvinskolerektor Dyre Johan Haug og Kristoffer Øibakken (30), Ringsaker. Christina Blakstad, Ringsaker,
ble også cand. pig etter kurset, men var ikke til stede da bildet ble tatt. [Foto: Tore Mælumsæter]

Lanserer bærekraftsfondet
NorgesGruppen ønsker å samarbeide tettere med resten av
matverdikjeden om prosjekter
innen helse, miljø og mennesker. Derfor lanseres nå bærekraftsfondet Handle.
100 millioner kroner skal brukes de
neste årene.
Det hersker bred enighet om at verden
står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer i årene som kommer.
NorgesGruppen, som blant annet
består av dagligvarekjedene Kiwi,
Meny, Spar og Joker, etablerer nå
fondet Handle.

– Hvert enkelt selskap i verdikjeden for
mat gjør mye allerede, men økt samarbeid vil gjøre at vi raskere klarer å
blant annet videreutvikle en grønnere
produksjon. Gjennom Handle vil vi
investere 100 millioner kroner i samarbeidsprosjekter som gir bærekraftig
utvikling i flere ledd av verdikjeden for
mat, sier konsernsjef Runar Hollevik i
NorgesGruppen.
Emballasje, matsvinn, og sunnere eller
grønnere produktutvikling er eksempler
på områder hvor bærekraftsfondet kan
investere i gode samarbeidsprosjekter.
Alle aktører som har et relevant prosjekt,
og som vil samarbeide med NorgesGruppen, oppfordres nå til å søke.
– Vi er på utkikk etter konkrete prosjekter som vil gi resultater i bærekraf-

DIVERSE: Emballasje, matsvinn eller grønnere
produktutvikling kan få støtte av bærekraftfondet.

tig retning i minimum to ledd av verdikjeden for norsk matproduksjon, sier
bærekraftsdirektør Signe Bunkholt
Sæter, og legger til at hun håper
fondet også vil inspirere til gode ideer.
Fristen for første søknadsrunden er
15. november, og første tildeling fra
fondet kunngjøres i desember.
SVIN 8/2021
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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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Stemmer moderne myter om kjøtt?
Fagskole med landbruksakkreditering

Hvor mye kjøtt spiser vi? Og er det sunt eller usunt?
Her er tre ting du kanskje ikke visste om kjøtt.

Fagskolen Innlandet er den første
fagskolen i Norge som får akkreditering fra Nokut, Nasjonalt
organ for kvalitet i utdanningen,
for fagområdet landbruk.

En undersøkelse gjennomført av YouGov for MatPrat (Opplysningskontoret for egg
og kjøtt) gir et innblikk i norske forbrukeres holdninger til kjøtt og sunt kosthold.
Myte 1:
VI SPISER MYE MER KJØTT ENN KOSTRÅDENE ANBEFALER.
Halvparten av norske forbrukere tror vi spiser mye mer kjøtt i Norge enn kostråd
ene fra Helsedirektoratet anbefaler. Denne oppfatningen er enda vanligere blant
de som bor i Oslo, hvor nær 6 av 10 tror kjøttinntaket er mye høyere enn anbefalt.
På gjennomsnittsnivå er dette en myte. De siste tallene for kjøttforbruk i Norge fra
2019 viser at vi spiser i snitt 750 gram rødt kjøtt i uka. Det er på linje med kostrådene. Noen spiser imidlertid mer, mens andre spiser mindre enn dette gjennomsnittet.

Interessen for høyere yrkesfaglig utdanning har
vært økende de siste årene. I 2021 søkte rekordmange personer mat- eller landbruksfaglig utdanning på en fagskole. (Foto: Colourbox)

Det betyr at de selv kan opprette nye
landbruksfag eller gjøre vesentlige endringer i utdanningstilbud innen landbruk.
– Jeg gratulerer Fagskolen Innlandet som
første fagskole med akkreditering på landbruksområdet! Dette er en anerkjennelse
av fagskolen Innlandet som et studiested
med høy faglig kvalitet. Praktisk rettet
landbruksutdanning som utdanner spesialiserte fagarbeidere med høy kompetanse,
er noe landbruksnæringen trenger og
etterspør. Jeg oppfordrer flere til å søke
høyere yrkesfaglig utdanning, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad rett
før hun ga stafettpinnen som statsråd
videre.

Myte 2:
KOSTRÅDENE ANBEFALER Å SPISE VELDIG LITE RØDT KJØTT.
58 prosent tror at kostrådenes anbefalinger for rødt kjøtt er mindre enn hva som
faktisk er tilfelle. 47 prosent svarer at de tror kostrådene anbefaler maksimalt én
middag i uka med rødt kjøtt, mens 11 prosent tror det er enda mindre.
Dette er en myte. Kostrådene gir rom for å spise inntil 700-750 gram rødt kjøtt (rå
vare) i uka. Dette tilsvarer tre middager med rødt kjøtt i uka og litt kjøttpålegg.
Myte 3:
KJØTT ER IKKE EN DEL AV ET SUNT KOSTHOLD.
Bare 37 prosent mener at rødt kjøtt er en del av et sunt kosthold, mens tallet for
bearbeidet kjøtt er 10 prosent.
Rødt kjøtt bidrar med flere næringsstoffer som kroppen trenger, som høykvalitetsproteiner, flere B-vitaminer, sink og jern, og er en del av et sunt og variert kosthold.
Kostrådene anbefaler oss å begrense inntaket av bearbeidet kjøtt, likevel er det
rom for litt av dette i kosten også. Det er helheten av kostholdet som teller for
helsa vår. Det betyr at vi først og fremst bør velge rent kjøtt når vi spiser kjøtt, og
at vi ellers har et variert kosthold med mye grønt og grovt.

Akkreditering er en formell aksept eller
godkjenning av at noe eller noen oppfyller
spesifiserte krav. I Norge må hver fagskole
få akkreditert individuelle fag av Nokut for
å kunne få lov til å tilby undervisning. At
Fagskolen Innlandet har fått akkreditering
på landbruksområdet, betyr at de fritt kan
opprette nye landbruksfag uten at det
først må akkrediteres hos Nokut.
Interessen for høyere yrkesfaglig utdanning har vært økende de siste årene.
I 2021 søkte over 430 personer mat- eller
landbruksfaglig utdanning på en fagskole
som førstevalg.

FØLGER RÅD: Halvparten av norske forbrukere tror vi spiser mye mer kjøtt i Norge enn
kostrådene fra Helsedirektoratet anbefaler, men i snitt spiser vi på linje med kostrådene.
[Foto: MatPrat, Aina C. Hole]
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Afrikansk svinepest
sprer seg i Tyskland
Afrikansk svinepest har nå spredd
seg til et nytt område i Tyskland.

NY LOGO: Administrende direktør, Nina Sundqvist, med ny logo for Stiftelsen Norsk Mat.
[Foto: Matmerk]

Matmerk blir Norsk Mat
– En stiftelse som skal styrke
konkurranseevnen til norsk matproduksjon bør ha et navn som
tydeliggjør akkurat det.
Styret har derfor vedtatt at nytt navn for
Matmerk er Stiftelsen Norsk Mat, sier
styreleder Håkon Mageli.
– Merking er et stadig viktigere verktøy
for å fremme konkurranseevnen til norsk
matproduksjon. Å merke mat er kun et
verktøy opp mot stiftelsens funksjon som

er å få folk til å velge norsk mat. Vi har
landet på et organisasjonsnavn som er
tydelig på de oppgavene stiftelsen har,
sier styreleder Håkon Mageli.
Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet
og verdiskaping i norsk matproduksjon.
Hele verdikjeden er representert i styret,
og stiftelsen har 20 ansatte. De arbeider
blant annet med Landbrukets interne
kontrollsystem KSL,Nyt Norge og andre
spesialiteter.

Skal digitalisere Mattilsynet
Debatten om Mattilsynets ressurser har vært frisk. Statsråd Olaug
Bollestads siste hilsen var 10 millioner til økt digitalisering.
I statsbudsjettet 2022 foreslås det å øke bevilgningene på Landbruks- og mat
departementet sitt område med 7,1 prosent til 22,6 milliarder kroner.
Men så stor vekst kan Mattilsynets toppsjef Ingunn Midttun Godal se langt etter.
Mattilsynets budsjett øker med totalt 28,2 millioner, ganske nøyaktig to prosent,
og klart under forventet lønnsvekst i 2022.

Transportør fortviler
For den danske dyretransportøren Michael Vinderslev gir det ingen mening at
smågrisprisene i landet har sunket enda lenger ned.
– Det selger ikke flere griser, sier han til Landbrugsavisen.
Vinderslev har flere årtiers erfaring i eksport av smågriser. Men han har likevel
aldri sett noe liknende som det som nå skjer i smågrismarkedet. SPF-puljenoteringen har falt fra 180 til 150 danske kroner. Den beregnede noteringen er likevel
i overkant av 300 kroner, en bemerkelsesverdig forskjell. Vinderslev står i spissen
for NV-Randers, en av de fem største aktørene i smågrismarkedet.
9
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Dette er Radeburg nord for Dresden.
En vet ikke hvordan sykdommen har kommet hit, men konsekvensen er at et nytt
område er opprett med to soner rundt. Det
omfatter 30 000 griser og 88 besetninger.
Det er forbud mot å flytte all gris i området. Det er også forbud mot å ha andre
dyr utendørs, og alle hunder som er ute
må gå i bånd. Alle jegere er også innkalt
for å skyte det som er av villsvin. Det er nå
snart 14 måneder siden Tyskland først ble
rammet av afrikansk svinepest.
[kilde: Landbrugsavisen]

Inntektsutvalet ber
om innspel
Regjeringa Solberg sette den 13. august
ned eit ekspertutval som skal vurdera
grunnlag og føresetnader for å samanlikna næringsinntekter i jordbruket med
løn for arbeidstakarar.
Ekspertutvalet, til dagleg kalla Inntektsutvalet, skal levera ei innstilling i form av
ein NOU innan 1. juli 2022. Utvalet er i
gong med arbeidet, og har gjennomført
innspelsmøter med relevante organisasjonar og personar, men det vil gjerne
ha innspel frå fleire.
Alle interesserte er derfor inviterte til å
senda inn skriftlege bidrag på e-post til:
inntektsutvalget@lmd.dep.no.

Westberg og Aarnes
i LMD
Wenche Karen Westberg (Sp) er utnevnt
som ny statssekretær for landets nye
landbruks- og matminister Sandra
Konstance Nygård Borch (Sp). Som ny
politisk rådgiver i landbruks- og
matdepartementet er Even Skårberg
Aarnes utnevnt.

AVL OG SEMIN

DIREKTØREN DIREKTE

Policy om genredigering
Norsvins styre har nylig
vedtatt en ny policy om
genredigering for Norsvins
framtidige avlsarbeid. Geno
og Aqua Gen har tilsvarende
policy for sine områder.

OLAV EIK-NES
adm. direktør Norsvin

Det overordnede målet med bruk av genteknologi er å forvalte naturen på en
slik måte at det bidrar til en bærekraftig utvikling. Det er et overordnet mål å
opprettholde produksjonsmåter som sikrer trygghet for matkvalitet og helse.
Innenfor denne rammen skal landbruket og havbruksnæringa produsere mat og
andre produkter effektivt og rasjonelt til beste for næringen og forbrukerne.
Nye genteknologier som genredigering gir mange muligheter for å oppnå dette
målet: styrket dyrehelse, bedre dyrevelferd, forebygging av klimaendringer, mer
ressurseffektiv produksjon, redusert miljøbelastning og enda mindre bruk av antibiotika for å nevne noen viktige områder. Genteknologi kan derfor bli et viktig
verktøy i den grønne omstillingen som er nødvendig for å oppnå ambisiøse
klima- og bærekrafts mål. Den kan også gi økt lønnsomhet og konkurransekraft i
vår næring og for våre internasjonale kunder.
Samtidig er vi opptatt av forsiktighet ved bruk av genredigering. Det er viktig at
det ligger god kunnskap om både fordeler og ulemper til grunn dersom gen
redigerte produkter skal tas i bruk, og produktene skal være trygge, samfunnsnyttige, bærekraftige og etisk forsvarlige. Det som brukes skal være i tråd med
formålene i den norske genteknologiloven. Vi har tillit til at norske myndigheter
kun tillater produkter når kunnskapen tilsier at kriteriene er oppfylt. En føre-vartilnærming er fornuftig, men må ikke være til hinder for gode anvendelser av
genteknologi når kunnskapen taler for at produktene er trygge og fordelene
oppveier eventuelle ulemper. Det er derfor viktig at genredigerte løsninger som
tillates i Norge, og som er vurdert som trygge, samfunnsnyttige, bærekraftige og
etisk forsvarlige, bør kunne brukes i vårt utviklingsarbeid i svineavlen.
En vet ikke ennå om genredigering vil bli en del av verktøykassa i svineavlen. Det
må først bygges tilstrekkelig kompetanse, og det må undersøkes hvilke fordeler
og ulemper teknologien har. Men dersom vi en dag vurderer at dette er et verktøy vi ønsker å bruke, er det fordi vi mener det vil være bra for en bærekraftig og
lønnsom matproduksjon, fordi det kan styrke vår konkurransekraft, og fordi det
er i tråd med samfunnets verdigrunnlag og ikke svekker næringas omdømme.
Dette vil være et sentralt budskap i vår kommunikasjon. Det er også svært viktig
å etterstrebe åpenhet og transparens om forskningen vi gjør. Samtidig er det
viktig at det norske regelverket ikke er strengere enn regelverket i EU for å
opprettholde norsk konkurransekraft internasjonalt, og at reguleringen bør
differensiere mellom ulik bruk av genteknologi og genredigering.
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First Feeder

– smågrisautomat med vanntilslutning
First Feeder smågrisautomat med vanntilslutning blander fôr og vann først når det kommer
ned i krybben. Det gir minimal risiko for surt fôr og gjør renhold enkelt. Automaten tilsluttes kun
med ½ tom vannslange og standard stikkontakt. Trenger ingen forvarming av vannet.
Automaten står fritt i bingen og kan enkelt flyttes rundt. Den står stabilt på
grunn av den store (Ø58 cm) platen som grisene står på når de benytter automaten.
First Feeder smågrisautomat brukes fra ca 1 ukes alder opp til 30 kg/salg.

Kapasitet
• Fra start til 5 ukers alder: 20 stk pr automat
• Fra 5 ukers alder til 30 kg: 14–15 stk pr automat
For flere enn 14–15 stk fra 5 ukers alder anbefales
en tørrfôr-automat i tillegg

Fôrbeholder (40 l)
Fôrmidler
• Melkepulver, yoghurt, smågrisfôr/pellets
For tekniske spesifikasjoner/dimensjoner, se www.fjossystemer.no

www.fjossystemer.no

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

11

SVIN 8/2021

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

Vest
4360 Varhaug
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

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

Midt
7300 Orkanger
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

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

NÆRINGSPOLITIKK

Hvor er norsk svineproduksjon i 2032?
Norsvin har spurt fylkeslaga
om hva de tror om norsk
svineproduksjon i 2032.
Svarene spriker, men generelt
tror man på færre og større
produsenter, strengere krav,
god helsetilstand, og mer
norsk protein i fôret.

Alle, bortsett fra Norsvin Troms, tror vi
vil ha færre produsenter. Anslagene
varierer fra 1000 – 1500 produsenter
(1800 i dag).
Tre av fire fylkeslag tror det vil være
mer nisjeproduksjon enn i dag. Dette
kan dreie seg alt fra mer utegris, klimagris, dyrevelferdsstempel eller
organdonasjon.

NYE GJØDSELKRAV, MER NORSK
PROTEIN OG SPF
Fylkeslaga tror det blir noe økning på
arealkrav i bingen, og at det blir totalSvarene fra fylkeslaga varierer. Men
forbud mot fiksering av purker i fødealle tror at vi fortsatt har tollvern og
7 mm_HMV gjodselutstyr 80 x 116 23.09.2021 10:00 Side 1
bingen. De tror også at vi omsider har
konsesjonsregler. I snitt tror man en
fått landet en ny gjødselforskrift, og at
gjennomsnittsbesetning i 2032 har økt
det generelt blir strengere miljøkrav.
fra 45 til 60 purker, og antall avvente
Samtidig tror man på en betydelig økt
ligger på 31 (opp fra 28). Antall slakteandel av norskprodusert protein i svigriser hos rene slaktegrisbesetninger
nefôret. Nye proteinkilder vil være celøker til 1500 i gjennomsnitt. Flertallet
lulose, tang, tare og kjøttbeinmel.
tror samtidig det vil være relativt mer
Norge vil fortsatt ha en svinebestand
kombinertproduksjon enn i dag.
med svært god helse, men med afrikansk svinepest som en stor trussel.
ERLING MYSEN

NORSK FÔR: Det vil bli økt fokus på norske
fôrressurser og grisens betydning for norsk
kornproduksjon. Her fra en åker med åker
bønner i Østfold.

Ny HMV stripespreder

Totalleverandør av slepeslangeutstyr!
SVIN 8/2021
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Fire om 2032:
Når det gjelder andel SPF-besetninger
spriker svarene mye. Agder er mest
optimistisk, og tror vi har 100 prosent
SPF i 2032, mens Rogaland tror det
kun er 25 prosent SPF-besetninger.
I dag er andelen rundt 20 prosent.
NORSK FÔR, VELFERD OG
GJØDSELKRAV
Norsvin har også intervjuet sentrale
enkeltpersoner som kjenner svinenæringa. De tror generelt på økt fokus når
det gjelder norske fôrressurser, og
grisens store betydning for norsk kornproduksjon. Utnytting av norske fôr
ressurser pluss god dyrevelferd vil
være de to beste argumentene for
norsk svineproduksjon. Bærekraft og
dyrevelferd bør derfor ha svært høy
prioritet. Dyrevelferdskrav kan gi en
mulig differensiert struktur på norsk
svinehold (eksempel Sveits), men
næringa bør selv ta styring på eventuell dyrevelferdsmerking. Generelt tror
man i likhet med fylkeslagene at det
blir større krav til areal for grisen, men
ikke drastiske regelendringer.

IDA GILLEBO,
OPPLAND

KATRINE JANSDATTER JOHNSEN,
TROMS

STØRRE PRODUSENTER: – Vi tror det blir
færre, men større produsenter enn i dag.
Dette passer ikke overalt i Norge. Nordområdene i Gudbrandsdalen er et eksempel. Nye
store grisehus passer ikke på bratte mindre
bruk i Gudbrandsdalen. Høye byggekostnader
og ny gjødselforskrift gjør det ikke enklere,
sier Ida Gillebo, slaktegrisprodusent i Øyer, og
styremedlem i Norsvin Oppland. Oppland var
generelt mest pessimistisk av fylkene om
svineproduksjonen i 2032.

TROR PÅ LØFT: – Vi har tro på et løft i produksjonen i Troms. Vi har tro på distriksgrisen.
I november har vi oppstartmøte for et prosjekt der målet er at alle dagens produsenter
fortsetter, pluss at vi ønsker rekruttere nye.
Med nye politikere bak roret tror vi dette er
mulig. Men det koster å bygge i nord, og vi
trenger investeringsvirkemidler, sier Katrine
Jansdatter Johnsen, fylkesleder Norsvin
Troms. Troms er mest optimistisk av fylkene
om 2032.

ARNE EINAR REED,
SOGN OG FJORDANE

BØRGE NÆSS,
ROGALAND

FÆRRE PRODUSENTER: – Det vil være færre
produsenter her i vest i 2032 enn det er i dag.
Både nye gjødselforskrifter, tøffere dyrevelferdskrav, høye byggekostnader samt at mindre produsenter taper mye i tilleggsytelser, bidrar til at det er vanskeligere å rekruttere nye
produsenter. Men med ny regjering håper vi
på et løft for landbruket og at nedgangen ikke
blir for stor, sier Arne Einar Reed fra Gloppen.
Reed er fylkesleder i Norsvin Sogn og Fjordane.

GJØDSELFORSKRIFT VIKTIGST: – Ny gjødselforskrift og hvilke krav som kommer blir trolig
den store saken i Rogaland, og spesielt på
Jæren. Dette kan påvirke hvor stor svineproduksjon blir i sørvest i 2032. Når det gjelder
SPF har vi hatt noen tilfeller av resmitte som
sitter i. Men kommer det penger på bordet vil
også flere i Rogaland trolig vurdere SPF, sier
Børge Ness. Næss er fra Strand i Ryfylke og
sitter i styret i Norsvin Sørvest.

Men nye gjødselforskrifter kan komme
til å redusere eller flytte noe av dagens
produksjon. Samtidig kan press på
slakteristruktur gi grisen et løft i distriktene. Distriktsgrisen vil fortsatt være
viktig for totalproduksjonen av svinekjøtt. Enkelte tror også på en mulig
eksport av norsk høyvelferdsgris.

LITE: Det er lite nybygging av grisehus for
tida. Mye må avklares før mange tør å kaste
seg utpå. [Foto: Tore Mælumsæter]
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Utvider og legger om til SPF
Med nytt grisehus, nytt multifôringsanlegg og nye SPF-
griser ser familien Myki lyst
på framtida som svineprodusenter. De har fått bedre plass,
og føler at de står godt rustet
til morgendagens krav.
TORE MÆLUMSÆTER
Løten, Innlandet

Marianne og Einar driver kombinert
svineproduksjon på Tønset i Løten.
Garden ligger sentralt til like ved riksveg 25 mellom Hamar og Elverum,
men sentral beliggenhet har også sine
ulemper. Nylig måtte garden avstå
mye jord til ny trasé og nytt vegkryss
mellom riksveg 3 og riksveg 25 som tar
gjennomgangstrafikken mellom Oslo,
Elverum, Østerdalen og Trysil.
– Vi tror på framtida for norsk svineproduksjon, men det krever fornying
av driftsapparatet med jevne mellomrom. Vi valgte å bygge i tre, men det
skyldes nok at det passer best med
den øvrige bebyggelsen på garden.

Dessuten har vi gode bruksrettigheter i
Løten Almenning, sier Myki.
EGEN REKRUTTERING
De har drevet kombinert svineproduksjon med egen rekruttering, og hadde
cirka 1000 kvadratmeter med grisehus
før de nå bygde det nye. Tidligere ble
det drevet sju ukers puljedrift, med
16-18 purker i pulja. De solgte om lag
400 smågriser, og fôret fram cirka 1100
slaktegriser sjøl.
– Nå tar vi ned slaktegrisproduksjonen
til maksimum 900 griser i året, slik at vi
har igjen 1200 enheter i sju ukers puljedrift. Det nye huset er på cirka 600
kvadratmeter (15,6 x 38,2 m), og her
har vi nå ny og stor fødeavdeling til
erstatning for de gamle vi hadde. I tillegg er det satt opp et overgangsbygg
med tekniske rom og kontor på 60
kvadratmeter. Men denne produksjonen vil kreve høy rekruttering, nesten
40 prosent for å holde konsesjonen.
Da kan vi slakte cirka 85 purker, så nå
må produksjonen tunes ganske godt,
sier Einar.
TØRRFÔRING
Det var åpent fjøs med om lag 150
frammøtte den 22. september. Dagen

etter ble alt vasket ned og desinfisert,
og kort tid etter flyttet 82 drektige
SPF-purker fra Halden inn i den nye
huset. Første grising var medio oktober, og fra den første pulja regner Myki
med å kunne selge de første smågrisene cirka 20. desember. Målet er å få
til en smågrisavtale med fast antall
leverte dyr. Resten kan de fôre fram
sjøl.
Det er våtfôringsanlegg i det gamle
grisehuset, og det har de valgt å
beholde, sjøl om smågrisene alltid har
fått tørrfôr. I det nye grisehuset som
Felleskjøpet har levert er det et multifasefôringsanlegg for tørrfôr. Huset
utstyres med siloer slik at det kan fôres
med fire fôrslag, fasefôring med vekt.
Anlegget tillater miksing av fôrslag for
hver enkelt binge. En føler registrerer
at fôret faktisk er spist opp. Samme
løsning brukes også til smågrisene.
– Jeg håper og tror at dette skal gi bra
melkeproduksjon, sier Einar.
Han vil gjerne kunne bruke både
Format Fødsel og Format Laktasjon til
purkene. Og når de forsvinner får smågrisene Format kvikk i fôringsautomatene. Med den fjerde kraftfôrsiloen får

VINKELHUS: Det nye grisehuset til venstre er
føyd sammen med de eksisterende i fin vinkel.

SVIN 8/2021
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GLEDER SEG: Marianne og Einar Myki gleder seg til å ta fatt på sine siste år som svineprodusenter med bedre plass til både dyr, folk og gjødsel.

HJØRNET: Slik ser smågrishjørnet ut. Det er
varmepaneler på innsiden til erstatning for
varmelamper.

han også mulighet til å kunne gi et
mindre proteinrikt slaktegrisfôr når
smågrisperioden går mot slutten, men
dette skal han prøve seg litt fram med.
FLISFYRING
De bygde flisfyringsanlegg på garden
for tre år siden. Det er lagt varme
sløyfer i gulvene i den nye huset, samt
varmerør i taket. De kutter ut varmtvannsvaskeren og satser nå på en
kaldtvannsvasker med forvarmet vann
fra fyringsanlegget. Flisfyringa tar seg
også av korntørkinga. Det dyrkes
såkorn for Felleskjøpet på 5 – 600 dekar
i året. I tillegg til å varme opp grise
huset forsyner også anlegget boligene.
Men det er også backup-løsninger i
form av oljefyr hvis det skulle bli behov
for det.

VANN: Slik ser vanntilførsel-systemet ut.

STORE FØDEBINGER
I det nye fjøset er det fødebinger hvor
smågrisene skal gå fram til de veier 30
kilo. Det er bygd store binger (2,6 x
3,4 m) på nesten ni kvadratmeter. I det
gamle huset var ikke fødebingene
større enn seks kvadratmeter. Myki forventer fortsatt effektivitetsvekst i smågrisproduksjonen, og tror at de romslige bingene vil fungere godt i mange
år framover.
– Arealkravene blir antakelig ikke mindre med tida, og vi kommer sikkert til
å avvenne enda flere smågriser per
purke. Det kan være dårlig økonomi å
være for knipen på plassen, sier Einar.
15
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ÅPEN DAG: Det var åpent fjøs på garden med om lag 150 besøkende den 22. september.
Det nye grisehuset til høyre i bildet.
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MANGE: Det er rikelig tilgang på drikkenipler
i ulike høyder.

Han håper at de nye varmepanelene
som er montert i smågrishjørnene skal
fungere bedre enn de gamle varmelampene, som ofte ryker og har kort
levetid.
STØRRE GJØDSELLAGER
En ny utendørs gjødselkum med kapasitet til ca. 1400 kubikkmeter er også
bygd utenfor nyfjøset. Fra før er det to
gjødselkjellere under de gamle
husene. Men sjøl om den eldste er
hele 50 år gammel, så med nytt lager

DETALJ: Dette er en detalj fra fôringsanlegget.

har de kapasitet til å kunne fase ut
etter hvert.
Myki regner med at det nye huset vil
koste om lag åtte millioner. Han tegnet
kontrakter og gjorde avtaler før koronaen satte inn for alvor, og er fornøyd

med at de verste prisstigningene som
følge av koronaen dermed ble unngått.
Han er også fornøyd med leveransene
og framdrifta, og sier at det ikke har
vært noen negative overraskelser av
betydning. Men noen leveringsutfordringer har også han opplevd.

HEKTNER.NO / TLF: 63839000

STAND C03-04
SVIN 8/2021
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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
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Hva er inni ryggen til en gris
med dokk rygg?
Har du noen gang lurt på
hvordan det ser ut inni ryggen
til en gris med dokk rygg?
Takket være røntgen og datatomografi (CT) som gjøres i
forbindelse med
rånetest, kan vi nå
vise deg det.
KRISTIN OLSTAD, NMBU,
på vegne av medforfatterne Torunn Aasmundstad, 
Jørgen Kongsro og Eli Grindflek, alle Norsvin

Svaret er på den ene siden: forbløffende mye, og på den andre siden:
forbløffende lite! Heldigvis kan begge
deler skyldes underliggende prosesser
som allerede inngår i avlsmålene.
HVA ER DOKK RYGG OG
P UKKELRYGG?
Hvis man ser på en gris fra siden har
den en rygglinje, profil, kontur eller
«horisont». Den rygglinjen skal normalt
sett være svakt vinklet i forskjellige retninger, men når den blir veldig sterkt
vinklet over et lite område, oftest rett
bak skulderbladene, utgjør dette et

avvik fra normale bygningstrekk. Når
avviket i rygglinjen går nedover kalles
det dokk rygg, og når avviket går
oppover kalles det pukkelrygg. Det er
viktig å merke seg at dokk rygg og
pukkelrygg beskriver vinkelforandringer i rygglinjen på utsiden av grisen,
som alle kan se med det blotte øye, og
at dette ikke nødvendigvis betyr at det
også er vinkelforandringer i ryggsøylen
på innsiden av grisen. Mer om dette i
fortsettelsen.
HVA BESTÅR RYGGEN AV INNI
GRISEN?
Kjernen, eller «stjernen» i ryggen er
selve ryggsøylen som består av knokler
kjent som ryggvirvler. Ryggvirvlene er
organisert i fem grupper med litt forskjellig utseende og funksjon: nakkevirvler, brystvirvler, lendevirvler, korsvirvler og halevirvler. Den aller viktigste
funksjonen til ryggvirvlene er å beskytte
ryggmargen der alle nervene til bein,
muskler og organer går. Hver ryggvirvel
ligner litt på en trådsnelle, og på oversiden av hver trådsnelle (virvelkropp) er
det en bein-bue. Sammen utgjør alle
beinbuene en tunnel eller kanal som
ryggmargen løper gjennom. På utsiden
av virvelkroppen og kanalen er det

knokkelutspring som fungerer som
muskelfester. Foran og bak, og på
høyre og venstre side av hver bein-bue
er det også små utspring som former
ledd med hverandre, kjent som fasettledd. Disse leddene beveger seg mest
ved å gli over hverandre når man bøyer
seg fremover, bakover eller til siden.
Mellom virvelkroppene er det også
såkalte disk-ledd, som ikke har noen
leddvæske slik fasettleddene har, men
isteden har en fibrøs disk. Diskleddene
er godt kjent for mange ettersom de er
involvert i såkalt disk- eller skiveprolaps,
og kan klemme på nervene. De viktigste delene av ryggen er derfor: ryggmargen med alle nervene, ryggvirvlene,
fasettleddene og diskleddene.
Som nevnt ovenfor brukes begrepene
dokk rygg og pukkelrygg for å beskrive
vinkelforandringer som er synlige fra
utsiden av grisen. Vinkelforandringer i
selve knokkelsøylen er ikke nødvendigvis synlige fra utsiden: man trenger
røntgen eller CT for å være sikker, og
for å skille mellom utvendig og innvendig vinkling kalles vinkling av ryggsøylen oppover for kyfose, vinkling nedover for lordose og vinkling mot høyre
eller venstre kalles for skoliose.

FRISK RÅNERYGG: Dette er ingen dokk gris,
men tvert imot en frisk råne. Ryggvirvlene er
organisert i fem grupper med litt forskjellig utseende og funksjon; nakkevirvler, brystvirvler,
lendevirvler, korsvirvler og halevirvler.
(Foto: Norsvin)
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HVA ER GJORT I STUDIEN?
Norsvins forskere, Jørgen Kongsro,
Torunn Aasmundstad og Eli Grindflek,
har nylig ferdigstilt et samarbeidsprosjekt med Kristin Olstad ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) på dokk rygg. I prosjektet
valgte vi ut 37 landsvin og duroc som
hadde fått score «markert» for dokk
rygg eller pukkelrygg på eksteriørbedømming ved råne-test, og altså også
hadde blitt CT-skannet. Det bør nevnes
at vi kun fant disse 37 grisene med
score «markert» blant de over 20 000
grisene som var blitt skannet fra 20082015. Det vil si at forekomsten av
dokk rygg og pukkelrygg på test-stasjonen var svært lav (0,15 %). Forekomsten av dokk rygg er ellers rapportert
til mellom 2,5 – 11,4 prosent, skjønt det
har vært utbrudd der 30 prosent av
grisene måtte avlives pga. dokk rygg,
så problemet må ikke bagatelliseres.
ENDRINGER SOM IKKE GIR VINKELENDRING I RYGGSØYLEN
Av de 37 grisene i studien var det kun
10 stykker (27 %) som hadde unormal
vinkling av selve ryggsøylen, mens i
det store flertallet 27 griser (73 %) var
knokkeldelene i ryggen forbløffende
normale. Griser er ganske unike og
spesielle dyr, og i denne studien har
de lært oss svært mye om hva slags
forandringer som oftest ikke gir vinkel
forandring i ryggsøylen.
Det var i hovedsak tre typer forandringer som ikke gav vinkelforandringer:
1. Varierende antall ryggvirvler. De
fleste dyrearter har fast antall ryggvirvler, også de som har blitt avlet for produksjonsegenskaper. Grisen er mer
unik i den forstand at den har respondert på målrettet avl ved å øke antallet
brystvirvler. Grisene i studien hadde fra
14 – 17 brystvirvler, men: varierende
antall ryggvirvler var ikke forbundet
med vinkelforandringer i ryggsøylen.
2. Blandingsvirvler («transitional vertebrae»): dette er virvler i overgangen
mellom de forskjellige delene av ryggen som har egenskaper fra virvel19
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Gris 14 og 4 har blandingsvirvler bestående av lendevirvler som også har små ribbein, dvs. er en
blanding av bryst- og lendevirvler. Ryggen til disse grisene har korrekt vinkel, også i gris 4 som
kun har ribbein på venstre side av grisen.

gruppen både foran og bak. Åtte av
grisene i studien (22 %) hadde blandingsvirvler mellom brystvirvlene og
lendevirvlene, men ingen av dem
hadde vinkelforandringer i ryggsøylen.
Dette gjaldt til og med når blandingsvirvelen hadde et ribbein bare på den
ene, høyre eller venstre siden.
3. Osteochondrose i fasettleddene.
Vi var forberedt på å finne en del osteochondrose i fasettleddene til disse
grisene, fordi da norske Trygve Grøndalen og svenske Sven Reiland først
beskrev osteochondrose i beina på gris
i henholdsvis 1974 og 1978 kommenterte begge at det også var osteo
chondrose i ryggen på mange av
grisene. Vi fant et forbløffende totalt
antall av 875 osteochondroselesjoner i
fasettleddene til de 37 grisene: syv griser hadde ingen lesjoner i nakken, én
gris hadde ingen i brystvirvlene, men
absolutt alle 37 griser hadde minst to
osteochondroselesjoner i minst én av
lendevirvlene. Det var også i lendevirvlene Grøndalen og Reiland så mest
osteochondrose. Men: i over 800 av tilfellene befant osteochondroselesjonene seg i fasettledd på steder der
ryggsøylen hadde fullstendig normal
vinkel, slik at de få gangene lesjonene
befant seg på samme sted som en vinkelforandring var det sannsynligvis et
tilfeldig sammentreff, fordi osteochondrose i fasettleddene var så utbredt.
Det er interessant å se at bemerkningene Grøndalen og Reiland gjorde om
osteochondrose i ryggen på 1970-tal-

let fortsatt står ved lag i dag, snart 50
år seinere. I denne omgang har grisen
altså lært oss at varierende antall virvler, blandingsvirvler og osteochondrose i fasettleddene oftest ikke gir vinkelforandring i ryggsøylen.
Kan disse forandringene allikevel gi
dokk- og pukkelrygg? Ja, det kan de
kanskje. Når utvendig vinkelforandring
ikke skyldes unormal vinkling av ryggsøylen så finnes det to hovedforklaringer: den utvendige vinkelforandringen
skyldes at det er noe galt med bløtvevet, dvs. muskeldekningen av ryggraden, eller så skyldes den at grisen står
på en slik måte at ryggen ser unormal
ut, f eks at den svaier eller skyter rygg.
På mennesker er det rapportert at
blandingsvirvler er forbundet med
smerte. De åtte grisene med blandingsvirvler kan derfor teoretisk sett ha
svaiet eller skutt rygg pga. smerte fra
blandingsvirvlene. Det er ikke sikkert
at dette er forklaringen, fordi på mennesker er det oftest blandingsvirvler i
overgangen mellom lend og kors, ikke
mellom bryst- og lendevirvler, som gir
korsryggsmerte hos enkelte pasienter.
Kanskje hadde Grøndalen og Reiland
svaret på dette allerede på 1970-tallet? Mer om dette i siste avsnitt.
FORANDRINGER SOM F
 AKTISK
GIR VINKELENDRING I
RYGGSØYLEN
Det var som sagt 10 griser (27 %) som
faktisk hadde vinkelforandringer i
ryggsøylen, og man kan bruke mange
ord for å beskrive forandringene, men
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det overordnede fellestrekket var at:
griser med vinkelforandring i rygg
søylen hadde osteochondrose i disk
leddene. Osteochondrose i både disk
leddene og fasettleddene var identisk
med osteochondrose i beina: milde
lesjoner bestod av forsinket forbeining,
og mer alvorlige lesjoner bestod av
beincyster og løse beinbiter/osteochondrosis dissecans (OCD). Det
fantes også eksempel på at to virvelkropper enten aldri hadde skiltes
ordentlig ad, eller hadde vokst
sammen p.g.a osteochondrose.
Hvis vi går tilbake til ideen om at virvelkroppen ligner litt på en trådsnelle, så
var det flest eksempler på at det fantes
osteochondroselesjoner på undersiden
av trådsnellen, ned mot magen på grisen. Osteochondrose gir en forsinkelse
i knokkelvekst ved såkalt endochondral
(inni-brusk) forbeining. Når det er en
forsinkelse i forbeining på undersiden
av trådsnellen, mens oversiden vokser i
normal fart, så vokser trådsnellen seg
skjev: den blir kort på undersiden og
vanlig lengde på oversiden. I praksis
betyr dette at ryggsøylen bues oppover, og hvis den blir vinklet sterkt nok
til å vises på utsiden så gir det grisen
pukkelrygg. Det fantes et fåtall eksempler på det motsatte: osteochondroselesjoner på oversiden av trådsnellen
som derfor var kortere på en slik måte
at ryggsøylen buet nedover og grisen
hadde dokk rygg. Vinkling mot høyre
eller venstre side forekom også, men
kun i kombinasjon med vinkling opp
over eller nedover og kunne forbindes
med om osteochondroselesjonene satt
mest mot høyre eller venstre side av
trådsnellen.
De 10 grisene i studien lærte oss derfor
at vinkling av ryggsøylen henger sammen
med osteochondrose i diskleddene, og
at om ryggen vinkles oppover, nedover
eller til siden henger sammen med om
vekstforsinkelsen sitter på undersiden,
oversiden eller høyre eller venstre side
av vertebralkroppen.
Osteochondrose i ryggen skyldes også
svikt i blodtilførselen til vekstbrusk, og
dette forklarer utbrudd.
Grisene i dokk rygg-studien var ikke
tilgjengelige for mikroskopi, men ved
søk i arkivene til NMBU fant vi et
eksempel fra en 12-kilos gris som beviser at osteochondrose i diskleddene

Gris 21 har osteochondrose i en virvelkropp (hvite piler), en beincyste (i virvelkroppen merket
T15) og løse biter/OCD (hvite pilhoder). Alle lesjonene sitter på undersiden av virvelkroppene,
mot grisens mage, og når osteochondrose gir forsinket forbeining vokser undersiden seg kortere enn oversiden av ryggvirvelen, noe som gjør at ryggsøylen vinkles oppover og grisen får
pukkelrygg.

skyldes svikt i blodtilførselen til vekstbrusken i ryggen, akkurat som osteochondrose i beina. Dette forklarer
sannsynligvis forskjellen mellom den
underliggende forekomsten på
2,5 – 11,4 %, og utbruddene med 30 %
dødelighet. Den underliggende forekomsten på 2,5 – 11,4 % skyldes sannsynligvis arvelig predisponert svikt i
blodtilførselen til vekstbrusk, mens
utbruddene med 30 % dødelighet skyldes mest sannsynlig bakterieinfeksjoner som lungebetennelse/pneumoni
og at bakterier tilstopper blodtilførselen, uavhengig av arv. Det kan nevnes
at vitamin D-mangel også kan gi
utbrudd av dokk- og pukkelrygg på
gris: ved et universitet i USA etterforsket man utbrudd, og fant at det var
skrevet på utsiden av fôrsekkene at de
inneholdt vitamin D, men når man
faktisk analyserte innholdet så hadde
noen glemt å tilsette vitamin D. Norske
griser får nok vitamin D, og det sjekkes
også jevnlig at fôrsekkene faktisk inneholder det som står på utsiden, så vitamin D-mangel er ikke noe stort problem i norske besetninger.

HVORFOR HAR KUN 27 % AV
DOKK- OG PUKKELGRISENE VINKELENDRING I RYGGSØYLEN?
Trygve Grøndalen og Sven Reiland ga
svaret på dette spørsmålet allerede
på 1970-tallet. Det store flertallet,
over 90 prosent av grisene, har osteochondrose i beina. Det varierer litt
mellom 1970 og nå om grisene har
mest osteochondrose i bakkneleddene eller albuleddene, men begge
deler er kjent for at de kan få grisen til
å stå på en unormal måte for å avlaste
spesifikke områder i leddene. Det
mest typiske er at grisen skyter rygg,
og den kan også sette bakbeina
lenger under seg på en slik måte at
ryggen buer oppover. Vi hadde tilgang på helkropps-CT fra de 37 grisene i dokk rygg-studien, og samtlige
37 griser hadde osteochondrose i
minst ett albuledd eller bakkneledd,
så dette er den mest sannsynlige forklaringen på hvorfor de hadde score
«markert» for dokk rygg eller pukkelrygg, uten at ryggsøylen faktisk var
vinklet: dokk- eller pukkelryggen
skyldtes grisens positur p.g.a.
SVIN 8/2021
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 steochondrose i beina, snarere enn
o
at det var noe galt med ryggsøylen.
UNDERLIGGENDE PROSESSER INNGÅR ALLEREDE I
AVLSMÅLENE
Dokk rygg-studien har på mange
måter gitt oppløftende svar på spørsmål vi trengte svar på: det var forbløffende mange osteochondroselesjoner
i ryggen på grisene med «markert»
dokk rygg eller pukkelrygg, men det
store flertallet satt i fasettleddene og
forårsaket ikke vinkelendring. Det var
også forbløffende få, kun én av fire
griser med dokk- eller pukkelrygg som
hadde forandringer i ryggsøylen. Flertallet av disse hadde osteochondrose i
diskleddene som var klart synlig på CT.
Flertallet, tre av fire griser med «markert» dokk- eller pukkelrygg, hadde
normal ryggsøyle, og i disse grisene
skyldtes dokk- eller pukkelrygg sannsynligvis unormal positur pga. osteochondrose i beina, noe som allerede
inngår i avlsmålene.
Her kan det avslutningsvis nevnes at
dokk rygg-prosjektet inngår i et større
prosjekt der man jobber med å utvikle
kunstig intelligens og maskinlæring
for avlesning av osteochondrose i
beina, dvs. at datamaskinen skal kunne
lese av osteochondrose ved hjelp av
lignende teknologi som inngår i
ansiktsgjenkjenning i en smarttelefon.
Når dette blir mulig vil det ha stor
effekt på kost-nytte verdien av oste-

Gris 7 har ryggvirvler som er kortere både på undersiden og oversiden, slik at ryggsøylen
vinkles og grisen har både dokk- og pukkelrygg.

ochondrose-avlesning, med tilsvarende
store fordeler for Norsvins målrettede
avlsarbeid for optimal dyrehelse og
-velferd.

Helt siden 1936 har OS ID bidratt til å sikre husdyrs
identitet gjennom hele livsløpet. Slik legges grunnlaget
for sporbarhet i hele verdikjeden. Sikker identifikasjon er
utgangspunktet for smart, dyrevennlig og bærekraftig
produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

OS ID, 2550 Os i Østerdalen
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2020 – bra år for grisebonden

MANGE KUNDER: Tveit Regnskap (Nord-
Rogaland) og Andreas Lundegård har 1700
landbrukskunder i sin database og lager hvert
år en regnskapsstatistikk.
[Foto: Tveit Regnskap)]
GOD: Slaktegrisproduksjonen viste god lønnsomhet i 2020. Tall fra Tveit regnskap viser et
dekningsbidrag per slaktegris på litt over 400 kr i gjennomsnitt.

Regnskapstall fra Tveit
Regnskap viser at 2020 ble et
bra år for grisebonden. Stor
økning i faste kostnader er
imidlertid en bekymring for
hele landbruket.
Tall fra Tveit Regnskap i Rogaland viser
at 2020 ble et bra år for grisebonden.
Det var også viktig etter noen svake år.
Dekningsbidrag for slaktegrisprodusentene gikk opp med 94 kr til 403 kr
per slaktegris. Det betyr nesten
200 000 kr mer på bunnlinja for en
konsesjonsbesetning slaktegris enn
året før. Men det forutsetter at faste
kostnader ikke økte. Dekningsbidrag i
smågrisproduksjon gikk opp med 2200
kr per purke til 14 700 kr. Det vil si at
en besetning på 90 purker økte dekningsbidraget med 200 000 kr. For
kombinertproduksjon økte dekningsbidrag derimot relativt mindre, eller med
2400 kr per purke til 19700 kr.
Ku og ammeku hadde en klart svakere
utvikling fra 2019 til 2020 enn gris,
mens sauebonden hadde prosentvis
den aller størst økningen i deknings
bidrag. Men dekningsbidraget forteller
ikke alt. Det har i 2020, og enda mer i
2021, vært en stor økning i faste kostnader. Tveit Regnskap skriver i sin
pressemelding:

«Det er nå ei faretruande kostnadsutvikling på gjødsel, straum, diesel og ei
galopperande byggjekostnad. Vidare
er det grunn til å streka under at
ingenting pleier vara evig, ei heller
stengte svenskegrenser.»

bruk som har hovedinntekta fra gården, Dermed har de et godt grunnlag
for å fortelle status hos ulike typer
bruk. Og i 2020 var det gris og sau
som viste mest positiv utvikling.
[Kilde: Tveit Regnskap]

Tveit Regnskap AS har 1700 landbrukskunder i nord-Rogaland og Sunnhordland, og følger 200-300 av disse i en
regnskapsstatistikk. Dette er familie-

NOTIS

Fra Svinekongress til Grisekongress
Det er ikke lenger noe som heter Svinekongressen i Herning.
Nå heter den Grisekongress.
Det var altså en grisekongress de drøyt 2000 deltakerne samlet seg på i
dagene 26. – 28. oktober i år. De siste årene har det som kjent vært strenge
koronarestriksjoner, men nå var det oppførsel og stemning som i de gode
gamle dager.
Griseformannen, Erik Larsen i Landbrug og Fødevarer Gris, mante til orden
i egne rekker etter skandalene i Danbred. Ingen munnbind å se, og praten
gikk tett i de trange gangene mellom møterommene.
– Det ergrer meg at det er historier om kolleger som ikke behandler sine
medarbeidere ordentlig. Det er de svært få som dermed er med på å ødelegge vårt image som en god arbeidsplass, sa Larsen.
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2020

Godt år for purkeringer og grise-A/S
Purkeringene fikk et greit
resultat i 2020 etter et svakt år
i 2019. I snitt gikk purke
ringene med 700 000 kr i
overskudd, og de utbetalte i
snitt 1,7 millioner i lønnskostnader. Raumartoppen og Nes
purkering oppnådde best
økonomisk resultat.
ERLING MYSEN

Purkeringer organisert som AS gjorde
det greit i 2020 etter et svakt år i 2019.
I snitt omsatte de åtte ringene for 12,3
millioner. Det er opp 1,2 millioner fra
året før. I gjennomsnitt får de et resultat på 0,7 millioner mot 0,2 året før.
Samtidig varierer utbetalinger til lønn
fra én million til hele tre millioner.
Dette selv om driftsomfang og omsetning kun varierer fra 11 til 15 millioner,
når vi ser bort fra Snusjara som har
mindre omsetning. Driftsresultat bør
ses i sammenheng med hva som betales ut i lønn.
Nå eier bare halvpartene av purkeringene selv fjøsene der de har grisene.
De andre leier lokaler fra et eget eiendomsselskap. Det påvirker også resultatet, siden eiendomsselskapet
normalt alltid går i pluss.
Best driftsresultat i 2020 oppnådde
Raumartoppen på Romerike, Viken, og
Nes Purkering i Skjoldastraumen, Nord
Rogaland med 1,5 millioner. Dette er
begge purkeringer der bygningene og
lokalene er i samme AS som purkeringen. Ro Drift AS i Øyer nord for Lillehammer er eneste purkering med et
minusresultat i 2020. Men her ble det
både bygd nytt fjøs, og det er tatt ut
tre millioner i lønn dette året. Bokført
egenkapital i purkeringene forteller
også noe om situasjonen, men kan
samtidig være et uttrykk for verdsettingsprinsipper. Her havner Raumartoppen og Nes purkering i hver sin
ende av lista. Raumartoppen har 6,2
millioner i bokført egenkapital, mens
Nes Purkering har minus i egenkapital.
23
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Regnskap Purkeringer / Grise A/S 2020
Tall i millioner kr (tall i parentes er endring fra 2019)
Purkeringer er satt opp etter omsetning/størrelse, ikke-purkeringer er sist på lista
Lønnskostn.

Bokført
egenkapital

Tall i millioner kr
Omsetning

Driftsresultat

Brekkå Purkering AS

15,1 (+0,3)

1,1(+1,9)

1,4 (-0,2)

2,5 (+0,8)

Ro Drift AS

15,0 (+1,7)

-0,6 (-0,1)

3,0 (+0,7)

3,4 (-)

Raumartoppen AS

14,1 (+1,8)

1,5 (+0,6)

1,0 (+0,1)

6,2 (+1,1)

Nes Purkering AS

12,7 (-0,6)

1,5(+0,8)

1,0 (-0,5)

-0,5 (+0,8)

Aura Gris AS

11,9 (+1,2)

0,3(-)

1,4 (-)

3,1 (+0,2)

Næra Purkering AS

11,8 (+0,7)

1,3 (+1,4)

1,2 (+0,1)

6,1 (+1,1)

Jærgris AS

11,2 (+0,8)

0,5 (+0,9)

1,1 (+0,3)

1,6 (+0,4)

Snusjara Purkering AS

6,7 (-0,1)

0,1 (+0,2)

(i varekostn)

2,7 (+0,1)

Mørk Engebr.Inv. AS*

21,6 (-+1,6)

-1,1 (+0,2)

0 (-)

47,7

Hampshire AS

24,3 (+1,3)

4,9 (+2,0)

0 (-)

2,2 +0,1)

Knive Gris AS

17,9 (+1,5)

1,3 (+2,2)

5,4 (+0,6)

1,7 (+0,7)

Mafo AS

12,2 (+1,4)

1,2 (+0,7)

1,3 (-0,3)

3,8 (+1,0)

Valdres Gris AS

0,1 (+0,1)

0 (-)

0 (-)

0,1 (-)

*)Tallene for Mørk Engebretsen Invest er for 2019

Ellers pleier i resultatene i Ingris å
henge sammen med hvem som oppnår
best økonomisk resultat. I 2020 var
Nes og Aura purkering best i Ingris
med 31,0 beregna avvente per kull,
tett fulgt av Ro Drift. Raumartoppen er
ikke rangert i Ingris. Enkelte purkeringer er ikke organisert som AS, og finnes dermed ikke på lista vår. Det gjelder Stampen i Marker, Sommerveien i
Søgne, pluss Bjørke purkering i Eids-

voll. En utfordring framover for purkeringene kan være å rekruttere nye
satellitter.
– Vi mister to satellitter som slutter
neste år. Vi har noen nye som vil
bygge, men bankene sier nei, forteller
Erik Gjermshus i Snusjara purkering.
Rådgivere i Nortura tror flere purkeringer kan få samme utfordring framover.
Forts. neste side

RAUMARTOPPEN: Raumartoppen purkering gikk med 1,5 millioner i overskudd i 2020.
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GODE RESULTATER I
H AMPSHIRE, KNIVE OG MAFO
I oppsettet har vi også tatt med regnskapstall i andre aksjeselskaper med
svineproduksjon som vi kjenner til. Alle
selskapene på lista med en viss omsetning gjør det bra i 2020. Hampshire er
datterselskap til Mørk Engebretsen
Invest i Skiptvet. Knive Gris er svineproduksjonen til familien Langeteig i
Drammen, mens Mafo er svineproduksjonen til Marit Fougner i Gausdal.
Hampshire oppnår et resultat på 4,9
millioner. Knive gris går 1,3 millioner i
pluss, og det er betalt ut 5,4 millioner i
lønn. For Mørk Engebretsen Invest i
Skiptvet har ikke regnskapstalla for
2020 blitt offentliggjort når dette
sendes til trykk. Selskapet står dermed
oppført med 2019-tallene på vår liste.

SNUSJARA: Flere purkeringer får trolig utfordringer med å rekruttere nye satellitter. Her
fra Snusjara purkering i Grue, Innlandet som
allerede merker dette.

NES: Nes purkering i Skjoldastraumen, Rogaland, fikk et resultat på 1,5 millioner i 2020.
Nes oppnådde også delt 1. plass blant purkeringene i Ingris. [Foto: Tore Mælumsæter]

Vi har også tatt med tall fra utegrisprodusenten Valdres Gris AS i oppsettet,
men her er aktiviteten lav.

Danskene håper på et bedre 2022
Situasjonen for danske svineprodusenter blir mer normal i
2022. Det tror i hvert fall Seges.
Seges, som er dansk landbruks fagvitenskapelige innovasjonshus, tror at en
normalisering kommer neste år etter
den svært tunge høsten i år hvor smågrisprisene er nede i 150 danske kroner.
– Vi forventer at prisene på svinekjøtt
og smågriser vil rette seg til å likne
mer på et normalår i løpet av første
halvår, sier næringsøkonomisk sjef
Klaus Kaiser i Seges ifølge bladet
Grovvarenyt.

I en ny markedsvurdering som er gjort
for landbruksproduktene går det fram
at det generelle kostnadsnivået for
landbruksvirksomheter har steget på
samme måte som i andre sektorer. De
store kostnadsøkningene skyldes særlig økte energipriser, økte fôrpriser,
økte gjødselpriser og økte priser på
transport.
Stigningen i kostnadsbildet har falt
sammen med nedgang i prisen på svinekjøtt og smågriser. Også andre animalske produsenter i Danmark opplever det samme.
Men når svineprodusentene opplever
så sterk prisnedgang på sine produkter
så har det sammenheng med mindre

import fra land som Kina. Den afrikanske svinepesten i Polen og Tyskland
spiller også inn. Den rammer særlig
danske smågrisprodusenter, i følge
Kaiser.
Men i 2022 regner Seges med at prisene vil bedre seg i løpet av første
halvår. En forventer også at de tunge
kostnadspostene til fôr og energi ikke
vil trekke like mye penger ut av landbruksvirksomhetene som i år. Høye fôrkostnader skyldes særlig høye priser
på korn, mais, raps og soya.
Så for planteprodusentene har faktisk
situasjonen blitt bedre enn før, selv om
også de rammes av høyere priser på
gjødsel og energi.

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
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P
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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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Nytt slakteri på Otta
Lokale bønder og Jæder får
med seg Grilstad på eiersiden
i nye Gudbrandsdal Slakteri.
Sammen med fire kommuner
skal det nå investeres 300
millioner kroner i nytt anlegg
på Otta.
Både slakting, skjæring og foredling av
storfe og småfe skal foregå på det som
initiativtakerne kaller Norges mest
bærekraftige slakteri. Byggingen starter allerede neste år.
LOKALE ARBEIDSPLASSER
Gudbrandsdal Slakteri skal bruke
lokale ressurser og skape lokale
arbeidsplasser. Gudbrandsdalen har en
betydelig husdyrproduksjon som nå
skal foredles lokalt. Nå ser eierne fram
til å bygge et solid slakteri som i sam-

arbeid med produsenter, samarbeidspartnere og kunder.
Det kommende året skal det investeres
cirka 150 millioner i et industribygg, og
resten på mer slakterispesifikt utstyr.
TA VARE PÅ NORSK LANDBRUK
Eierne er opptatt av å ta vare på norsk
landbruk. De håper at eierskap i det
lokale slakteriet vil gi ekstra motivasjon
til nye generasjoner som vurderer om
de skal overta familiegårdene.
Ambisjonene for det nye slakteriet
samsvarer med målene til Jæder og
Grilstad. som legger vekt på kvalitet,
gode norske råvarer, og et bærekraftig
landbruk.
ENGASJERTE KOMMUNER
Kommunene og mange bønder i NordGudbrandsdal har jobbet med å få på
plass et nytt slakteri på Otta helt siden
Nortura la ned slakteriet sitt for to år

siden. Vertskommunen Sel stiller med
tomt til det nye slakteriet, og er aksjonær i eiendomsselskapet sammen med
nabokommunene Vågå, Nord-Fron og
Lom. Tett og godt samarbeid med
kommunene har gjort det mulig for
Jæder og Grilstad å gå inn som eiere i
Gudbrandsdal Slakteri.
Grilstad og Jæder er solide selskaper
med lang fartstid og mye kompetanse
på slakting, skjæring og foredling. De
to kjøttprodusentene går inn som langsiktige partnere i det nye slakteriet i
Gudbrandsdalen. Begge vil bidra positivt til Gudbrandsdal Slakteri med varemerker og kompetanse på varemerkebygging.
Terje Wester er ansatt som daglig
leder i det nye slakteriet. Han kommer
fra stillingen som daglig leder i Fatland
Jæren AS. Han tiltrer 1. januar 2022.

Fra venstre Ståle Gausen, konserndirektør i Grilstad AS, Guro Espeland, daglig leder i Jæder Ådne Espeland AS, Terje Wester, påtroppende daglig leder Gudbrandsdal Slakteri AS, Jørgen Wiig konsernsjef Grilstad AS, Terje Jonny Sveen, styreleder Gudbrandsdal Slakteri AS og Noralf Espeland, styremedlem i Jæder Ådne Espeland AS og Gudbrandsdal Slakteri AS.
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Etter 168 tilsyn:

168
132

Få alvorlige regelbrudd
36

Smågris

Slaktegris

Totalt

Tilbake til innholds

Tilbake til innholds
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Antall gjennomførte tilsyn per region
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I tilsynskampanjen er det også ført tilsyn med
rinærenes legemiddelbruk ved kastrering av gris,
uten at det ble funnet noen regelbrudd.

Smågris - hvilke sjekkpunkter hadde flest
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Dette kom fram da prosjektleder Gry Amdahl i Mattilsynet
presenterte resultatene etter 168 tilsyn som var gjennomført per
31. august i år.
9
9

Nasjonal UVARSLET
tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022
Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022

Det var gjennomført tilsynsbesøk i 36 smågrisbesetninger og 
132 slaktegrisbesetninger ved utgangen av august. Målet er at
til sammen 600 besetninger skal få tilsynsbesøk før kampanjen
avsluttes sommeren 2022.
Mattilsynet understreker derfor at det ikke bør trekkes konklusjoner siden det er gjenstår mange besetninger å besøke. Bortsett
fra ett tilfelle var alle tilsynsbesøkene uvarslet.
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Dette er
sjekkpunktene
I tilsynskampanjen inspiserer Mattilsynet disse 10 dyrevelferdskravene
fra forskriften om hold av svin:
// Behandling av syke og skadde dyr
// Forebyggende helsearbeid
// Dokumentasjon
// Strø
// Rotemateriale
// Redebyggingsmateriale
// Fiksering av purker ved grising
// Arealkrav
// Fôringsplass
// Vann
DETTE BLE FUNNET
// De fleste regelbruddene gjaldt rotemateriale og strø.
// I over 60 prosent av tilsynene der
det ble funnet regelbrudd, var det
brudd på ett eller to av totalt åtte
sjekkpunkter for slaktegris og ti for
smågris.
// Så langt i kampanjen er det ikke
funnet alvorlig vanskjøtsel i noen av
svineholdene.
// Det er heller ikke funnet noe som gir
grunnlag for å melde noen til politiet,
avvikle svinehold, eller fatte vedtak
om reduksjon av dyretallet.
// Det er ikke funnet brudd på regelverket knyttet til fiksering av purker.
// Én produsent er ilagt overtredelsesgebyr.
// Den samme produsenten har fått
delvis aktivitetsforbud som følge av
gjentakende regelbrudd over flere år.
// Det er ført 26 tilsyn med veterinærers legemiddelbruk ved kastrering,
og ingen regelbrudd er avdekket.

I ORDEN: – I de aller fleste tilfellene var alt i orden, sier Beate Menes Didriksen.

Få anmerkninger
Mattilsynet har undersøkt
1416 sjekkpunkter i de 168
besetningene. I 84 prosent av
disse sjekkpunktene ble det
ikke gitt noen anmerkninger.
– Dette viser at i de aller fleste tilfellene er alt i orden, sier Beate Menes
Didriksen, styreleder i Norsvin SA.

Hun sier at tilsynskampanjer også har
som mål å finne områder for forbedringer i produksjonen.
– Vi ser at bruk av strø og rotemateriale er et av områdene vi må jobbe mer
med. Det er verdt å merke seg at det
kun er 11 vedtak om avliving av i alt 12
syke dyr. Det oppgis ikke om disse var
under behandling eller allerede var
satt i sykebinge, sier Didriksen.

ROTEMATERIALE OG STRØ
I slaktegrisproduksjonen er det sjekkpunktene rundt bruk av rotemateriale
og strø som var det største problemet.
Dernest var det 17 prosent av tilsynsbesøkene hvor rutinene for behandling av
syke og skadde dyr ikke var gode nok.
I smågrisproduksjonen var det flest
mangler når det gjaldt tilgang på vann.
Også her hadde en av fem besetninger
for svake rutiner for behandling av syke
og skadde dyr. På de neste punktene
kom mangel på strø og rotemateriale.
27

SVIN 8/2021

PROBLEMET: I slaktegrisproduksjonen er det sjekkpunktene rundt bruk av rotemateriale
og strø som var det største problemet.

DYREVELFERD

Ulovlig filming i fjøs:

Hva tenker storfe, sau og fjørfe?
Etter innbruddene og filming i
grisehus har Svin spurt Norsk
Fjørfelag, Geno, Tyr og Sau og
Geitavlslaget om hva de tenker
rundt dette. Er de bekymret
for at innbrudd, filming og
sabotasje/hærverk også skal
skje i deres fjøs?
ERLING MYSEN

– Dette er noe vi er opptatt av og har
tatt opp på våre medlemsmøter. Vi
kjenner ikke til at det er filmet i sauefjøs, men neste gang kan det være en
sauebonde som får besøk. Vi må alle
ha fokus på dyrevelferd, og at alt skal
vær på stell. Det er viktig. Men det kan
være vanskelig å låse av sauefjøs. Jeg
tror ikke på en framtid der alle dører
skal være låst. Og hvis man virkelig vil,
kan du finne noe å vinkle negativ hos
de fleste, sier Ronald Slemmen,

REDD FOR BONDEN: Vegard Smenes (34) er nyvalgt leder i Geno. Han er redd for den
psykiske belastningen for bonden og familien som ulovlig innbrudd og filming i fjøs fører til.
[Foto: Rasmus Lang-Ree]

Hustadvika Møre og Romsdal.
Semmen er leder for Norsk Sau og
Geitavlslag.

OVERVÅKNINGSKAMERA
– Dette er noe vi snakker om på medlemsmøter og styremøter. Vi har ikke

ENKELT: Åpne løsninger gjør ammekyr og storfefjøs utsatte for ulovlig
besøk og filming i smug.
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gått ut med noen konkrete råd til medlemmer, men det er noe vi drøfter, forteller Ingunn Dalaker Øderud fra
Modum i Viken. Øderud er styreleder i
Norsk Fjørfelag. Nå er fjørfefjøs som
regel lukket og låst, og enkelte har
også kameraovervåkning.
– Noen få har opplevd tagging på
sine fjøs.
– Det har dessuten blitt fanget opp på
overvåkningskamera at personer har
oppsøkt fjøs på nattestid, gått rundt
fjøset men vi kjenner ikke til at noen
har tatt seg inn i fjøs. Vi vet ikke om
innbrudd hverken hos egg- eller
kyllingprodusenter, opplyser Dalaker
Øderud.
– Men dette er noe medlemmene er
opptatt av, og vi unner ingen husdyrprodusenter å bli rammet av den usikkerheten og belastningen innbrudd og
filming gir, sier Dalaker Øderud.

NYHET

FØLER MED SVINENÆRINGA
– Vi føler med alle i svinenæringa som
har opplevd innbrudd i sine fjøs. Er det
noen som virkelig ønsker å gi et «dårlig bilde» av norsk husdyrproduksjon
kan de på rett tidspunkt finne vinklinger og motiv mange steder. Vi hører
rykter, men kjenner foreløpig ikke konkret til at det har vært innbrudd/filming
hos våre medlemmer, opplyser Erling
Gresseth styreleder i Tyr fra Stjørdal i
Trøndelag. Nå har ammekyr og storfe
ofte åpne fjøsløsninger, og det er derfor ikke veldig vanskelig å ta seg inn
eller filme i smug.

FRYKTER PSYKISK BELASTNING
– VI føler med de som er utsatt for
slike innbrudd og filming. En ting er
dyrevelferden opp i dette. Men en
annen sak er den psykiske belastningen til gårdbrukeren og familien som
blir rammet. Det tror jeg hverken de
som gjennomfører handlingen eller de
som velger å vise dette i media forstår.
Og økt psykisk belastning for bonden
kan faktisk bidra til motsatt effekt eller
dårligere dyrevelferd på sikt, mener
Vegard Smenes i Averøy Møre og
Romsdal. Smenes er nyvalgt leder i
Geno.

– På medlemsmøtene våre har vi tatt
opp saken i svinenæringa. Vi har også
gitt et av våre styremedlemmer et
spesielt ansvar for å følge opp hvordan
vår strategi bør være. Men vi håper
virkelig ikke dette skal bli en del av
husdyrbondens hverdag, sier
Gresseth.

– Vi har så langt ikke hatt opp denne
saken på medlemsmøter i Geno. Vi
kjenner heller ikke til melkeprodusenter som har hatt besøk, selv om det
går visse rykter, opplyser Smenes.
Ellers tror han det kan være regionale
forskjeller hvordan dette kan ramme
norsk landbruk. Husdyrproduksjon
rundt Oslo og de større byene er
kanskje mest utsatt.

Problemfri avvenning med

NORMIN A-V
TORV HELSE
En vellykket avvenning starter med et sunt
fordøyelsessystem!
Normin A-V Torv Helse inneholder nye kilder
til pre- og probiotika som støtter tarmsystemet og reduserer risikoen for avvenningsdiaré.
Kontakt din fôrforhandler
Hensmoveien 30 | 3516 | Hønefoss | Norge
+47 32 14 01 00
firmapost@vilomix.no | www.vilomix.no
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Mye nytt på Agroteknikk i november
Ventilasjonsvifte, digitale løsninger, såfrø, en serieprodusert
el-traktor og andre traktorer.
Det blir stor bredde og tett
mellom nyhetene på Agroteknikk den 25.–28. november.
Det deles ut priser til de beste nyhetene på messen. Vinnerne skal kåres av
en jury, som nå har gått gjennom listen
av nyheter. Jurylederen lover noe for
enhver smak på arrangementet som
foregår på Lillestrøm.
– Agroteknikk speiler hverdagen for
oss i landbruket. Vi skal drive god
agronomi hver eneste dag. For å få til
det trenger vi støtte fra teknologien.
Det stilles stadig større krav til oss, og
felles for nyhetene som lanseres er at
de hjelper bonden med å møte disse
kravene. Det kan for eksempel være
digitale driftsstyringsverktøy som analyserer sauens utnytting av utmarksbeitet, eller hjelpemidler som er med på å
optimalisere bruken av korntørka.
Kanskje kan det være en ny traktor
eller nytt såfrø. På årets Agroteknikk
kan vi love et godt innblikk i bredden
av nyvinninger i landbruket, sier jury
leder Jogeir M. Agjeld.

JURYEN: Juryleder Jogeir M. Agjeld med jurymedlemmene Erik Brodshaug, Hans Christian
Endrerud, Siri Josefine Mo, Dag Idar Jøssang og Magnus Mo Opsahl.

Til daglig har han ansvaret for fag
områdene maskinteknikk og presisjonslandbruk i Norsk Landbruksrådgiving.
Med seg i juryen har han med seg Erik
Brodshaug fra Tine, Hans Christian
Endrerud fra Blæstad, og Siri Josefine
Mo fra Norsk Landsbruksrådgivning.
To av de viktigste fagtidsskriftene i
bransjen er også representert, med
Dag Idar Jøssang fra Norsk Landbruk

og Magnus Mo Opsahl fra Bedre
Gardsdrift.
– Dette er trivelig arbeid, og det er
ekstra gøy å se at norske firmaer står
bak mange av de beste nyvinningene.
Faktisk er nesten halvparten av de som
får priser norske oppfinnelser, sier Erik
Brodshaug.

Satser på biogassanlegg
BRI Landbruksbygg inngår
samarbeid med Combigass og
starter salg av biogassanlegg i
Norge.
BRI Landbruksdbygg, som har hovedkontor på Jæren landbrukspark på
Klepp, tror satsing på biogass vil være
viktig for norsk landbruk i åra som
kommer. Det vil være et av flere tiltak
for å møte landbrukets klimamål og for
næringas egen energiproduksjon.
Combigass har levert biogass i mange
år både i Danmark og andre deler av
verden. Combigass har også erfaring
fra flere forprosjekter i Norge, og kjenner etter hvert det norske markedet.

I en pressemelding skriver de to
selskapene at de nå lanserer Greenfarm som et gårdsanlegg basert på
husdyrgjødsel som passer fra ca.
3000 – 12 000 kubikkmeter husdyr
gjødsel per år. Anlegget tilpasses hver
enkelt gård med en standardisert
modul med 1-4 CHP-motorer for
varme og strømproduksjon. I første
omgang vil BRI Landbruksbygg og
Combigas selge fem anlegg for levering i første halvår 2022. Greenfarmkonseptet er bygd på kjente løsninger
lagd for husdyrgjødsel og større fibermengder med blant annet Gasmix-
systemet.
– Gründerne bak Combigas kommer
fra landbruket og har drevet biogassanlegg i mange år, noe vi ser på som

SAMARBEID: BRI Landbruksbygg inngår samarbeid med Combigass om salg av biogassanlegg i Norge. Dette er et illustrasjonsfoto fra
et svensk anlegg. [Foto: Erling Mysen]

en styrke. Vi opplever at Danmark ligger langt foran oss i Norge når det
gjelder kompetanse og erfaring innen
biogass, sier Vegard Schanke, daglig
leder i BRI Landbruksbygg.
SVIN 8/2021

30

DIVERSE

Besøk vår stand nr. D03-06 på
Agroteknikk 25. - 28. november

31

SVIN 8/2021

ØKOLOGI

Frilandsgrisens vei til butikk
Heinrich Jung er frilands
grisens far i Solør. I produk
sjonen av pølse, inngår også
vekselbruk, dyrevelferd, samt
luking, luking og luking.
TEKST OG FOTO: MARTE ØSTMOE

– Blir det så rent, da vil folk tro at du
har benyttet deg av kjemiske sprøytemidler, advarte Jungs sønn.
Heinrich Jung viser til en hendelse i
fjor. Radrensing i brokkoliåkeren var
utført med gode resultater, men
enkelte meldestokker hadde klart å
overleve likevel. Målet var en brokkoliåker uten ugress. Deretter skulle den
bli grisebeite etter at innhøstningen
var gjennomført.
Hypping var det første tiltaket. Deretter ble det luket for hånd.

– Vi var tre mann og det tok tre og en
halv time, opplyser Jung og legger til:
– Har du for mye ugress, da har du
bommet.
SIRKULÆR FILOSOFI
Historien illustrerer Jungs holistiske
tankegang. Alt henger sammen med
alt, og naturens gang er sirkulær. Hvis
noe slår feil, så vil dette naturlig nok
prege prosessens neste steg.
Heinrich Jung passer seg for å kritisere
grisebønder som driver konvensjonelt,
men legger til at disse ofte konsentrerer seg om svin alene. Jung på sin side
vil ha en finger med i alle ledd. – Jeg
har som mål å produsere økologisk
kvalitetsmat, sier han ettertenksomt,
og skuer ut over det flate Solørlandskapet.
– Ikke bare skal det være kvalitetsmat,
det skal også være tilgjengelig for så
mange som mulig.

Jungs kjøttprodukter, indrefilet, ytre
filet, nakke, karbonade og bratwurst,
ble distribuert på Rekoringen. Fortsatt
er det slik, men varene er også å finne
på Coop, under cobranding
Änglamark/Heinrichjung og hos Rema
1000, under brandet «Kolonihagen».
Å selge både på Rekoring og i dagligvarebransjen, krasjer ikke, mener han.
Det er snarere en fordel. Jung resonnerer slik:
– Når kunden finne produktene på
Rekoring, og synes de er eksotiske og
er fornøyd med smaken, da kan de på
et lettere vis skaffe til veie den samme
varen på sine daglige handleturer.
FLAKS OG JULEGRIS
Veien fra frilandsgris, til egne pølser og
til slutt salg i butikk, beskriver Jung
som «tidkrevende», ja som en egen
jobb ved siden av jobben.
– Dagligvarekjedene er gjennomorganisert, sier han.

STØRRE STAB: Heinrich Jung startet som b
 onde i Solør i 1999. I 2003 begynte
han smått med frilandsgris. I dag har han én fast ansatt medarbeider samt en fast
sesongarbeider. I høysesongen er det behov for 10 til. – Vi kan skaffe flere arbeidsplasser, men jeg vil minne om at Nortura har prøvd økologisk gris to ganger
uten å klare det. Jeg må derfor skaffe meg min egen omsetning, sier Jung.
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GRISEGODT: Grisene skal ha gras under føttene, mener Heinrich Jung. Han lar grisene gå
ute året rundt, og holder av 200 kvadratmeter
til hvert individ. – Vi kan velge å være vegetarianere, men hvis vi ønsker å spise kjøtt så må
vi slakte dyra. Da kan det være en trøst at de
har hatt det bra under sitt korte liv.

– Det er vanskeligere å komme inn i
deres sortiment enn å forhandle med
en lokal kjøpmann.
Han leverer også til restauranter, men
plutselig kan en kokk bestemme seg
for å endre planene, og vips så står
ikke frilandsgris lenger på menyen.
Jung innrømmer at det kunne være
interessant å sette en egen person til å
ta jobbene knyttet til salg og markedsføring, men på den annen siden var
det jo Jung selv som sparket det hele i
gang. I stedet for dyktighet, velger han
å kalle det flaks:
– Jeg var på riktig sted til riktig tid,
smiler han sjenert og husker møtet i
Oslo, i starten av 2000, der han kom i
snakk med Knut Jacobsen. Ikke uventet var tema økologisk gris. I desember
samme år, leverte Jung julegriser til
Jacobs på Holtet som den gangen var
en frittstående kvalitets- og delikatessebutikk.
STØTTE OG SAMSPILL
Når andre bønder ønsker hylleplass i
butikkene, heier Jung fra sidelinjen,
men oppfordrer kollegene sine til å
finne opp sine egne produkter og spesielt se på det lokale markedet.
– Det er bra med konkurranse, men
det er ikke bra å bare skumme en allerede utviklet idé, legger han til.
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LYKKELITEN: I tillegg til å få kjøttproduktene sine i butikker som Coop og Rema 1000, driver
Jung direktesalg, pluss leverer kjøtt til en Vestlandsbedrift som igjen distribuerer til delikatessebutikker blant annet i Bergen.

Jungs beste råd er at bønder må være
solidariske og stå sammen.
Han reiser seg fra solbenken på tunet.
Samme natt ble det født 13 små grisunger. Nå ønsker han å se om alle har
det bra. Grisehuset ligner en iglo av
metallplater og isolasjon. Jung kaller
den en fødehytte. Og ganske riktig,
der inne ligger det en gedigen brun
purke og 13 små unger i tallet. I tillegg
var det tre dødfødte.

trenger, ramser han opp følgende
egenskaper: En dyktig agronom, erfaring med dyr- og planteproduksjon,
god kunnskap om modere maskiner,
vilje og mot til å få det til og til å ta
risiko, samt evnen til å integrere seg
og lede ett team. Personen må også
være selvkritisk, legger Jung til.

– Vi etterstreber to fødsler per purke
per år, forteller Jung.

– Se at noe må gjøres bedre, innrømme at egen kunnskap ikke streker
til, be om profesjonell hjelp, være
standhaftig og ikke minst luke, luke,
luke. Samtidig er det viktig å stanse
opp og tenke.

– Etter min mening har intensiteten i
dagens konvensjonelle produksjon
passert en grense.

I løpet av samtalen med Heinrich
Jungs har telefonen hans ringt minst
fem ganger.

FIRE BEIN Å STÅ PÅ
Grisungenes velferd står i høysetet hos
Jung. Får han spørsmål om hvordan
pølsesalget går, nei da kan han dessverre ikke svare.

Volumet er skrudd opp slik at han kan
høre lyden selv når han sitter i traktor.
Det ljomer langt inn i de djupe Finnskoger. I noen minutter følger han likevel sitt eget råd. Han står helt stille,
bokstavelig talt med beina plantet på
jorda.

– Landbruket er jo sesongbetont, sier
han, men med fire ulike satsninger, gulrot, dyrking av gamle kornarter, spelt,
emmer og svedjerug, samt gressfôret
storfe, 600 – 800 slaktegriser på friland
og seks hester, alt sammen økologisk,
er det få fridager i kalenderen.
I dag samarbeider Jung tett med naboen
Vidar Julien, men trenger likevel en medarbeider som kan utvikle seg til partner.
– Jeg er 64 år, opplyser Jung, og hvis
han skal beskrive personen som driften

– Joda, innrømmer han, beskrivelsen
av min eventuelt kommende partner,
er beskrivelsen av meg selv.

– Selv om du har hele
arsenalet med kjemikalier
til rådighet, kan du bli utsatt for
både ugress og uår.

FORSKNING

Kandidat til Naturviterprisen
– Jeg føler meg privilegert som
kan være med å gjøre norsk
landbruk mer konkurransedyktig og bærekraftig, sier Eli
Gjerlaug Enger. Hun er en av
fem nominerte kandidater til
Naturviterprisen 2021.
Hun har doktorgraden sin i kjøttkvalitet
fra Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU), og har i mange år
vært forsker i Norsvin, de siste årene
særlig med grisens plass når det gjelder miljø- og klimaavtrykk.
Grisen har langt færre svin på skogen
når det kommer til klimaavtrykk enn de
fleste av oss vet.
Visste du at svinekjøtt har mindre CO2
utslipp enn plantebaserte kjøtterstattere og kylling og fisk? Forsker Eli
Gjerlaug Enger har vært med å utvikle
en klimakalkulator som viser grisens
CO2-utslipp.
– Jeg føler meg privilegert som kan
være med å gjøre norsk landbruk mer
konkurransedyktig og samtidig mer
bærekraftig, sier Eli Gjerlaug Enger.
– Ny forskning viser at svinekjøtt med
3 kg CO2-ekvivalenter per kg ferdig
foredla produkt har like eller faktisk også
lavere klimagassutslipp enn plante- og
lab-baserte kjøtterstattere, samt kylling
og fisk. Ser vi på protein- og energi

KLIMASMART: – Jeg jobber med verdens mest klimasmarte gris, sier Gjerlaug Enger.

innhold kommer svinekjøttet enda mer
gunstig ut, forklarer Gjerlaug Enger.
KLIMAKALKULATOR FOR SVIN
I sin formidling legger Gjerlaug Enger
vekt på sammenhengen mellom produksjon av svinekjøtt, kostholdsråd og
klimaregnskapet.
Sammen med Landbrukets Klimaselskap AS og klimaforskere har hun
utviklet en klimakalkulator for gris som
kan brukes hos den enkelte svine
produsent. Hun har holdt mye foredrag
rundt omkring i landet for å formidle
hvordan den kan brukes, og gir råd og
tips til bønder om hvordan de kan få
ned klimagassutslippene på gården sin.

NOTIS

Dansk løsdrift i 2050
Samarbeid i dansk grisebransje har ført til at målet nå er full
løsdrift i svineproduksjonen i 2050.
I 2050 har dansk griseproduksjon grisehus hvor purkene går løse i alle
avdelinger. Og alle griser har hele haler, og det er slutt på kastreringen.
Dette er visjonen fra Landbrug og Fødevarer Gris, Landsforeningen av
danske svineprodusenter og Danske Slakterier.
– Noen av dere vil se på dette som en selvfølge. Andre som et stort inngrep fra egne rekker, sa formannen i Landbrug og Fødevarer Gris, Erik
Larsen på Grisekongressen i Herning.

– Klimakalkulatoren, med det mål om å
kutte utslipp, går hånd i hand med ønsket
om god drift, god dyrehelse og god
dyrevelferd, sier Gjerlaug Enger, som
også har kommet med innspill til Klimakur 2030 og Landbrukets klimaplan.
Det beste klimatiltaket man kan gjøre
for å redusere klimagassutslipp i svineproduksjonen er å satse på en gris
med ekstra god helse. All norsk gris
skal være SPF-gris innen 2030, er
målet til Norsvin.
Ingen andre dyreslag har nemlig så høy
andel spiselige deler som grisen.
AMBISJONEN ER BARE
NORSK FÔR
Grisen kommer godt ut når det gjelder
fôrutnyttelse, og den utnytter det norske fôrkornet svært godt. I tillegg er
en av styrkene til grisen at den spiser
mye biprodukter fra foredlingsindustrien, som ikke er menneskemat. Dette
er god ressursutnyttelse, og det gir
lavt klimagassutslipp per produsert
enhet svinekjøtt.
I dag er 80 % av fôret som brukes til
gris, norskprodusert. Målet til Norsvin
er å fase ut soya slik at svinefôret blir
enda mer kortreist. Jobben med å
finne nye proteinråvarer er viktig, og
hun har vært med å forske på andre
proteinkilder som kan egne seg til fôr.
SVIN 8/2021
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Hva handler det om?
Det handler om lønnsom innovasjon,
høy kvalitet og kostnadseﬀek�vitet.
Vi skal være markedets beste leverandør
av korn, kra�fôr og øvrige dri�smidler �l bonden.
Det handler om mennesker og verdens vik�gste yrke.
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Det handler om produksjon av mat!
Fagkompetanse

Vi ønsker å være en lokal leverandør med nærhet
og verdiskapning der ressursene er.
Vårt mål er å ha markedets beste fagrådgivere.
Vi engasjerer oss ak�vt i bondens hverdag.
Vår visjon er:

All�d der for deg

Det prøver vi å e�erleve hver eneste dag!
Innovasjon og produktutvikling er en del av vår hverdag.
Vi øker norskandelen i fôret vårt og lanserer stadig nyheter
i markedet.
Kjeden er sammen for bondens beste!

VÅ R E M E D L E M S B E D R I F T E R :
Hundseth Mølle

NAMDALSEID

74 22 71 70

Hurum Mølle

KLOKKARSTUA

32 79 80 06

Mysen Kornsilo og Mølle

MYSEN

69 84 63 30

Orkla Kornsilo og Mølne

FANNREM

72 48 75 50

O�adalen Mølle

LOM

61 21 18 20

Ringerikes Kornsilo

HØNEFOSS

32 18 10 00

Røv Mølle

VINDØLA

71 65 86 60

Strand Unikorn

MOELV

62 35 15 00

Ves�oldmøllene

ANDEBU

47 79 00 00

Vinstra Bruks Mølle

VINSTRA

61 29 01 20

norgesfor.no
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Er du klar for å kutte medisinsk sink?
Om du fortsatt bruker Normin
Sink til smågrisen rundt avvenning nærmer utløpsdatoen
for dette seg med stormskritt.
Ny avvenningstorv fra
Vilomix kan være løsningen når medisinfôret
ikke lenger kan brukes.
VICTORIA BØHN LUND,
produktsjef svin, Vilomix Norge

Også andre produsenter kan ha nytte
av den nye torvas sammensetning,
som styrker fordøyelsessystemets motstandskraft mot patogene bakterier.
Enkelte svineprodusenter bruker fortsatt medisinsk sink som behandling
mot sykdom ved avvenning. Normin
Sink er i dag det eneste tillatte medisinfôret til dette. Fra 26.juni neste år vil
det ikke lenger være tillatt å selge eller
kjøpe medisinfôr til dette formålet.
Svineprodusenten har imidlertid lov til
å bruke opp allerede innkjøpt vare som
besetningen har på lager etter den 
26.juni 2022. Deretter må norske svineprodusenter finne andre løsninger
for å unngå avvenningsproblematikk.
I den forbindelse vil vi minne om at
det er forbudt og farlig å bruke andre
kilder til sinkoksid, da disse kan inneholde fremmedstoffer som er farlige
både for grisene og folkehelsa.
NORMIN A-V TORV HELSE KAN
VÆRE LØSNINGEN
Vilomix lanserer i høst en ny avvenningstorv som er laget spesielt for dem
som strever med smågrisens tarmhelse
rundt avvenning. Den kan også være
nyttig for dem med høyt produksjonsnivå som opplever at smågrisen ligger
på vippen mot å utvikle diaré. I Normin
A-V Torv Helse har vi samlet en rekke
stoffer som bidrar til god tarmhelse
sammen med de gode egenskapene vi
allerede kjenner fra torv. Avvenningstorv har naturlig lav pH og er tilsatt
syrer som begge bidrar til å holde pH
i magesekken nede. Dette er viktig
både for å uskadeliggjøre bakterier og
for å sikre god proteinfordøyelse.
Torva inneholder også naturfibre som

bidrar til god mage- og tarmfunksjon.
I Normin A-V Torv Helse har vi i tillegg
tilsatt tre nye ingredienser som hjelper
tarmen å holde seg frisk. Det ene er en
probiotika; en gunstig bakterie som
når den kommer ned i tarmen gjør at
det blir mindre plass til de uønskede
bakteriene. Den andre ingrediensen er
en prebiotika. Prebiotika er fibre som
ikke fordøyes av grisen selv, men som
gir næring til de gunstige bakteriene i
tarmen, slik at disse lettere kan formere seg. Den siste nyheten er et
naturmineral som heter Klinofeed. I
tarmen kan Klinofeed binde ammoniakk som stammer fra ufordøyd protein,
slik at gjødsla blir tørrere. Klinofeed
binder ikke næringsstoffer eller medisiner og skilles ut via gjødsla.
TESTVERT REDUSERTE SMÅGRISDØDELIGHETEN
En av dem som har vært med å teste
den nye avvenningstorva er Øystein
Brenne Hellberg. Han er smågrisprodusent på Inderøy i Trøndelag med
3-ukers puljedrift. Han har over tid slitt
med avvenningsdiaré og fôrer i dag
med et skånefôr fram til 2-3 uker etter
avvenning.
Han sier følgende om Normin A-V Torv
Helse: Vår erfaring med tilskuddet er
positivt. Vi har testet det over flere puljer og har sett redusert eller ingen
dødelighet. Vi har også opplevd oppgang i salgsvekter sammenlignet med
tidligere. Hellberg bruker i dag medisinsk sinkoksid enkeltvis til binger som
får mye diaré. Når denne muligheten

forsvinner vil han begynne å kjøpe
Normin A-V Torv Helse.
DERFOR OPPSTÅR
A VVENNINGSDIARÉ
Det mest utbredte problemet i etterkant av avvenning er at grisungene
utvikler avvenningsdiaré. Dette skjer
typisk noen dager etter at grisungene
er tatt fra purka, som en konsekvens av
at de ikke lenger drikker purkemelk og
går over til å bare spise kraftfôr. I tillegg til ny diett utsettes smågrisen for
flere stressfaktorer som håndtering,
fjerning av purka og nytt miljø. Dette
fører til endringer i tarmens cellevev
og mikroflora, og inflammasjon kan
oppstå. Dette får to negative konsekvenser; redusert fordøyelse og
absorpsjon av næringsstoffer og redusert immunforsvar. Tarmen er en veldig
viktig del av grisens immunsystem og
en del av førstelinjen som skal uskadeliggjøre bakteriene grisen utsettes for.
Endringene som oppstår i fordøyelseskanalen fører til at de patogene bakteriene får bedre vekstvilkår og lettere
trenger gjennom tarmbarrieren. Når en
forringet fordøyelse i tillegg fører til at
mer ufordøyd fôr passerer bak over i
tarm kan bakteriene bruke dette som
«mat» og formere seg videre. Slik kan
de uønskede bakteriene skape sykdom.
TILTAK
Det er flere tiltak du som produsent
kan gjøre for å forebygge sykdom ved
avvenning. God hygiene i grisehuset
med puljedrift og grundig rengjøring
er viktig for å holde smittepresset i gri-
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sens miljø nede. Husk også hvor viktig
det er med nok tid til at innredning og
gulv får tørke helt opp. Å starte tidlig
med tildeling av kraftfôr tilpasset den
yngste grisen hjelper dem å begynne
tilvenningen til annen føde utenom
purkemelk. Jo mer kraftfôr grisen har
spist før avvenning, jo bedre vil den
klare seg etterpå. Etter avvenning bør
kraftfôret tildeles lite og ofte for å stimulere fôropptaket. Et kraftfôr med
lavere nivå av protein og lettfordøyelige proteinråvarer er også å foretrekke
om du opplever diaré på smågrisen
din. Å gi grisungene grovfôr av god
kvalitet forebygger diaré gjennom å
holde tarmen i gang og stimulere til
vekst av probiotiske bakterier. Bingen
skal være varm og trekkfri og ha godt
med strø på gulvet. Oppstår det diaré i
en binge bør det brukes eget fottøy
og skrape for denne bingen for å redusere risiko for å spre sykdom videre til
andre binger.
GODE RÅD ER HELDIGVIS 
IKKE DYRE
Heldigvis er det slik at vi har flere gode
rådgivere i næringa, enten de kommer

fra fôrfirma, slakteri eller andre. De kan
hjelpe til med å forbedre rutinene slik
at man får til en problemfri avvenning.
Ofte er det slik at du ser seg litt blind
på egne rutiner i fjøset, og at et nytt
sett med øyne kan avdekke forbedringspunkter du ikke har tenkt over
selv. Ta kontakt med de rådgiverne du
har rundt deg og snakk med dine medprodusenter.
Vilomix i Danmark har sammen med
Danish Agro laget en egen hjemmeside hvor de har samlet nyttig informasjon rundt sinkfri avvenning. Mye av
dette er også relevant for norske
bønder og dere står fritt til å bruke
hjemmesiden: www.zinkfri.dk
SALGET AV NORMIN SINK GÅR
NEDOVER
Vi i Vilomix er glade for å se at salget
av Normin Sink har sunket jevnt og
trutt de siste årene (figur 1). Dette
tyder på at de fleste norske svineprodusenter har lykkes med å innføre
gode røkte- og fôringsrutiner for å
holde helseutfordringer rundt avvenning i sjakk. Noen strever allikevel fort-

Slik ser den nye sekken til Normin A-V Torv
Helse ut.

satt med å klare seg uten medisinsk
sink, og til disse har vi en sterk oppfordring; bruk tiden aktivt fram til forbudet trer i kraft til å finne løsninger.

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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Den livsviktige melka!
Skulle du ønske at purkene
dine hadde litt bedre appetitt
gjennom dietida, og at de produserte litt mer kvalitetsmelk?
Ønsker du å kunne avvenne
litt tyngre grisunger med litt
bedre forutsetninger for å
lykkes etter avvenning?
ANNE STINE EKKER OG KARI LJØKJEL,
Felleskjøpet Fôrutvikling

Kanskje du også ønsker litt enklere
hverdag rundt grising, med litt mindre
behov for fødselshjelp og litt færre
dødfødte?
Format Fødsel hjelper til med dette.
Dette fôret ble lansert i 2013, og gjennom 2014/2015 kunne vi vise god
effekt ved bruk av dette i forsøk på
Mære landbruksskole. Format Fødsel
er ei blanding som langt flere purker
burde få glede av, og siden denne
blandinga kom på markedet har kullstørrelsene økt, og vi anser derfor
behovet for dette fôret å være større
enn noen gang.
Vinteren 2019/2020 gjennomførte vi et
derfor et nytt og større feltforsøk for å
dokumentere at bruk av Format Fødsel
fortsatt er et lønnsomt grep. Resultatet
var oppløftende med høyere daglig
fôropptak, langt færre purker med
appetittsvikt i løpet av dieperioden, og
500 g høyere avvenningsvekt per smågris. Purkene har også mobilisert noe

Gjelder til 30/11 2021

50W LED GÅRDSLAMPE

Med skumringssensor. 20 000 timer forventet
levetid. 4946 lumen, 6500K lysfarge. IP65.
Komplett med veggfeste.
Art. nr 90 57 506
FÅ
GODE DE
Førpris 1.495,- (1.196,-)

Vi tar forbehold for trykkfeil og utsolgte varer

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

mer hold, men ikke i en grad som
betyr noe for framtidig reproduksjon.
Økte kullstørrelser er positivt for lønnsomhet hos smågrisprodusentene,
særlig når stadig flere spedgriser overlever fram til avvenning. I en større
dansk undersøkelse med mer enn 500
purker (DDLY, 1.– 4. kull) (Strathe m.fl.,
2017) fant man, ikke overraskende, at
purker med høgt fôropptak produserte
mer melk enn purker med lavere fôropptak.
Den samme danske undersøkelsen
viste også at høg melkeproduksjon var
knyttet til økt holdtap, og at også god
evne til å mobilisere egne kroppsreserver, i tillegg til næringsstoffer fra kraftfôr, var en forutsetning for maksimal
kulltilvekst gjennom dietida.

HYGIENEPULVER, DRYDES CARE

Effektivt hygienepulver til å strø i husdyrmiljø.
Demper smittetrykk fra bakterier, sopp og virus.
Stor absorbsjonsevne. 25kg rekker til ca. 500 m².
Art. nr 90 54 275
LEVERES
PÅ HEL PALLE
MED 40 SEKKER
PÅ 25 KG
(1.000KG)

Uansett er det tross alt en øvre grense
for hvor mange kg kraftfôr ei purke har
kapasitet til å spise, og da blir best
mulig fôrvalg enda viktigere. Det er
åpenbare forskjeller mellom behovet
til drektige og diende purker, men vi
vil også benytte sjansen til å enda en
gang framsnakke den tredje fasen og
bruk av overgangsfôr rundt grising.
Bruk av overgangsfôr korter ned grisingstida, og gir mer råmelk av bedre
kvalitet (Oliviero m.fl., 2009 og 2010).
Begge deler er avgjørende for spedgrisenes vitalitet og evne til å stimulere
juret til økt melkeproduksjon.
Synes du det blir for tungvint å bruke
Format Fødsel sammen med annet
purkefôr de siste ukene fram mot grising? Det fungerer også fint å bruke
Format Fødsel som eneste blanding i
denne perioden.

BALL, ANTISTRESS-LEKE TIL GRIS

30 cm diameter ball til aktivisering.
Kan fylles med småstein.
Virker stimulerende og
avstressende.
Gul farge.
Art. nr 90 29 027
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Doneheia 62 - 4516 Mandal - Tel 21 98 47 47 - www.p-lindberg.no

NETTBUTIKKEN TIL LANDBRUKET
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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
4360 Varhaug
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

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

Midt
7300 Orkanger
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

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

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

//JUSSPALTEN//
MAURITZ AARSKOG
advokat og partner i Østby Aarskog
Advokatfirma AS.

Med rett til å bo
Mange bor i egen bolig, mens andre leier husrom.
Det er nok mindre utbredt at man har borett på en eiendom.
Hva betyr det at man har borett?

HVORDAN STIFTE EN BORETT?

HVA OM BORETTEN STÅR UBENYTTET EN TID?

En borett kan stiftes på ulike måter. Det mest vanlige er nok at
det inngås en avtale, hvor det sies at Ola Nordmann har
borett på den aktuelle eiendommen. Avtalen vil typisk inngås
mellom eieren av eiendommen og rettighetshaveren (Ola
Nordmann).

Innebærer det at rettighetshaveren lar være å benytte boretten at boretten bortfaller? Hvis det fremgår helt klart i stiftelsesgrunnlaget at utflytting eller ikke-utnyttelse innebærer at
boretten bortfaller, vil svaret naturligvis være ja. Ofte vil man
imidlertid ikke finne et eksplisitt svar i stiftelsesgrunnlaget.
Hva som da gjelder, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Avtalen kan imidlertid også gi borett til personer som ikke er
part i avtalen. F. eks. kan man tenke seg at Kari og Ola Nordmann skiller seg. I skifteavtalen blir man enige om at Kari
alene skal eie familiens bolig. Ola og parets to barn, Mons og
Monrad, skal imidlertid ha borett på eiendommen. I et slikt tilfelle har Mons og Monrad borett i kraft av skifteavtalen, selv
om denne er inngått mellom foreldrene.

Bakgrunnen for en tvist for Larvik herredsrett i 1996, var at et
ektepar hadde «livsvarig vederlagsfri bruksrett» til en bolig.
Da boretten ble aktuell, skal ekteparet ha fått spørsmål om de
ville flytte inn. Det ville de ikke. Man flyttet i stedet til en
annen bolig. Eieren leide da ut boligen de fem-seks påfølgende årene. Spørsmålet var om ekteparet hadde frafalt sin
borett.

KAN BORETTEN TINGLYSES?
Boretten hefter på den aktuelle eiendommen. Hvis eiendommen blir solgt, må kjøper respektere de heftelser som hviler
på eiendommen han overtar.
Rettigheten i den faste eiendommen kan tinglyses i grunnboka. Tinglysing gir boretten rettsvern. Det betyr f. eks. at ny
eier ikke kan utslette boretten ved tinglysning av skjøte.
En eiendom beheftet med borett, vil normalt være langt mindre verdt, enn tilsvarende eiendom uten en slik heftelse. Dette
henger sammen med at boretten begrenser eierens utnyttelsesmuligheter.

Larvik herredsrett viste til at ekteparet ikke på noe tidspunkt
hadde frafalt boretten. At man ikke hadde benyttet seg av
denne, forhindret ikke at den bestod. Agder Lagmannsrett
stadfestet senere dommen (LA-1996-844), og la til grunn at
boretten bestod.

LAG EN KLAR OG TYDELIG AVTALE
Hvis det skal påheftes borett på en eiendom, er det viktig å
lage en avtale som i minst mulig grad inviterer til uklarheter
og tvister. Det kan være lurt å få hjelp av en advokat. F. eks.
bør det sies noe om hvilken del av eiendom man har borett til
(hvilke rom). Hvorvidt rettighetshaver skal betale for kostander
knyttet til eiendommen, bør gjerne reguleres i detalj.

HVOR LENGE HAR MAN BORETT?
Spørsmål om innholdet og rekkevidden av boretten beror på
en tolkning av stiftelsesgrunnlaget. Utgangspunktet vil være
en tolkning av ordlyden. Det vil også være relevant å se hen til
andre omstendigheter, f. eks. hva partene mente da man inngikk avtalen. I lys av dette går det ikke an å svare generelt på
hvor lenge man har borett. Dette må vurderes i hvert enkelt
tilfelle.
En vanlig formulering er at «Ola Nordmann har livsvarig
borett». Denne formuleringen vil typisk bli tolket slik at man
har borett helt til sin død, hvis man ønsker det.
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Pluss Jernstarter
Spedgris er født uten jernlager. Nest etter råmelk
er jern det viktigste spedgrisen trenger.
Pluss Jernstarter er en pasta for tilførsel av jern,
probiotika og vitaminer til spedgris, som også
gir bedre fordøyelse og mer robust smågris.
Pluss Jernstarter gis første levedøgn.

Doseringspistol kjøpes separat

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

SIDE 37

SIDE 24

SIDE 17
SIDE 41/44

www.agrobygg.no
agrobygg@online.no
Tlf. 33 06 27 65

Agro - Bygg & Teknikk as har siden 1985 levert
produkter til det norske landbruk, bygg, anlegg,
industri og privatpersoner.

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

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

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

Vi leverer det meste av gjødselhåndteringsutstyr
for bløt og tørrgjødsel.

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

Plastplater til alle formål.

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

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

www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Agri

Tlf. 72 50 50 50

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.

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

SIDE 11/39

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

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

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.

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

Vi legger vilkårene til rette
for et godt samarbeid !

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

Naturlig kvalitetsstrø til dyr!

SIDE 41

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

Vi har morgendagens gjødselutstyr!

SIDE 16

SIDE 12

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

Totalleverandør av utstyr for spredning
av husdyrgjødsel.

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

Ønsker mer gris !
Vi har svært konkurransedyktige
betingelser !

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

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

SIDE 35
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DIVERSE

www.norsvin.no
norsvin@norsvin.no
Tlf. 625 10 100

SIDE 31

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

OS ID utvikler og produserer øremerker for husdyr.
Merkene sikrer dyrets identitet og legger grunnlaget
for sporbarhet gjennom hele verdikjeden.

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

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

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

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

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 3

SIDE 41

SIDE 21

SIDE 38

SIDE 7

SIDE 29

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 9,
KOMMER UT DEN 3. DESEMBER 2021
Tema: Bygg og innendørs mekanisering

Maskiner & hjelpemidler

// Manusfrist: 15. november
// Bestillingsfrist annonser: 15. november
// Leveringsfrist annonsemateriell:
19. november

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

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 7. – 8. desember.

NUTRIFAIR 2021

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

AGROVISJON
GRIS I ’22

arrangeres 3. – 4. nov. 2022 på Oslo lufthavn Gardermoen

AGRISJÅ

i Stjørdal, som skulle vært arrangert i sommer, er utsatt til 2023.
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FORMAT
1/1
1/2
1/3
1/4
1/8
Baksiden

4-FARGER
16.400,10.200,8.200,7.100,3.950,18.900,-

2./3. OMSLAG
17.900
11.200
7.700

LANDBRUKSLEVERANDØRENE:

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
43

ANNONSEPRISER:

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

Format
Fødsel
- nå enda
bedre

Den livsviktige mjølka!
Ønsker du å avvenne litt tyngre grisunger?
Ønsker du at purka skal mjølke bedre?
Format Fødsel har en mineralsammensetning og
fordøyelig fiber som gir mer og bedre råmjølk.
I tillegg korter Format Fødsel ned grisingstiden.
Til sammen gir dette spedgris med bedre vitalitet.
Format Fødsel er en spesialblanding som skal tildeles purka i
perioden 3 uker før fødsel til 3-5 dager etter fødsel sammen med
det vanlige purkefôret som benyttes.

Format Fødsel inneholder:
• Probiotika
• Flere kilder til antioksidanter
• Stoffer som stimulerer
immunforsvaret
• Aminosyrebundne organiske
mikromineraler

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

