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Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

30 år med innredning for svin

Staldren® 
— Et effektivt

tørr-
desinfeksjons-

middel

Husdyr Systemer fører et stort utvalg av 
innredning til svin fra danske Fremtiden.
• Bedekningsavdeling
• Fødebinger
• 2-klimabinger
• Slaktegrisbinger
Vi lager innredning på mål tilpasset  
ombygging / renovering.
Ta gjerne kontakt for en prat.

Ta gjerne kontakt for en prat om innredning eller rekvisita til svin
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Bedre utnyttelse av husdyrgjødsla
Bruk av Active NS gjennom sesongen  gir et økt innhold, iht. forsøk, på 1 – 
2 kg N pr tonn bløtgjødsel. Samtidig blir gjødsla lettere homogen / lukter 
mindre  / lettere å røre opp.

Spredning av 4 tonn husdyrgjødsel / daa vil gi  en besparelse på 6 kg 
Nitrogen /daa  kunstgjødsel.     

Med dagens Nitrogenpriser på ca kr 25/kg  vil dette utgjøre ca kr 150 / daa 

Active NS for: • Økt nitrogen tilgjengelighet 
 • Reduserte kostnader, 
 • Lettere omrøring  
 • Mer homogen gjødsel 
 • Mindre lukt 
 • Lett å bruke.

Forbruk er 20 gr/m3 -1 sekk a 10 kg  pr 500m3

Gi de små 
en god 
start!

•	 Flere	som	overlever!
•	 Sprayfo	fremmer	en	aktiv	
immunitet.

•	 Bedrer	tørrstoffopptak	og	
øker	fravenningsvekten.

•	 Basert	på	melke	råstoff	fra	
TINE.

Nuklospray
spegrismelk og 

yoghurt
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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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Telefon: 62 51 01 00 
E-post: svin@norsvin.no
Ansvarlig redaktør: Tore Mælumsæter
Telefon: 906 48 563 
E-post: tore.m@norsvin.no
Journalist: Frilanser Erling Mysen
Telefon: 905 77 560 
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I det korte bildet ser ikke markedsutsiktene for 
grisekjøtt dårlige ut. Prognosen for 2023 viser at 
tilførslene fortsatt ligger litt under forventet 
engrossalg. Da blir det ikke så tøffe avgiftstrekk og 
høyt prispress som når situasjonen er motsatt.

Men lønnsomheten i næringa er under press. Da 
planlagt gjennomsnittlig engrospris økte med tre 
kroner, øynet mange et håp om at en del av 
kostnadsøkningene i næringa skulle dekkes. Men 
bare to av disse kronene tilfaller produsentene. 
Sammenlignet med andre halvår i fjor blir prisøknin-
gen i høst pene kr 4,30 ifølge Grisebørsen. Men hva 
hjelper det når kostnadsøkningen i den samme 
perioden er hele 5,90 kr per kilo? 

DB-kalkylene i Grisebørsen omfatter som kjent bare 
de variable kostnadene i produksjonen. Men 
griseprodusenter har også faste kostnader, og for 

Tore Mælumsæter
Ansvarlig redaktør

Det har vært et privilegium å få lov til å jobbe for 
og med norske svineprodusenter i 21 år, men nå er 
det slutt. Alt har sin tid, også for meg.

Et langt livs jobbing med agrare artikler har ført 
meg til bygder og strøk som jeg ikke ante 
 eksisterte. Ta for eksempel en fin maidag i Ryfylke 
for noen år siden. Jeg kom fra Haugalandet, og 
kjørte en svingete vei langs Vindafjorden med 
vannet på den ene siden av bilen og fjellveggen 
rett opp. Ved Ersfjord får jeg øye på en vei som 
går opp til venstre. Et eller annet sted oppi der 
tror jeg Haugsland skal bo. Han er slaktegrispro-
dusent. Men tvilen kommer når jeg kjører sving på 
sving gjennom skog og kratt oppover langs 

Prisøkningene slukes av kostnader
Denne gangen er økonomi og energi temaet i Svin. Krigen i Europa har gjort 

dem mer utfordrende enn de fleste kunne drømme om for et snaut år siden.

mange er disse skyhøye. Det er få produsenter som 
har bygd nye grisehus de siste åra, men noen har 
gjort det. For dem vil økte faste kostnader smerte 
mye. En stor del av dagens grisehus er fra 2000 og 
2003 etter regelendringene som kom da. Mye av 
husmassen i i næringa er med andre ord gammel og 
sliten. Ofte er den også underdimensjonert i forhold 
til hva dagens effektive griser og dyrevelferd krever. 
Behovet for fornyelse, renovasjon og ombygging er 
derfor kjempestort. 

Innovasjon Norge har de siste åra ikke vært noen 
hjelpende hånd i denne prosessen. Nå ser vi også at 
mange banker blir mer skeptiske. De legger mer vekt 
på familiens totale inntjening, enn økonomien i det 
omsøkte prosjektet. Vår svine- og bankkyndige 
mann på Sør-Vestlandet resonnerer litt rundt dette i 
Svin. Der får du vite hva bankene legger vekt på når 
du banker på døra med din ønskete investering i 
grisenæringa.  

Hålandselva. Hverken hus eller folk å se. Kommer 
virkelig kraftfôrbiler og slaktebiler opp her? Har 
jeg kjørt feil? 

Men plutselig slutter skogen og svingene, og det 
åpner seg ei praktfull bygd med grønne jorder, 
gardsbruk og liv rundt et blått vann. Jo, her bor 
det folk, og de livnærer seg av jordbruk. Jeg 
glemmer aldri dette øyeblikket, denne overraskel-
sen. Jeg har hatt mange sånne, både i nord og sør. 
Takk til alle som velvillig har tatt imot meg, og 
lykke til med alle bønder som lever av å bruke 
dette langstrakte landet vårt. 

”Behovet for fornyelse og 

ombygging er kjempestort

Takk for meg
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Torsdag den 17. mars var det nemlig 90 år siden 
det første vedtaket om klassifisering ble gjort i 
Norge. Organisasjonen som gjorde vedtaket den 
gangen het Norges Fleskesentral, første forløper 
for dagens Nortura. Torsdag 17. Mars 1932 var det 
styremøte, og en av vedtakssakene var nytt 
klassifiseringssystem for gris.

Norges Fleskesentral ble etablert i 1931. Oppret-
telsen kom som en direkte følge av at «Omset-
ningsloven for jordbruksprodukter» ble vedtatt 
den 6. Juni 1930. Det var krisetider i norsk land-
bruk, og Fleskesentralens første oppgave var å få 
orden på slaktmarkedet for gris. Interessant i dag 
er at denne loven var ført i pennen av ei regjering 
utgått fra partiet Venstre (Johan Mowinkels andre 
regjering). Målet var først og fremst å få på plass 
markedsreguleringsordninger. Klassifisering var en 
viktig del av markedsreguleringen av slakt. Norges 
Fleskesentral holdt til på Grønland i Oslo.

Det nye reglementet gjaldt først og fremst for 
Oslomarkedet. Det tok tid før samvirket fikk 
distriktsorganisasjoner. Det skjedde i stor grad 

etter 1945. Slik jeg oppfatter det var reglementet 
frivillig for slakteriene som eksisterte ellers i 
Norge. Klassifiseringskontrollen kom ikke på plass 
før en større regelendring i 1961. 

Klassifiseringssystemet som ble vedtatt i 1932 
var basert på inndeling av slaktene i vektgrupper, 
de letteste slaktene i klasse 1, og de tyngste i 
klasse 5. Det ble ikke skilt på det vi i dag kaller 
kategori, alder og kjønn. Kategorier, skille mellom 
slaktegris, purker og råner, ble først innført i 1945.  
I 1932 hadde vi følgende klasser:
Klasse 1: slakt mindre enn 75 kg
Klasse 2: slakt mellom 75 og 85 kg
Klasse 3: slakt mellom 85 og 105 kg
Klasse 4: slakt mellom 105 og 130 kg
Klasse 5: slakt over 130 kg

Prinsippet var at slaktene ble veid ved omsetning, 
bare kalde slakt. Det kunne jo gå flere dager før 
slaktet ble omsatt. Vektsvinn var ikke avgjørende. 
I dag veier vi alle slakt mellom 45 og 60 minutter 
etter avlivning. Elektroniske vekter kom først på 
1970-tallet.

Regelverket gjaldt jo for Fleskesentralen. Alle 
regelendringer fram til 1974 ble gjort i styret i 
Norges Fleskesentral, senere Norges Kjøtt og 
Fleskesentral. Først i 1974 fikk vi et klassifiserings-
utvalg som fikk ansvaret. Og i 1993 fikk vi et 
reglement som gjaldt for alle slakterier i Norge, 
ved avtalen mellom Norsk Kjøtt og KLF, Kjøtt-
bransjens Landsforbund. Etter 1974 var styreved-
tak forbeholdt de store endingene, som avtalen 
med KLF og ved innføringen av EUROP i 1996. 

90 år med griseklassifisering
Uke 11 ble ei spesiell uke for oss som jobber  

med klassifisering av slakt. 

Morten Røe,
Animalia

GAMMELT: Klassifiseringssys-
temet som ble vedtatt i 1932 

baserte seg på inndeling i 
vektgrupper. Senere kom 

kategorier, alder og kjønn inn i 
systemet.

1735 Varteig 
918 45 004 

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

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

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

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL
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FÔRINGSSYSTEM

ALT AV 
DRIKKEUTSTYR

Agripro AS  •  www.agripro.as  •  post@agripro.as  •  Tlf: 400 01 435

RISTER TIL GRIS

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Nooyen TriBar har 
i mange år vert en 

favoritt hos mange med 
sin unike evne til å drenere 

gjødsel. Leveres i mange varianter og kan 
også leveres med luker noe som har blitt mer 
aktuelt med bruk av økt mengde strø  
og rotemateriell til grisen.

Ved å oppgradere til Skiold 
Distriwin får du et driftssikkert 
system og den fremste 

teknologien til å gi 
nøyaktig mengde 
fôr, samtidig som det 

gir deg best mulig oversikt av 
fôringsprosessen.

Vårt mål er å gjøre fjøslivet 
enklere for norske bønder!
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Det var tre fine dager med gode faglige diskusjo-
ner, og det ble også tid til en sightseeing med 
buss i Hamar og omegn. Nederlenderne var veldig 
interesserte i norsk landbruk- og landbrukspoli-
tikk, og spesielt interesserte i å lære mer om 
Norsvin og norsk svineproduksjon. 

STORT MØTE: Det ble tre fine dager med gode faglige diskusjoner. Det ble også tid til 
en sightseeing på Hedmarken.

Nederlandske  
kolleger på besøk
I september hadde Norsvin besøk av en 
gruppe nederlandske svineprodusenter 
sammen med styremedlemmer i Topigs 
Norsvin. 

90 prosent norsk matkorn i 2030? Nye velferdsmål i Danmark

Septemberprognosen fra FK Agri markedsregulator ble justert opp 54 000 
tonn fra august. Dette er 14 prosent høyere enn de siste fem års gjennom-
snitt. Det er innhentet oppdaterte anslag for avling per kilo dekar fra 
Norsk landbruksrådgivning. Prognosene for forbruk av matkorn og 
fôrkorn er oppdatert med data fra Tine, Nortura og Landbruksdirektoratet. 
Det er god tilgang på matkorn, og det er god fordeling mellom de forskjel-
lige kvalitetene. Markedsregulator regner med at bakere og møller kan 
bruke opp mot 80 prosent norsk korn i mjølblandingene.  

Bedre dyrevelferd i Nortura
En internasjonal dyrevelferdsmåling publisert av Business 
Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) viser at 
 Nortura klatrer to nivåer til nest beste nivå i en global dyre
velferdsmåling. 

Målingen gjennomføres årlig og viser hvordan matprodusenter over hele 
verden rapporterer arbeidet med dyrevelferd.

Målingen viser også at norske matprodusenter er ledende i verden når det 
gjelder åpenhet og rapportering. Gjennomsnittscoren har siden 2020 økt fra 
34 prosent til 42 prosent, opp åtte poeng. Til sammenlikning ligger de globale 
bedriftene på 32 prosent,  ti poeng bak de norske matprodusentene.

Nortura er den eneste nasjonale matprodusenten som oppnår nivå Tier 2, og 
er den eneste aktøren som håndterer dyrevelferd for kylling, småfe, storfe, gris, 
kalkun, reinsdyr og egg.

– Vi er stolte over dette resultatet. Det viser at vårt systematiske arbeid med 
dyrevelferd, rapportering og åpenhet bærer frukter. Selv om vi håndterer alle 
dyreslag i Nortura, er målet vårt Tier 1, sier konsernsjef Anne Marit 
 Panengstuen.

LEDENDE: Norske matprodusenter er ledende i verden 
når det gjelder åpenhet og rapportering.  
(Foto: Tore Mælumsæter)

Fra 2023 skal det være løsdrift av purker i alle 
nybygde grisehus. Og i 2023 skal nye avlsmål som 
skal styrke overlevelsen av både purker og smågriser 
være implementert. Omfordeling i sektoren, som kan 
gi økonomisk gevinst ved å slutte med halekupering, 
slik at antall danske griser med hele haler fordobles 
årlig i perioden 2025-2028. Målet er at minst 90 
prosent av danske griser har hele haler i 2035.
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– Vi er veldig stolte over at så kjente merkevarer i 
matindustrien ønsker å bruke innflytelsen de har 
på forbrukerne til noe positivt, sier daglig leder i 
Too Good To Go Norge, Johan Ingemarsson.

Matredder-appen skal samarbeide med blant 
annet NorgesGruppen, bakeriet Bakehuset, Prior, 
Lerum, Synnøve Finden og Munsj for å hjelpe 
forbrukerne å redde mer mat.

Flere enkeltprodukter, deriblant en rekke dags - 
ferske brød, gulost og egg skal prydes med tips til 
hvordan forbrukerne kan unngå å kaste rester.

Bakgrunnen er at nærmere halvparten av alt 
matsvinnet i Norge skjer i husholdningene. Det er 
også her reduksjonene i matsvinn har gått saktest 

de siste årene. I dag kaster vi i snitt 43 kilo spiselig 
mat i året på hjemmebane, tilsvarende hver femte 
handlepose.

Millioner av matvarer får ny etikett
Flere kjente merkevarer går sammen for  
å hindre matsvinn i husholdningene.  
Etiketter på emballasjen skal bidra til å 
endre vanene våre.

Satser på solfangere i fjøs

Fjøssystemer og Inaventa Solar inngår samarbeid  
om salg og montering av  solfangerløsninger til norsk 
landbruk.   

andbruket har stort behov for varme, og solfangere kan bidra 
til både reduserte og forutsigbare energikostnader og lavere 
CO2-fotavtrykk. For Fjøssystemer er dette en naturlig parallell 
til satsningen på bioenergi.

Inaventa Solar er et norsk selskap som har utviklet moder-
ne solfangerteknologi til bruk i næringsbygg, driftsbygninger i 
landbruket og til bolighus. Produksjonen av solfangerne 
foregår i Norge på Inaventa Solars fabrikk på Jevnaker, der 
det er investert store midler i en digitalisert produksjonslinje. 
På eiersiden i Inaventa Solar finner vi gründer og investor Atle 
Brynestad. 

Trenden har snudd
Siden andre verdenskrig har minst 1,2 millioner dekar dyrka  
og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre formål.  
Dette tilsvarer 19 000 dekar i året i gjennomsnitt.  

Men nå har trenden bremset opp en del. I 2004 
kom det et nasjonalt jordvernmål om å redusere 
den årlige omdisponeringa av dyrka jord med 50 
prosent innen 2010. Målet ble konkretisert til at 
den årlige omdisponeringa skulle reduseres til 
under 6000 dekar (seks millioner kvadratmeter) 
dyrka jord. I desember 2015 behandlet stortinget 
en nasjonal jordvernstrategi som sa at den årlige 
omdisponeringa skulle reduseres til maks 4000 
dekar gradvis inn mot 2020. Men presset er stort, 
og de siste åra har omdisponeringa ligget på 
cirka 6000 dekar. Et dekar er som kjent 1000 
kvadratmeter. 

27 milliarder kroner
Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund 
(KLF) har 130 kjøtt og fjørfebedrifter 
som medlemmer, og disse bedriftene 
foredler nær 60 prosent av den totale 
andelen norskprodusert kjøtt.

Dette er bedrifter med et spenn fra to ansatte 
til store konsern. Samlet har disse bedriftene 
en omsetning på om lag 27 milliarder kroner.

Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, 
eggproduktfabrikker, slakteri, kjøttindustri, 
importbedrifter, småskalabedrifter og kjøttforret-
ninger. Behovet for nye jernbanetrase-

er, veger, boliger, industri- og 
næringsutvikling legger et 
vedvarende press på matjord-
arealene. Og det er ofte den 
eldste og beste matjorda som 
må vike.
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Mange produsenter teller på knappene

Vil justere slaktegriskonsesjonen
– Mange svineprodusenter teller nå på knappene. Gidder jeg dette 

lenger? Det kommer stadig nye krav, og økonomien tåler ikke store 

nyinvesteringer, sier Leidulf Sigmundstad.

Han er tilførselsleder i Prima Slakt, et selskap som 
i dag eies av Nortura. Det ble i sin tid kjøpt for å 
styrke slakterisamvirket i den harde konkurransen 
på Sør-Vestlandet om griser som råstoff til kjøttin-
dustrien. Prima Slakt har imidlertid bare én kunde, 
og det er Prima Brands.

Nå tar Sigmundstad til orde for å justere opp 
forholdstallet i konsesjonsregelverket for hvor 
mange slaktegrisenheter en produsent fritt kan 
produsere uten konsesjon.

Færre slaktegrisplasser
– Hvorfor vil du øke tallet på hvor mange 
slaktegrisenheter som det er lov til å produsere 
konsesjonsfritt?

– Det viktigste med dette er å gi slaktegris- og 
kombinert produksjon et løft. Dette grepet vil 
styrke begge disse. Vi ser at slaktegrisproduksjo-
nen går ned. Det resulterer i økt import. Til nå i år 
er produksjonen ned én prosent. Det er slaktet 
cirka 15 000 færre slaktegriser nasjonalt til nå i år 
enn på samme tid i fjor. Nedgangen i 2021 i 
forhold til 2020 var på rundt 12 000 slaktegriser 
nasjonalt. Utfordringen i denne regionen, og 
sikkert også i mange andre, er at det ble bygd 
mange nye grisehus de første årene etter at 
løsdriftskravet kom i 2000, og nye konsesjons-
grenser i 2003. Mange av disse husa begynner nå 
å bli slitne, og i min region er det praktisk talt ikke 

bygd nye grisehus de fem siste åra. Etterslepet på 
fornying av driftsapparatet er enormt. Og det er 
ikke billigere å bygge grisehus i Rogaland enn i 
resten av landet lenger. Det koster fort 10-11 
millioner å sette opp et nytt slaktegrishus. Det kan 
snart komme nye krav i ny dyrevernsmelding, og 
mange vurderer om de orker å drive med dette 
lenger. Mange føler seg uglesett etter mye 
negativt søkelys på produsentene den siste tida. 
Nå må fokuset være å styrke økonomien i 
slaktegrisproduksjonen etter min mening, for uten 
nok slaktegrisplasser blir det dårlige tider i norsk 
svineproduksjon.

DB på 700 kroner
– Hvor mye må økonomien styrkes?

– Det er ingen vits å spørre i banken om lån til 
nybygg på 10-11 millioner med dagens økonomi. 
Du trenger et dekningsbidrag som ligger på 5-600 
kroner bare for å betjene gjelda. Da blir det ikke 
noe arbeidsvederlag. Alle husker 2017-19 da 
dekningsbidraget lå helt nede på 2-300 kroner. 
De som var med da går garantert ikke løs på en ny 
periode uten å få lønn for strevet. Slakteriene er 
bekymret for tilgangen på smågris framover når 
nytt konsesjonsregelverk trer i kraft. Personlig er 
jeg mer bekymret for tilgangen på slaktegrisplas-
ser. Vi må løfte økonomien i slaktegrisproduksjo-
nen for å få fart på fornyelsen i denne produksjo-
nen. Det bør minimum være et nivå på 700 kroner 
i DB. Jeg har vært her i tre år, og har bare opplevd 
noen få uker med for lite smågris i markedet.  
Jeg frykter dessverre en ny vinter med ekstremt 
krevende smågrismarked i Norge om vi ikke tar 
grep. Det må det skapes optimisme i denne delen 
av produksjonen. Om det skulle bli underskudd er 
det både billigere og enklere å løse enn vedvaren-
de ubalanse som nå. Det er aldri slaktegrisprodu-
sentene som skaper overproduksjonsproblemer, 
sier Sigmundstad.

2625 slaktegrisenheter
– Og styrket slaktegrisøkonomi vil du oppnå ved 
å heve forholdstallet i konsesjonsregelverket?

– Ja.  I dag er utgangspunktet i regelverket 105 
avlspurker i året. 105 x 20 slaktegriser gir ei grense 

Tore Mælumsæter
Jæren, Rogaland

FLYTT FOKUS: – Vi må ta 
stagnasjonen i slaktegris-

produksjonen alvorlig, 
mener Leidulf Sigmundstad  

i Prima Slakt. 
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på 2100 slaktegrisenheter. Jeg tar til orde for å 
justere dette tallet til 25. Det vil bety at det går an 
å produsere 2625 slaktegrisenheter i året konse-
sjonsfritt. Mange slaktegrisprodusenter har hus 
som kan produsere dette i dag. Flere vil måtte 
vurdere om det skal utvides hvis det kommer krav 
om større areal i ny dyrevelferdsmelding. Ved å 
øke grensen for slaktegris vil det være lettere å få 
disse til å investere, utvide og tilpasse seg nye 
krav, tror jeg. Hvis du allerede har dårlig økonomi 
med dagens produksjon, blir det ikke lettere å 
møte nye krav om større areal til dyra, sier han. 

Vil styrke kombinert
Han mener at et slikt grep også vil styrke de som 
driver kombinert svineproduksjon. 

– Med økte arealkrav må en kombinertprodu-
sent i dag kanskje investere fire millioner bare for 
å kunne tjene det samme. Det er ingen som vil 
gjøre det. Et oppjustert forholdstall for slaktegris 
vil løfte både slaktegris- og kombinertproduk-
sjonen.

– De billigste grisene vi produserer er de som 
blir produsert hos kombinertbesetningene. De vil 
få mulighet til å fôre fram en større del av sine 
egne griser med denne justeringen, og dermed få 
et etterlengtet løft.  

– Noen vil kanskje si at dette stimulerer til mer 
industriell produksjon?

Det sier styreleder Per Inge Egeland i Norsvin til 
Svin i en kommentar til Sigmundstads synspunkter. 

– Jeg er åpen for å lufte problemstillingen, men 
jeg tror ikke tida er den rette. Vi har ei dyrevel-
ferdsmelding under arbeid som kan gi oss noen 
føringer som er greit å avklare. Vi har også hatt 
flere debatter tidligere der konklusjonen til 
Norsvin er at mengde produsert per enhet er stor 
nok. En slaktegrisbesetning som produserer 2100 
slaktegrisenheter vil i dag ha et krav til spredeare-
al på 420 dekar. Ved å øke produksjonen slik 
Sigmundstad foreslår vil dette kravet øke til 525 
dekar, noe som vil gi utfordringer i noen regioner, 
sier Egeland. 

– Nei, nei, nei. En årsproduksjon på 2600 
slaktegriser har ingenting med industri å gjøre.  
Se på realiteten i grisehusene i våre nærmeste 
naboland. Det er nesten ingen som bønder som 
driver svineproduksjon på et så lavt nivå. Jeg 
mener at produsenter som i dag er små er 
avhengige av de store, og omvendt. 

Banner i kirka   
– Jeg vet at jeg banner i kirka med dette forslaget. 
Men jeg mener at vi må stagnasjonen i slaktegris-
produksjonen alvorlig. Den kan komme til å tilta. 
Da må vi ta noen grep.

– Men du er ikke redd for at dette vil sentrali-
sere svineproduksjonen? Hensikten med konse-
sjonsregelverket er ikke å regulere markedet, men 
å sikre spredt produksjon på mindre enheter?

– Det er ingen motsetning i dette. Morgenda-
gens slaktegrisproduksjon vil skje etter nye krav, 
og vi vil nok se nye driftsmåter og gris produsert i 
mindre enheter. Men det betyr ikke at vi ikke 
trenger volumproduksjon i tillegg. Det viktigste 
for meg er å løfte fokuset på slaktegrisøkonomien. 
Så får vi heller løse eventuelle underskudd av 
smågris framover når vi kommer i den situasjonen. 
Vi er ikke, og har ikke vært der på mange år. Vi står 
trolig foran utfordringer nå som vi ikke er rustet 
for. Mange gidder ikke å investere kjempestore 
pengebeløp for å drive en produksjon som de på 
toppen av det hele føler er uglesett, sier Leidulf 
Sigmundstad.

Han tror en økning også vil gi 
et press på distriktsgrisen, og 
mot de som har slaktegris i 
mindre skala. Slik det er i dag er 
det tre altfor dominerende 
regioner, og han mener at vi ikke 
trenger å framskynde denne proses-
sen.  

– Det er helt greit å ta en diskusjon om 
dette. Gode ideer er alltid fint å diskutere. Men 
det betyr ikke at alle kan få det som de vil. Men 
for kombinertbesetninger, kanskje også litt i 
avls- og satellittbesetninger, kan det være noe å 
diskutere. En debatt om dette må uansett gjøres 
grundig og balansert, sier Per Inge Egeland. 

NÆ R I NG S P O L I T I K K

”Mange gidder 

ikke å investere 

kjempestore 

 pengebeløp for  

å drive en pro-

duksjon som de 

på toppen av  

det hele føler er 

uglesett.

BALANSERT: – En grundig  
og balansert debatt er helt 
greit. Men jeg tror ikke 
slaktegrisprodusenter flest 
har så mye å hente på dette, 
sier Per Inge Egeland.  
(Foto: Tore Mælumsæter) 

– Åpen for debatt
– Jeg tror neppe det blir mye å hente for slaktegrisprodusentene med 
hevet grense for konsesjonsfri drift. Byggene blir bare større og dyrere. 
Men økt forholdstall vil kunne tjene kombinert produksjon.
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– Jeg er født og oppvokst i Brumunddal i Ringsa-
ker. Far og mor var industriarbeidere blant annet i 
kjøttindustrien og Globus/Kverneland. Jeg har en 
bror som er journalist, en søster som jobber driver 
næringsmekling sammen med sin ektemann i 
England, og en yngre bror som er eiendomsme-
kler. Jeg vokste opp i landlige omgivelser, og 
hadde i oppveksten mange venner fra det 
omfattende landbruksmiljøet som finnes i denne 
kommunen. Ringsaker er som kjent en av landets 
største landbrukskommuner. På nabogarden 
Åmot var det griser, og jeg husker hylene derfra 
før jul da jeg var liten. De hadde høner også, sier 
Tom Erik Holmlund.

Gikk under vann
Etter Brumunddal videregående skole bar det 
bokstavelig talt til sjøs, nærmere bestemt til 
u-båttjeneste i marinen i 15 måneder stasjonert 
ved Haakonsvern i Bergen. Han vurderte å verve 

seg som matros med ansvar for sonar og gå 
teknisk fagskole på Forsvarets regning. Men det 
endte med at han reiste hjem, og reiste videre til 
hotellfagskole i England et års tid. Han jobbet 
også så vidt i Stabburets kjøttindustri hjemme i 
Brumunddal som ferievikar som skoleelev og 
student.

Etter hvert tok livsløpet en kurs mer i retning av 
den han er nå. Det ble studier i informasjon- og 
samfunnskontakt, organisasjon og ledelse.  
Holmlund tok så en MSc i public relations ved 
University of Stirling i Skottland. 

– Det ble en brå overgang fra det norske 
høyskolesystemet til et britisk universitet, men det 
var lærerikt. Deretter bar det hjem og rett i jobb 
hos Forsvarsbygg i Hamar med publikumsrettede 
kommunikasjons- og informasjonsoppgaver i 
forbindelse med utbyggingen av Rena leir. Etter 
det reiste jeg til Oslo for å jobbe noen år med 
kommunikasjonsoppgaver for Fagforbundet og 

Ny redaktør i Svin

Tom Erik overtar stafettpinnen
Fagbladet Svin og Svineportalen har fått ny ansvarlig redaktør.  

1. oktober overtok Tom Erik Holmlund det formelle ansvaret for å 

føre bladet videre. I år er Svin inne i sin 57. årgang. Tom Erik er 53. 

Tore Mælumsæter

GLEDER SEG: Tom Erik 
Holmlund gleder seg til å ta 

fatt på nye utfordringer som 
ansvarlig redaktør av Svin og 

Svineportalen.
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fagbevegelsen. Her dreide det seg mye om 
påvirkningsarbeid og mediehåndtering. Det var 
spennende å jobbe der i noen år. Ekskona mi 
jobbet på Rena og ukependlet mer eller mindre 
fra Oslo, og ville gjerne nærmere Østerdalen. Det 
ble til at vi flyttet til Hamar, sier Tom Erik.

Gikk til skogs
Dermed fikk han seg jobb i treindustrien, nærmere 
bestemt i Moelven Industrier ASA. Her jobbet han 
som kommunikasjonsrådgiver. Men han fikk også 
ansvar for intern og ekstern informasjon, og 
jobbet både som redaktør og operativ journalist i 
Moelvenmagasinet. Holmlund fikk også ansvar for 
å utvikle konsernets medie- og krisehåndtering. 
Det ble hele 17 år i Moelven-konsernet. 

Da fikk han lyst til å starte for seg sjøl, og 
startet eget rådgivningsselskap rettet mot 
offentlig og privat virksomhet. I denne perioden 
dukket det opp en jobbmulighet som kommuni-
kasjonssjef i Horisont Miljøpark IKS på Gjøvik, et 
interkommunalt avfalls- og renovasjonsselskap. 
Og den tok han.

Gikk til gris
– Men hvorfor Svin og Svineportalen?
– Det etter hvert litt for mye møtevirksomhet og 
strategiprosesser for meg. Jeg lengtet tilbake til 
det operative og mer ubyråkratiske journalist-
arbeidet i felt. Jeg kom litt tilfeldig over annonsen 
i Svin, søkte og fikk den jobben. Det er jeg veldig 
glad for. Her blir det konkret jobbing med innhold 
og redaksjonell produksjon både for papir og ikke 
minst digitalt. Jeg tror ikke Svin blir heldigitalt 
med det første. Til det står papiret fortsatt sterkt i 
målgruppen. Men jeg ser muligheter for å utvikle 
den digitale siden av bladet. Målgruppene blir 
yngre og yngre, sier Holmlund.

Gikk til gards
Han har samboer og to sønner på henholdsvis 9 
og 15 år, og i dag bor han på garden Kolstad i 
Stange sentrum. Herfra drev svigerfaren stor 

næringsvirksomhet med kornproduksjon, snø-
brøyting og kalking i Stangebygda, men nå er det 
lite jordbruksdrift igjen på eiendommen. 

Og så er Tom Erik blues- og soulmusiker, og 
jobber nå med et americanaprosjekt på ringsaker-
dialekt. Det har han holdt på med i snart 30 år på 
fritida. Han har turnert landet rundt på ulike 
festivaler og klubbscener i en årrekke. Til våren 
kommer det kanskje ei ny plate. 

Og til slutt ei fiskehistorie som ikke er ei skrøne; 
den største ørreten han har tatt på fluestang 
veide 2,2 kilo. Den ble tatt i Avsjøen på Dovre.  
På svart og gul Montanaflue.

FORBEREDT: Her i riktig 
kostyme på vei inn til 
sin første reportasje i et 
grisehus. 

”På nabogarden Åmot var det griser, og jeg husker 

hylene derfra før jul da jeg var liten. 

De hadde høner også.
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Lønnsomheten i andre halvår i 

år ser ut til å bli langt under det 

vi hadde håp om da PGE (plan-

lagt gjennomsnittlig engros-

pris) økte med tre kroner for 

andre halvår 2022. Dessverre 

ser det ut til at bare ca. to av 

 disse tre kronene tilfaller svine-

produsentene. .

Økte slaktekostnader som følge av økte 
energipriser er hovedårsaken til dette. I 
tillegg har også kraftfôrprisene økt mer 
enn forventet. 

Mindre prisøkning enn forventet
I mai/ juni, var snittpris utbetalt per kg 
kjøtt 31 kr (pulje- kvantum- og kombitil-
legg kommer i tillegg). Snittpris i andre 
halvår 2022 ser ut til å bli ca. kr 2,10 
høyere enn dette. Da har vi lagt inn i 
prognosen at avregningsprisen øker 

med 50 øre per kg både 26. september 
og 10. oktober, og en prisnedgang på 80 
øre i desember. Dette forutsetter at 
slaktekostnadene ikke øker ytterligere.

Høyere kostnader enn inntekter
Fra 2. halvår 2021 til 2. halvår 2022 ser vi 
en økning i avregningspris på slakt på 
ca. kr 4,30 per kg. Men ser vi på kost-
nadsøkningen i samme periode har den 
vært enda større, hele 5,90 kr per kg 
kjøtt ifølge våre beregninger, og dermed 

MÅLFRID NARUM
Fagsjef, Norsvin

Lavere lønnsomhet i andre halvår

S
n

it
t

2010 78,42 20,88 608 739 3,00 233 9024 15094 3051
2011 79,1 21,35 622 772 2,96 278 10448 17081 3450
2012*** 78,3 22,80 752 766 3,00 252 10719 17691 3572
2013 75,2 21,91 687 675 3,14 221 8429 14593 2812
2014 76,9 22,93 713 757 3,30 234 9914 15361 3372
2015 80,5 25,81 877 886 3,40 302 12352 20364 4122
2016**** 80,0 26,01 878 859 3,43 254 10900 18956 3504
2017 79,7 24,68 792 782 3,40 237 9192 16749 2917
2018 77,9 23,99 751 723 3,44 197 8296 16022 2528 
2019 77,9 23,99 751 723 3,44 197 8296 16022 2528 

2
0

2
0

jan 80,8 24,63 760 720 3,42 285 8956 19773 2976 
feb 79,8 24,77 760 720 3,42 288 8933 19821 2975 
mars 80,1 24,84 739 720 3,44 314 8854 19874 2954 
april 80,7 24,73 720 727 3,48 320 8810 19246 2948 
mai 81,5 24,71 720 781 3,52 316 10137 19046 3420 
juni 81,4 24,80 720 801 3,53 320 10673 19136 3630 
juli 81,4 25,69 727 835 3,54 401 11829 21727 3882 
aug 81,7 25,96 781 860 3,56 368 12503 22280 4113 
sept 81,9 26,52 801 845 3,50 409 12303 24124 4063 
okt 84,2 27,08 835 839 3,44 460 12229 26481 4016 
nov 83,5 27,26 860 840 3,42 448 12148 26701 3994 
des 80,2 27,05 845 840 3,43 406 12123 25203 3997 
snitt 81,43 25,67 772 794 3,48 361 10792 21951 3581 

2
0

2
1

jan 84,5 27,00 839 856 3,44 451 13563 28496 4213 
feb 84,8 27,00 840 860 3,45 450 13621 28445 4237 
mars 84,4 27,05 840 860 3,47 445 13527 28217 4211 
april 85,0 27,08 856 877 3,49 432 14329 28338 4486 
mai 84,6 27,23 860 880 3,52 429 14302 28268 4489 
juni 83,9 27,20 860 914 3,55 412 15178 27753 4804 
juli 83,4 28,21 877 965 3,58 470 16363 28983 5254 
aug 83,4 28,30 880 980 3,61 467 16714 28934 5383 
sept 84,2 28,27 914 969 3,59 444 16552 29368 5310 
okt 85,5 28,98 965 950 3,57 472 15867 31514 5061 
nov 84,7 29,09 980 950 3,57 459 15712 31548 4990 
des 80,8 28,84 969 950 3,59 395 15509 29379 4936 
snitt 84,10 27,85 890 918 3,54 444 15103 29104 4781 

2
0

2
2

jan 85,4 29,05 950 950 3,66 473 15369 31025 4643
Feb 84,8 30,10 950 1025 3,74 534 17552 32230 5542
mar 84,6 31,28 950 1050 3,83 609 18106 34163 5705
apr 85,0 31,01 950 1050 3,96 559 17510 32176 5517
mai 84,9 30,90 1025 1054 4,11 421 17907 30342 5670
jun 85,0 30,95 1050 1110 4,23 371 19021 29200 6196
jul 84,6 32,01 1050 1137 4,30 420 19194 30140 6322
aug 84,9 33,09 1054 1150 4,35 500 19436 32312 6388
sep 85,0 32,90 1110 1119 4,47 395 18117 30533 5951
okt 85,0 33,62 1137 1090 4,60 398 17049 31092 5621
nov 85,0 33,77 1150 1090 4,69 374 16892 30645 5582
des 81,0 33,20 1119 1090 4,74 299 16689 27583 5543

Vekter og pris på slakt er omregnet til dagens slakteprosent (68). Smågrisprisene er omregnet til basisvekt 25 kg

 *) Noteringspris 3 måneder tidligere.
 **) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder.
 ***) April 2012: prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg.
 ****) Januar 2016: prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg.  
  Pris på slakt er heller ikke sammenlignbar med tidligere, siden prisoppbyggingen er endret  
  (justert noteringspris pga redusert kvantumstillegg).
 *****) Skifte fra Format Vekst 110 til Vekst 120 i kalkylen.

Puljetillegg, kvantumstillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen.
Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer også i tillegg til prisen som oppgis i tabellen.
Alle tilleggene inngår i beregningen av dekningsbidrag.

Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.

DB/kull 
satelitt

DB kombinert

DB smågris

DB slaktegris

Fôr kr/FEn**

Smågrispris

Smågrispris kjøp*

Slakt pris
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sitter bonden igjen med ca kr 1,60 
mindre per kg kjøtt i løpet av et år.  
Da har vi regnet med alle kostnader i 
smågris- og slaktegrisproduksjonen, 
både de variable kostnadene, faste 
kostnader og rentekrav. Økningen i 
fôrkostnaden står for størsteparten av 
kostnadsveksten, hele kr 3,90 per kg 
kjøtt. Fôrprisene som vi regner med i 
våre kalkyler har økt med mellom 0,92 
og 1,21 kr pr FEn (minst økning for 
Format Drektig, størst økning for 
smågrisfôr). I tillegg står økte energipri-
ser og høyere rente for en stor del av 
kostnadsveksten.

Kun variable kostnader
I Grisebørsen presenterer vi dekningsbi-
drag i de ulike produksjonen, og da er 
det kun de variable kostnadene som 
inngår i beregningen. Vi  fanger altså 
ikke opp hvordan endringer i de faste 
kostnadene og rentekrav påvirker 
lønnsomheten.

Kraftfôrprisene har økt mye i løpet av 
et år som følge av høye internasjonale 
priser på råvarer. Årets jordbruksavtale 
med økte fôrpriser gir også prisøkning 
på kraftfôret med virkning fra septem-
ber. I tillegg har høye energi- og finans-
kostnader medført en ekstra fôrprisøk-
ning, og det er usikkert hvordan prisen 
på importerte råvarer og produksjons-
kostnader i fôrindustrien vil utvikle seg 
videre. 

Smågrispris
Noteringspris på smågris har vært oppe i 
1150 kr (smågris 25 kg) i juli/ august, slik 
at dekningsbidraget i smågrisproduk-
sjon har vært høyere i sommermånede-
ne dette året. Deretter er smågrisprisen 
redusert til 1090 kr samtidig som 
fôrkostnadene har økt, og deknings-
bidraget går ned som følge av dette. Vi 
har regnet med en smågrispris på 1090 
kr ut året, men smågrisprisen kan bli 
endret så snart det blir fastsatt ny PGE 
for 1. halvår 2023. 

Dekningsbidraget sier ikke alt
Slaktegrisprodusentene oppnådde 
historisk høye dekningsbidrag i mars-
april. Grisen som ble levert til slakt da, 
var innkjøpt til en lav noteringspris (950 
kr) ca. tre måneder tidligere. Grisen som 
var innkjøpt til lav pris ble levert til slakt 

etter den ekstraordinære justeringen av 
PGE, og dette ga dekningsbidrag på 
over 609 kr i mars måned ifølge vår 
beregning. Gjennomsnittlig deknings-
bidrag per slaktegris i 1. halvår 2022 var 
ca. 500 kr, og er redusert til 400 kr per 
gris ifølge vår prognose for 2. halvår.  
I dette ligger fôrkostnader på 1130 kr per 
gris (4,53 kr per FEn) og andre kostnader 
utgjør kr 137 per slaktegris i vår kalkyle 
(forsikring, strø, vann, grovfôr, rente på 
variable kostnader etc). Dekningsbidra-
get skal dekke blant annet strømkost-
nader, avskrivninger, vedlikehold og 
rentekrav. Disse kostnadene har hatt en 
stor økning siste året, og reduserer 
lønnsomheten ytterligere.

I smågris- og kombinertproduksjon 
forutsetter våre kalkyler en effektivitets-
vekst på 0,3 griser per årspurke. Dette 
har en god effekt på dekningsbidraget 
som vi beregner per årspurke. I smågris-
produksjon er det smågrisprisen som 
har hatt størst betydning for økningen vi 
har sett i dekningsbidrag per årspurke 
fram til august 2022. Med nedgang i 
noteringspris på smågris til 1090 kr i 
september/oktober, og samtidig økte 
fôrkostnader, reduseres dekningsbidra-
get til ca. 17.000 kr per årspurke ifølge 
vår prognose. Økte strømkostnader slår 
kraftig inn både i smågris- og kombi-
nertproduksjon, og kan sammen med 
økte rentekostnader føre til ei redusert 
bunnlinje for mange svineprodusenter. 
Dette kommer ikke fram hvis vi kun ser 
på utviklingen i dekningsbidrag. 

Norsvin vil oppdatere prognosene 
når det er fastsatt PGE for 2023. Det ser 
dessverre ut til at kostnadene kan øke 
ytterligere i 2023, spesielt dersom det 
fortsetter med høye energikostnader og 
nye renteøkninger.

KOSTNADER ØKER MEST: Fra andre halvår 
2021 til andre halvår 2022 ser vi en økning i 
avregningspris på slakt på ca. kr 4,30 per kg. 
Men ser vi på kostnadsøkningen i samme 
periode har den vært enda større, hele 5,90 kr 
per kg kjøtt ifølge våre beregninger. Bonden 
sitter igjen med ca. kr 1,60 mindre per kilo kjøtt. 
Da er alle kostnader i smågris- og slaktegrispro-
duksjonen, både de variable kostnadene, faste 
kostnader og rentekrav med.

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

Gjer som svineprodusentane 
Sissel og Trond Mehus!

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

• glidemiddel ved fødselshjelp 
• bogsår og andre overflatesår

Med dette og andre Optimaprodukt 
kan du unngå mange problem.

Glad gris
Bruk Optima pH 4 Gel

-betre kvardag

Scan for 
meir 
produktinfo
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Får du kort nok 
halm til grisen ?

Teagle Tomahawk 505 M snitter halmen  
ned til 10 mm lengde.

Valgfri soldstørrelse fra 10 til 36 mm.

Snittet halm skaper ikke bunnfallsproblemer  
i gjødselkummen.

Enkel og driftsikker
Rundball og firkantball
Be om referanser og tilbud

Perfekt rotemateriale  
for grisen

Berikelse av miljøet med tilskuddsfôr bidrar 
til å forebygge og redusere urolig gris. 

Pluss Svin Mineralstein inneholder både 
mineraler og vitaminer, mens Pluss Saltstein 
Naturell inneholder kun salt. Anbefales også 
ved fôr- og miljøskifter.

Tilskuddsfôr som 
aktiviserer grisen og 
bidrar til god dyrevelferd

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no/pluss
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no
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BESØK 
NORD-EUROPAS STØRSTE  
LANDBRUKSMESSE
29. november - 2. desember 2022
I MCH Messecenter Herning, Danmark

• Mer enn 400 utstillere
•  Oppdag de siste teknologiene og nyhetene 

for grisefarmer

Bestill billett på agromek.com

agromek.com
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Her skrus det blant annet på Case og New 
Holland-produkter. Da vi treffer Svenn (29) mot 
slutten av august, går mobilsamtalene i strie 
strømmer om skurtreskere. Landbruksmekanike-
ren har også en fortid fra AK Maskiner, men sluttet 
der for å begynne for seg selv før konkursen 
rammet selskapet

I januar 2021 overtok han hjemgården hvor han 
vokste opp, på den tidligere gamle prestegården 
Ullinshov like ved Nes kirke. Ved siden av plante-
produksjon satses det nå for fullt på husdyr og 
slaktegrisproduksjon her. 

Ville bygge nytt
– Det var slaktegrisproduksjon i den gamle låven 
her da jeg overtok. Men der var det bare plass til 
200 dyr i innsettet, og det begynte å bli gammelt 

og slitent. Lysten på å bygge nytt kom ganske 
naturlig, sjøl om jeg tenkte meg om mange ganger 
rent økonomisk. Jeg kunne jo produsere flere 
slaktegriser i et nytt hus, og etter hvert fikk jeg 
konkretisert planene i samarbeid med Fjøs-
systemer, sier Svenn Hulleberg.

Når han først bestemte seg for å bygge så tok 
han i så han var sikker. Det nye huset er 1240 
kvadratmeter stort, så her er det plass til å øke 
produksjonen ut over konsesjonsgrensa hvis det 
skulle åpne seg mulighet til det senere. 

Det er fem avdelinger i huset i stedet for to like, 
som ofte er vanlig å se i nye slaktegrishus nå. 

Det gir god fleksibilitet å ha fire like avdelinger 
med plass til 180 i hver, samt en femte avdeling 
med plass til 60 dyr. Her er det sjukebinger og 
bufferkapasitet. Søsteren hans produserer 

Satser på slaktegris og skruing
Svenn Hulleberg er ikke skvetten. I fjor overtok han farsgarden, og første 

pulja med slaktegris fra nytt grisehus var klar allerede i februar i år.  

Ved siden av driver han Nes Landbrukssenter AS med et par kompiser.

Tore Mælumsæter
Ringsaker/Innlandet

22-MODELL: Svenn 
foran sin nye 22-modell 
av et slaktegrishus.
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smågriser på en annen gard på Nes, så han har en 
sikker og god leverandør i henne. De bruker egne 
biler til transport av livdyr mellom eiendommene. 

Bygde stort
I dag er minstekravet til en slaktegrisplass 0,80 
kvadratmeter ved levende vekt på 85 – 110 kilo.  
Er levendevekta større enn dette er arealkravet  
1,0 kvadratmeter. I det nye huset er det etter 
loven lov til å ha 13 slaktegriser i hver binge, men 
han har i praksis færre enn dette nå. 

– Jeg erfarer at det skjer mye positivt i bingene 
når det er én til to færre i bingene. Det blir et helt 
annet klima dyra imellom. Jeg har jo også bygd 
litt større enn vanlig med tanke på at det kan 
komme krav om større areal til hver slaktegris.Det 
kan jo også skje noe med konsesjonsgrensene.  
Jeg har lange etetroer, og jeg ser at alle får plass til 
å ete det de skal. Dyra får også bedre liggeplass, 
og det blir luftigere i bingen, særlig når de 
begynner å nærme seg slaktemoden alder. Nå har 
jeg et innsett med ni eller kanskje bare ti i bingen. 
Det er spennende å prøve seg fram for å finne den 
perfekte produksjonslinja i huset, sier Svenn.
Fôret består av kraftfôr, miljøfôr fra den lokale 
produsenten Bjørges, og vann. 

Pusset gulvene
– Du har hatt noen få innsett i det nye huset. 
Hvilke erfaringer har du så langt?

– Det første innsettet begynte veldig bra. Men 
etter hvert slet jeg med mange benskader som 
krevde mye behandling. Gulvene var litt for glatte. 
Derfor hadde jeg på ei tynn betongvelling med en 
del grus is, og det ser ut til å hjelpe. Det ble mye 
mindre problemer i den neste pulja. 

– Og økonomien? Hvor mye koster det å bygge 
et såpass stort hus med gjødselkum med plass til 
2500 kubikkmeter?

– Jeg mangler en faktura, men begynner vel å 
få ganske god oversikt. Prosjektet ender på litt 
over 12 millioner. Men da har jeg som sagt bygd et 
hus som er veldig romslig i forhold til dagens 

OVERSIKT: Oversikt over 
temperaturer og fuktighet i 
de fem avdelingene. 

RUSTFRIE: Alle rør i hele 
huset er av rustfri kvalitet.

MER FRIKSJON: I det første 
innsettet ble det mange 
benskader som følge av at 
gulvene var for glatte. Nå er de 
behandlet med et nytt strøk 
med grus i for å øke friksjo-
nen. Det ble umiddelbart 
færre benskader på dyra.

UNGE: Svenn hilser på noen av sine yngste dyr. 

FÆRRE: Her er det 10 eller færre i bingene, som egentlig 
kan ta opptil 13 i slengen.

VASK: Det er mange slike uttakspunkt for vann i gangen 
for å lette vaskejobben med høytrykksspyleren.
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konsesjonsgrense, og jeg har ikke spart på noe 
her. Med den gamle gjødselkummen i tillegg kan 
jeg lagre til sammen 3300 kubikkmeter gjødsel 
her. Da går det fint å kunne spre gjødsel bare en 
gang i året. Men jeg skulle gjerne hatt enda mer 
gjødsel, for det er rikelig med spredeareal her.  
Jeg har 180 dekar her på garden, og driver 650 
dekar utenfor. 

Fikk lån på sidevirksomheten
– Var det vanskelig å få lån til dette byggepro-
sjektet?

– Det er egentlig et godt spørsmål. Jeg hadde 
rett og slett hatt problemer med å få lån om det 
ikke hadde vært for at jeg startet egen virksomhet 
som landbruksmekaniker. I år ble dette etablert 
som et aksjeselskap (Nes Landbrukssenter AS) 
sammen med to andre. Denne virksomheten går 
godt, og vi har mer enn nok å gjøre. Men i mitt 
hode burde ikke det være utslagsgivende. 
Selskapet må drive sin virksomhet og stå på egne 

SATSER: – Jeg har ikke bygd 
så billig og trangt som mulig, 

men slik at jeg kan tilfredss-
tille regelendringer og nye 

krav i flere år framover, sier 
Svenn Hulleberg. 

VALGT: Det ble valgt betongspalter i gjødselarealet. 

KLARGJØRES: Fra denne 
avdelingen ble det levert 

slaktegriser i dag. Nå 
bløtlegges de og klargjøres 

for vask.  

LAGER: Ved siden av 
flislageret står miljøfôrtank-

en. Fôret er en miks av 
kraftfôr, miljøfôr og vann.

KAPASITET: Med den nye 
gjødselkummen på 2500 

kubikkmeter i tillegg til 
gammel lagringskapasitet i 

låven kan det lagres til 
sammen 3300 m3, nok til å 

kunne lagre gjødsla i et år. 
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ben. Det samme synes jeg om den private 
jordbruksdrifta jeg driver. Den bør også kunne stå 
på egne ben. Men for banken tror jeg at denne 
sidevirksomheten faktisk ble utslagsgivende.  
Vi ser jo også at det omtrent ikke bygges nye 
grisehus her i landet for tida. Jeg tror det skyldes 
at det er vanskelig å skaffe finansiering til så dyre 
driftsbygninger. Jeg tjener jo ikke mye på denne 
svineproduksjonen foreløpig, men jeg liker å drive 
med jordbruk og matproduksjon. Jeg er tross alt 
oppvokst her, og føler meg hjemme i dette 
miljøet. Men jeg må kanskje innrømme at et 
gjennomsnittlig dekningsbidrag i slaktegrispro-
duksjon egentlig ikke er nok til å forrente de 
investeringene jeg har gjort, men jeg har tatt dem 
fordi jeg tenker langt framover, sier Svenn. 

Ser framover
– Er du bekymret for renteøkninger framover?

– Jeg må jo bare stå i det som måtte komme.  
Men det kan være en trøst at det ville blitt flere 
millioner dyrere å bygge i dag enn da jeg skrev 
kontrakter på bygget i november 2020.

– Du har mye å drive med. Har du hjelp?
– Ja, faren min Lars er ansatt med lønn. Han 

har god og lang erfaring i svineproduksjonen, så 
det er en veldig god støtte å ha, sier Svenn 
Hulleberg.

OVERSIKT: Fôrstyringa i hver enkelt binge kan lett reguleres på tastaturet. Systemet 
fungerer slik at det automatisk justerer neste fôring opp eller ned ettersom grisene i 
bingen legger igjen mye eller lite mat i troa. 

GOD PLASS: Det ble valgt 
lange troer i bingene slik at 
alle skal få fôret sitt uten for 
mye krangling

Hensmoveien 30 | 3516 | Hønefoss | Norge
+47 32 14 01 00
firmapost@vilomix.no | www.vilomix.no

NYHET

En vellykket avvenning starter med et  sunt 
fordøyelsessystem!

Normin A-V Torv Helse inneholder nye kilder 
til pre- og probiotika som støtter  tarm-
systemet og reduserer risikoen for av ven-
nings diaré.

Kontakt din fôrforhandler

Problemfri avvenning med

NORMIN A-V 
TORV HELSE
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Hulleberg har investert i bergvarme i det nye 
huset. 

– Det var riktignok ikke mye jeg rakk å prøve 
det ut i vinter. Grisehuset sto ferdig i februar., og 
vinteren var mild. Nøyaktige tall over hvor god 
investeringen er kan jeg ikke gi deg nå. Det kan 
hende vi får et bedre svar dersom vi får prøvd en 
vinter eller to til, sier Hulleberg. 

40.000 kWh
Men erfaringen fra søsterens gård like i nærheten, 
og hennes borehull som er tilsvarende, har det 
gitt ca. 40.000 kWh årlig fra bakken.

– Anleggsinvesteringene var på rundt 200.000 
kroner for meg. Investeringskostnadene inkluderer 
varmepumpa, boring og installasjon. Selve 
varmepumpa ligger nok i snitt på rundt 80.000 
– 100 000 kr, alt etter hvor god ytelse du trenger. 
Den nøyaktige prisen på boringen avhenger av 
geologiske forhold og tomten din, sier Hulleberg.

Investering vil svare seg
Hulleberg opplyser at rør og annen infrastruktur i 
det nye huset ikke er medregnet i overslaget. 
Uansett energikilde, enten det er gass, ren strøm, 
væske til vann, luft til vann eller oljefyr, må 
infrastruktur i form av rør i et vannbårent varme-
system installeres i huset.

– Med de strømprisene som er varslet i år og til 
neste år tar det nok ikke lang tid før investeringen 
svarer seg, sier han.

En til fire
En gylden tommelfingerregel i bransjen når det 
gjelder effekten av det man putter inn og får ut 
for bergvarmeløsninger, er ifølge rørlegger 
Andreas Lunde i Nes Rør AS rundt én til fire.

– Tilfører du 1 kW strøm får du ut rundt 4 kW 
ut. Det vi si en omtrentlig besparelse på 80 
prosent av den energien du bruker på varme med 
et bergvarmesystem sammenliknet med for 
eksempel om du fyrer med ren strøm, sier Lunde.

Selverfart
Rørleggeren har selv installert anlegget i det nye 
huset til Hulleberg. Lunde forteller at han selv 
driver med gris og at han har tilsvarende anlegg 
hjemme hos seg selv. Han har installert slike 
anlegg i flere fjøs.

– I tilfellet hos Svenn Hulleberg vil en til fire i 
praksis si rundt regnet at kompressoren i varme-
pumpa årlig forbruker 10.000 kWh, og gir han 
40.000 kWh tilbake i varmeenergi, sier Lunde. 

Betydelige besparelser med bergvarme

Produsent Svenn Hulleberg antar at han får 40.000 kWh varme fra 

bakken i løpet av et år. Men det er viktig at anlegget dimensjoneres 

riktig skal det få full effekt.

Tom Erik Holmlund
Ringsaker/Innlandet

Det er installert en akkumulatortank fra 
Høiax ved siden av varmepumpa fra Vaillant. 
Akkumulatortanken skal sikre lang gangtid 
på kompressoren i varmepumpa.
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El-kolbe kompenserer
I tillegg er det vanligvis, også hos Hulleberg, 
installert en el-kolbe som skal kompensere for det 
varmepumpa ikke klarer i behovstoppene.

– Vi beregner ofte anleggene til 50 – 60 
prosent av effektbehovet. Dette vil dekke 90 
prosent av energibehovet i bygget. Installasjons-
kostnadene blir da betydelig mindre, samt at 
anlegget får en fin gangtid. For å dekke inn 
effekttoppene i de kaldeste periodene, og etter 
vask, er det strømkolber som styres av varme-
pumpen. De slår inn for å hjelpe varmepumpen 
med å holde temperaturen, sier Lunde.

Riktig dimensjonering
Hulleberg selv støtter vurderingene som er gjort 
av Lunde og Nes Rør AS.

– Det er viktig å dimensjonere anlegget etter 
bygg og varmebehov. Her er det mange dyr som 
produserer varme. I tillegg er det et helt nytt og 
svært godt isolert bygg med fem centimeter mer 
isolasjon i betongelementene enn vanlig. Det er 
30 centimeter i taket. Standard her er 20 cm. 
Fjøset er i praksis isolert som et smågrisfjøs. 
Varmebehovet er ganske lite fordi jeg aldri fyller 
mer enn to rom med griser om gangen. Fjøset har 
fire, pluss ett rom. Det siste rommet er et kombi-
nert sjuke- og bufferrom. Varmebehovet er størst 
når jeg skal vaske ned og fyre opp igjen rommene 
før neste innsett, sier Hulleberg.

Langsiktig
Han er klar på at de ekstra centimeterne med 
isolasjon har sammenheng med at han har tenkt å 
drive med dette en stund.

– Et nytt grisehus på egen tomt er ingen 
ubetydelig investering. Det er besluttsomhet bak 
investeringen og liksom ingen vei tilbake. De få 
ekstra kronene den lett overdimensjonerte 

isoleringen av huset kostet, skal jeg ta inn igjen i 
reduserte fyringskostnader på sikt. Samtidig har 
jeg et fleksibelt grisehus bygd for framtida, sier 
Hulleberg.

Slaktegrisproduksjon
På gården hos Hulleberg er det slaktegrisproduk-
sjon. Grisene er dermed ca. 30 kg når de kommer 
inn. Vekten er ca. 120 kg ved utslakting. 

– Varmebehovet er størst i begynnelsen, og 
avtar etter hvert. Grisene produserer mye varme. 
Når smågrisene settes inn er det ca. 19 grader, 
mens i slutten av perioden er det kanskje 16 – 17 
grader, sier Hulleberg.

Fakta om bergvarme
Bergvarme er varme fra jordklodens indre solenergilager. Dypere enn 10 
meter ned i grunnen er temperaturen jevn nesten hele året. Denne gratis, 
fornybare varmen kan utnyttes i en varmepumpe ved å bore et hull dypt 
ned i bakken. Dette kalles en energibrønn, og varmen hentes ut via 
væskefylte plastslanger. Væsken pumpes opp og inn til varmepumpen 
hvor den avgir varmen. 

Energibrønnen er den viktigste forskjellen mellom bergvarme og 
jordvarme. For de fleste bygg i Norge er energibrønner mellom 80 og 200 
m vanlig. Jo dypere energibrønn, desto mer varme kan varmepumpen 
hente ut. Blir brønnen for grunn, risikerer du at den ikke gir nok varme og 
at levetiden går ned. 

Varmen kan styres individuelt i hver avdeling i grisehuset.    
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Tilførslene vil gå ned med om lag en prosent i år, 
men salget forventes å gå ned med hele seks 
prosent, Det gir et markedsunderskudd på drøyt 
3000 tonn. For neste år er det prognosert en 
nedgang i tilførslene på 0,5 prosent.

Engrossalget i tonn er beregnet til å bli 
138 5690 tonn i 2022, en nedgang på 6,4 prosent 
fra året før. For 2023 beregnes engrossalgget til å 
bli 134 000 tonn, en nedgang på 3,3 prosent 
sammelignet med årets resultat.

Lavere salg
Markedskontoret til markedsregulatoren forventer 
økt effektivitet i norsk svineproduksjon også til 
neste år. Men behovet for å fryse inn hele slakt i 
resten av 2022 ventes å gå ned. 

I prognosen forutsettes det høye slaktevekter 
også de neste tolv månedene. De forventes å bli om 
lag 84 kilo eller litt i overkant. Men salget forventes 
å gå tilbake til nivået før pandemien. Summen av 

dette skal gi grei markedsbalanse. Importkvotene 
fra EU og Storbritannia er tatt med i totalbildet. 

Antall bedekninger i 2023 ventes å bli 11 836, en 
nedgang på om lag 60 fra inneværende år. Antall 
levendefødte per kull i Ingris-besetningene 
forventes å ligge på 14,8 i år, en hårfin økning på 
en tiendedel fra foregående år. 

Stabile slaktevekter
Utviklingen i slaktevekter ser også ut til å holde 
seg stabil. For slaktegris blir slaktevekta 84,5 kilo i 
år og 84,3 kilo neste år.  

– Sett fra svineprodusentenes side ser det 
kommende året ut til å gi ganske bra markeds-
balanse. Det er litt vanskelig å si hvordan folks 
strammere økonomi vil slå ut i kjøttsalget, men 
kanskje kan salget av svinekjøtt dra noe fordel av 
at det er billigere enn storfe- og sauekjøtt, sier 
direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura Total-
markeds i sin kommentar til Svin.

Gode griseprognoser for 2023
Det ser ut til å bli bra marked for norskprodusert svinekjøtt også i 

2023. Det viser Nortura Totalmarkeds siste 12 måneders prognose. 

Men det ventes nedgang i salget av svin og storfe neste år.

Tore Mælumsæter

GREIT: – Slik vi ser det nå ser 
2023 ut til å gi et forholdsvis 

balansert marked for 
svinekjøttet, sier direktør Ole 

Nikolai Skulberg i Nortura 
Totalmarked.

Tilfø Tilførsler i 
tonn

Endring Import- 
kvoter

Engrossalg  
i tonn

Endring Balanse

2022 133 500 -1 % 1800 138 600 -6 % - 3200

2023 132 900 0 % 1700* 134 000 -3 % + 600

*Spekk på 650 tonn, EU-kvote på 900 tonn og kvote på 150 tonn fra Storbritannia
(kilde: Nortura Totalmarked, september 2022)

– Vi er i en brytningstid. Kostnadene øker vold-
somt. Det er krevende både for bonden, slakterie-
ne og forbrukerne. Det forventes at mat skal være 
billig. Når prisene stiger er det lett å gi bøndene 
og jordbruksoppgjøret skylda, men importvarer 
øker enda mer, sa Norturas styreleder Trine 
Hasvang Våg på et medlemsmøte i Østfold nylig. 

Prisen til bonden gjorde et hopp 1. juli, og Våg 
er spent på hvordan det påvirker salget. Så langt 
ser det greit ut, til tross for en heller dårlig 
grillsesong, men tollvernet må styrkes, mente hun.  
Ellers er det ofte liten sammenheng mellom prisen 
til bonden og det kjedene tar i butikken. 

– Vi har forventinger om at det snart kommer 
tiltak som begrenser kjedenes matmakt, sa Våg. 
For grisens del antydet hun at et nytt griseløft kan 
være aktuelt. 

– Timingen ble feil for et slikt tiltak sist, men 
den er kanskje bedre nå? spurte hun. Men i 
Nortura er det nå økonomien som har hoved-
fokus etter et uhyre svakt første tertial. Og 
selskapet skal utrede om Kviamarka i Rogaland 
kan nedskaleres til kun å bli et spesialisert 
svineslakteri.

Hovedfokus på økonomi
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Statsråd Sandra Borch i landbruks- 
og matdepartementet har foreløpig 
ingen kommentarer til saken om 
 erstatning ved pålagt nedslakting 
av dyr. 

I Svin 6/22 kommer det fram at en 
samlet husdyrnæring mener at faste 
erstatningssatser ved pålagt nedslakting 
er utdaterte. De vil heller at staten skal 
betale for dyrenes verdi når pålegg om 
nedslakting fattes. 

I en kommentar til dette sier Norsvins 
spesialrådgiver og veterinær Peer Ola 
Hofmo at han håper landbruks-
ministeren også ser utfordringene i det 
Norsvin mener er et utdatert system for 

erstatninger etter pålagt nedslakting og 
destruksjon. 

– Det viser seg gang på gang at satsene 
ikke reflekterer dyrenes verdi, i og med 
at satsene er statiske og nedfelt i en 
forskrift. Satsene følger ikke med i 
utviklingen, og de foreslåtte satsene er 
allerede utdaterte. Det er en stor 
belastning for produsenten å måtte 
avlive dyr og det følger med store 
kostnader for påfølgende destruksjon, 
sier Hofmo. 

Svin spurte landbruksministeren om hun 
ser utfordringene Hofmo peker på, og vil 
hun gjøre grep for å få endret dagens 
system med standardiserte satser?

Her er svaret fra departementets 
presseavdeling: 

«Departementet er kjent med innspille-
ne som har kommet inn fra næringen i 
forbindelse med høringen av denne 
forskriften. Saken er til behandling i 
departementet og statsråden har derfor 
ingen kommentarer til dette».

Ingen klare svar fra ministeren om erstatningssatser

Her produserer NIBIO statistikk over totale inntekter, kostna-
der og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jord-
bruksprodukter. Nest siste år er et foreløpig regnskap,og siste 
år er et budsjettanslag lagd tidlig i budsjettåret.

Driftsgranskingene
Formålet med driftsgranskingene i jordbruket er å vise 
økonomisk status og utvikling i landbruket, og på gardsbruk 
der en vesentlig del av inntekta kommer fra jord- og skogbruk.

Totalkalkylen Tabell sum gris

År Kvantum tonn Pris kr/kilo Verdi 1000 kr

1959 48 243 5,23 252 166

1969 65 566 6,53 428 042

1979 78 932 15,01 1 184 535

1989 84 099 25,56 2 149 464

1999 109 250 19,81 2 164 155

2009 123 642 23,47 2 901 848

2019 132 301 25,16 3 328 658

2022 134 544 32,68 4 396 857
Kilde: Totalkalkylen/Budsjettnemnda for jordbruket

SKAPES VERDIER: Produksjonen av svinekjøtt skaper verdier i milliardklassen.  
(Foto: Tore Mælumsæter)

INGEN KOMMENTAR: Statsråd Sandra Borch i 
landbruks- og matdepartementet har foreløpig 
ingen kommentarer til saken om  erstatning 
ved pålagt nedslakting av dyr. 
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Men melke- og grisebonde Bjørn Ståle sier det 
ikke holder med en midlertidig støtteordning.

Bekkeheien sier at det er vanlig med et forbruk 
i størrelsesorden 50.000 kWt på kufjøs, grisefjøs 
og bolighus til sammen i årets kaldeste måneder. 

– Det er bra at støtten økes. Men det er ikke 
nok at den gjelder ut året slik det framgår av 
regjeringens vedtak. Det må blir en permanent 
ordning inntil situasjonen eventuelt normaliserer 
seg. Det ser jo ut til at vi vil måtte leve med  
mye høyere energipriser enn vi har hatt, sier 
Bekkeheien.

Et kjempeproblem
Bekkeheien er klar på at en ikke trenger å være 
matematiker eller økonom for å forstå at det kan 
bli et kjempeproblem når en ser et forbruk som i 
enkelte måneder i året overstiger grensen for 
støtte med 30.000 kWt eller mer dersom regjerin-
gen går tilbake til den gamle støtteordningen.

– Det hadde vært overkommelig dersom prisen 
var en eller to kroner per kWt. Nå er det varslet 
priser på opp mot 20 kroner. Jeg ser på vegne av 
meg sjøl og andre i tilsvarende posisjon mørke 
skyer i horisonten. Per i dag har jeg et forbruk på 
ca. 320.000 kWt årlig, sier Bekkeheien.

Kraftig økning i energikostnader 
kan bety nedslakting for Bjørn Ståle

Ønsker permanent 
STRØMSTØTTEORDNING
Fredag 16. september ble det kjent at regjeringen styrker strøm-

støtten for landbruket fra dagens øvre grense på 20.000 kWt per 

måned til 60.000 kWt fram til nyttår. 

Tom Erik Holmlund

BLIR DET SLIK?  
Blir det vindmølle på 

Bekkeheien gård?
Foto: Shutterstock
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Overstiger grensen
Dersom det blir en like kald vinter som i 2021, vil 
det raskt bety at Bekkeheien overstiger grensen for 
støtte betydelig dersom Regjeringen går tilbake til 
ordningen med støtte opp til 20.000 kWt. Han 
mener at noen snart må komme opp med en plan 
for hvordan dette skal løses på lang sikt.

– Jeg har snakket med flere, og de teller på 
knappene om de skal slakte ned smågrisbesetnin-
gene. Meg inkludert. Da vil jeg prioritere å holde 
liv i melkeproduksjonen. Smågrisproduksjon har 
kortere horisont enn melkeproduksjon. Det er 
lettere å bygge opp den raskt, og slikt sett lettere 
å legge den brakk for en periode. Vi må få en 
garanti. Vi må få anledning til å planlegge for 
framtida, sier Bekkeheien.

Fallitterklæring
For Bjørn Ståle Bekkeheien vil det være en slags 
fallitterklæring, men uunngåelig, dersom beslut-
ningstakerne ikke klarer å komme opp med en 
levelig og langsiktig plan for energikrevende 
dyreproduksjon. Den norske selvforsyningsgraden 
er relativt lav. For det er ifølge Bekkeheien en 
risikosport å dyrke mat i Norge. 

– Dårlig vær, tørke eller kulde kan gjøre store 
skader på avlingene, og derfor varierer den norske 
selvforsyningsgraden veldig mye fra år til år. I 2021 
var selvforsyningsgraden på omtrent 50 prosent. 
Antakelig er den noe liknende nå. Det vil si at vi må 
importere halvparten av maten vi spiser, sier han.

Skammelige politikere
Bekkeheien mener det er skammelig at politikerne 
tillater dette. 

– Det er også tøffe tider totalt sett. Rentene 
går opp og prisene på både gjødsel og fôr har økt. 
Og det er varslet økte priser på kraftfôr på 12 – 13 
øre per kilo. I mitt tilfelle betyr det økte fôrutgifter 
på 200.000 kroner, sier han. 

Forts. neste side

fakta: Bjørn Ståle Bekkeheien
Yrke: Har vært bonde i 20 år.  

Driver sammen med kona Silje-Kristin som smågris- og melkeprodusent. 

Produksjon: 3500 smågris og 360.000 liter melk.

Verv: Fylkesleder i Norsvin Sørvest (Rogaland/Hordaland).

Status: Gift med Silje-Kristin Bekkeheien.

Barn: Ole 13 år, Grete Marie 11 år, Even 10 år, Bergitte 8 år.

VALGETS KVAL: Vanskelige 
beslutninger står framfor 
Bjørn Ståle Bekkeheien. Skal 
det investeres i energi, eller 
skal det saneres?

”Det ser jo ut til at vi vil måtte 

leve med mye høyere energi-

priser enn vi har hatt.
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Byggekostnader og priser for vedlikehold har 
økt, og stiger fortsatt kraftig. I tillegg er all form 
for energi rådyrt, og styrt av internasjonale priser 
på gass.

– I tillegg til dette har også omsetningsavgiften 
økt. Vi må permanent bli kompensert for de 
enorme ekstrakostnadene og for det vi reelt 
bruker av energi. Vi bruker ikke strøm fordi det er 
kult å bruke strøm. Slik det er har vært har vi blitt 
nærmest straffet for å produsere mat. Er det slik vi 
vil ha det framover?

Energieffektiv
Han er klar på at han har brukt energien med 
omhu. Og slik han mener det er riktig. 

– Vi har kuttet mye innendørs privat i huset. 
Ingen varmekabler på, og vi sparer på lys og 
maskinvask. Jeg har prioritert dyrene. Det er viktig 
for dyrevelferden, og ikke minst for fôrforbruket, 
som jo utgjør ca. 70 prosent av de variable 
kostnadene i svineproduksjon. Det er viktig å 
holde innetemperaturen riktig, sier Bekkeheien.

For å være på den sikre siden vurderer de nå 
ulike alternative fyringsmetoder. Dette inkluderer 
blant annet naturgass, ren strøm, solcelle, flis-  
eller halmfyring.

– Vi fyrer grisehuset stort sett med strøm. Vi 
har luft til vann-varmepumpe til gulv- og vegg-
varme, og vi har elektriske ribberør på veggene, 
sier han.

Solceller?
Bekkeheien mener at solcelleanlegg er vel og greit 
i sommerhalvåret, men er usikker på om det er 
greia på vinteren.

– Når man virkelig trenger varmen om vinteren, 
holder ikke solcelleanlegget mer enn til en vifte - 
ovn på kontoret  om jeg skal være litt retorisk. 
Naturgass kuttet vi ut. Det går infrastruktur for 
den rett utenfor her, men nå er natur gassen altfor 
dyr, dyrere enn strøm. Halm- og flisfyring er ikke 
et alternativ her i området.

Ulike tiltak
Han vurderer ulike tiltak. Blant annet byggtørker 
med termostater som går på diesel for å ta 
toppene, og for å varme opp igjen bygget når det 
står tomt. I tillegg må det tettes småhustak. Og 
han vurderer et vindmølleanlegg. Om han ikke har 
konkludert, så er det slik at et vindmølleanlegg 
kan være mest bærekraftig på sikt.

– Det er en forholdsvis kostbar investering. 
Anslagsvis på 1,5 millioner kroner eksklusive ekstra 
infrastruktur inne i husene. Men den produserer i 
underkant av halvparten av det årlige energibe-
hovet, altså 140.000 kWt årlig, sier Bekkeheien. 

Blåser mye på Jæren
Det geniale med vindmøller i Rogaland er at det 
blåser mye om høsten og vinteren da det er kaldest. 

– Det er i denne perioden vi trenger mest 
energi. Og det er billigere å finansiere såkalte 
grønn energi. Men det er viktig å vise til et stort 
forbruk av strøm. Dersom en investerer i en 
vindmølle for å bli kraftprodusent, vil det sann-
synligvis ikke bli godkjent av kommunen. I mitt 
tilfelle vil strømmen som blir produsert med god 
margin gå til eget forbruk, sier Bekkeheien.

Må ha garantier
Denne vinteren står Bekkeheien overfor en del 
viktige valg. Skal han sanere og legge om til SPF? 
Eller skal han sette det på vent siden produksjo-
nen er så bra og investere i vindmølle eller annen 
energi? Eller er det denne vinteren han skal 
tømme grisehuset og sette produksjonen på vent 
for å spare kostnader og håpe på bedre tider? En 
ting er han imidlertid helt sikker på; regjeringen 
må gi garantier for at strømstøtteordningen de nå 
har innført blir et tiltak som er varig.

– Dere får ikke et konkret svar fra meg nå om 
det blir det ene eller det andre. Men det er en ting 
som er sikkert. Vi kan ikke drive butikk for moro 
skyld. Og vi kan ikke betale for å være matprodu-
senter. Det går ikke det. Dessverre er det ingen 
signaler om at myndighetene ser alvoret i dette 
siden den nye ordningen ikke er permanent, 
avslutter Bekkeheien.

TUSENER: På Bekkeheien 
Gård produseres det 3500 

smågriser i året.
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BRI Landbruksbygg tilbyr komplette løsninger i 
totalentreprise for svineproduksjon i samarbeid 

med våre leverandører. Ta kontakt med oss for en 
prat om ditt neste prosjekt!

Vegard Schanche: 
Daglig leder
Tlf: 918 62 451

Sten Kjelås: 
Salg/ prosjektledelse
Tlf: 908 36 381

Jens Helge Borgen: 
Prosjekteringsleder
Tlf: 917 63 710

Roy Heier: 
Salg/ Prosjektering
Tlf: 917 86 569

Adr.: Rognevegen 2, 4351 Kleppe       post@brilandbruksbygg.no       brilandbruksbygg.no

Kontakt oss: 
post@brilandbruksbygg.no   Tlf.: +47 69 80 88 20   brilandbruksbygg.no

Vi leverer komplette løsninger til fjøs og lett industri
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Vi har i dag en veldig fleksibel pensjonsordning i 
Norge. Du kan velge når du vil starte utbetaling 
av pensjon. Du kan starte fra du er 62, eller vente 
til du er over 70. Flertallet vil trolig starte uttak av 
pensjon når de slutter å jobbe eller passerer 67. 

Men med ny ordning er det ingen grunn til å 
tenke slik. Normalt vil det faktisk lønne seg å 
starte pensjonsutbetaling så tidlig som mulig. 
Men samtidig bør du fortsette jobbe så lenge du 
har lyst eller orker. 

Pensjon i dag er heller ikke noe som kommer 
automatisk. Du må søke NAV om å starte uttak. 
Søknaden er enkel å fylle ut elektronisk. Gå til 
«Din pensjon» på NAVs sider. Er du under 67 år 
kan du risikere få nei fra NAV. Du trenger å ha 
opparbeidet tilstrekkelig pensjonsgrunnlag for å 
kunne starte utbetaling før du er 67. En god del av 
oss, og særlig kvinner, kan derfor ikke starte uttak 
når de er 62.

Ta ut pensjon tidlig – betal ned lån
– For de fleste av oss lønner det seg faktisk å ta ut 
pensjon fra vi er 62 eller så fort vi har fylt opp nok til 
å kunne ta ut pensjon, sier Jon Bangen i Norges 
Bondelag. Men for de som har hatt høy inntekt 
gjennom livet vil dette rådet normalt ikke lønne seg. 

Årsaken ligger i skattereglene. For pensjonsinn-
tekt under 206 000 kr i året betaler du ikke skatt. 
Men derfra til pensjonsinntekt opp til ca. 320 000 
er det høy marginalskatt. 

– Men du skal ikke slutte å jobbe selv om du 
tar ut pensjon. Det lønner seg å jobbe så lenge du 
klarer og har lyst, gjerne helt fram til du er 75 år 
hvis det er mulig, sier Bangen. 

Dermed øker du pensjonsopptjening og 
pensjon, samtidig som du tar ut pensjon. 

– Den pensjonen du tar ut tidlig bør imidlertid 
brukes smart. Når du er i jobb, og samtidig tar ut 
pensjon, bør du få et likviditetsoverskudd. Betal 
ned gjeld, invester i «pensjonistbolig», hjelp barna 
i gang på boligmarkedet, eller gjør andre smarte 
grep, anbefaler Bangen. 
– De aller fleste i landbruket klarer få større 
avkastning på pensjonen selv enn å la staten 
gjøre jobben, sier Bangen. Men de av oss som ikke 
klarer å bruke tidlig uttak av pensjon «fornuftig», 
kan godt vente med å ta ut pensjon til de virkelig 
er pensjonister, sier han. 

Gi barn og barnebarn lønn 
Pensjon er lagt opp slik at du får samme beløp så 
lenge du lever når du har sluttet å jobbe. Statistisk 
vil de som blir pensjonister i dag leve til de er 85 
år. De som dør før dette «sponser» dermed de 
som dør seinere. For mange er det i seg selv grunn 
nok til å ta ut pensjon tidlig. Er du ung i dag vil 
vippepunktalderen forskyve seg, eller forventet 
levealder øke. Blir du pensjonist om 11 år vil vippe-
punktalderen ha økt til 86 år. 

De som er unge vil av den grunn få lavere 
pensjon enn de som blir pensjonister i dag. 

– For å møte dette må de stå lenger i jobb, eller 
starte pensjonssparing så tidlig som mulig. Allerede 
ved 13 års alder opparbeider du deg pensjonsinn-
tekt. Og ungdom med inntekt under 80 000 kr får 
pensjonspoeng «gratis» uten å betale skatt. 

– Gi derfor barn eller barnebarn lønn, eller få 
dem i sommerjobb fra de er 13 år gamle, anbefaler 
Bangen. Dette øker deres pensjonsgrunnlag når 
de blir gamle. De som har hatt sommerjobb eller 
noe lønnsinntekt som ungdom oppnår høyere 
pensjon eller større fleksibilitet til å velge pen-
sjonsuttak når de blir gamle. 

BØR JOBBE: Barn som  
jobber og får lønn fra de  

er 13 år gamle vil ha fordeler 
når de blir pensjonister.

Pensjon:

Ta ut så tidlig som mulig 
– jobb så lenge du kan
Når skal vi starte å ta ut pensjon? Hvor lenge bør vi jobbe?  

Lønner det seg å spare i OTP, IPS eller andre pensjonsordninger?  

Dette er spørsmål å ta stilling til for de som nærmer seg pensjonsalderen. 

Erling Mysen
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Mange av dagens gårdbrukere ligger an til 
å bli minstepensjonister. – Ja flere og flere 
av de som driver gård i dag uten særlig 
 annen inntekt vil trolig bli minstepensjo-
nister, sier Bangen. 

Men det finnes et grep du kan gjøre der begge 
jobber på gården. Det er en vanlig oppfatning at 
en skal dele inntekt likt. Det er også både greit og 
rettferdig hvis det skulle ende med samlivsbrudd. 
Men faren er stor for at begge parter ender opp 
som minstepensjonister. 

– Hvis det ligger an til et livslangt ekteskap, er 
det beste for begge å fylle opp pensjonskontoen 
hos den ene, anbefaler Bangen. Ved dødsfall sitter 
da gjenværende ektefelle uansett igjen med 55 
prosent av denne pensjon som etterlattepensjon. 

Et eksempel
Tenk deg at begge jobber på gården og dere 
tjener totalt 800 000 kr i året. Begge har i tillegg 
50 000 kr i andre pensjonsgivende inntekter. Da 
vil jeg delt inntekten på gården med 600 000 på 
ektefellen som har størst pensjonsbeholding, og 
200 000 på den som har minst, sier Bangen. 
Dermed vil pensjonsgivende inntekt bli 650 000 
på den ene, og 250 000 på den andre. 

– Du tjener pensjonspoeng opp til 7,1 G i 
inntekt (ca. 750 000 kr), men ytelsene en får fra 
NAV ved sykdom eller uførhet stopper ved ca. 
650 000. Bangen vil derfor gi inntekt utover dette 
beløpet til den andre ektefellen. Generelt er det 
dessuten en fordel at begge har minimum 
250 000 kr i inntekt, både for å spare skatt og for å 
ha trygderettigheter. 

Bytt ut dårlige med gode år
For de som er født før 1963 og er dels i gammel 
pensjonsordning gjelder å bruke de siste yrkes-
aktive årene til å bytte ut dårlige pensjonsår med 
gode. I den gamle ordningen er det to hoved-
faktorer som gir grunnlag for pensjon. Du må ha 
minst 40 yrkesaktive år. Samtidig beregnes 
pensjon på grunnlag av de 20 beste inntektsåra 
av de 40. 

– Har du jobbet 40 år, kan du dermed de siste 
årene bytte bort «dårlige» år med «gode». Gå inn 
på «din pensjon» på nav sine sider og finn ut hva 
som er dine «dårligste år». Og ved fortsatt å være 
i jobb pluss enkle grep som reduserte avskrivinger 
eller/og skjevfordeling av inntekt kan du få byttet 
bort «dårlige» år med «gode». Dette øker pen-

sjonsgrunnlaget i gammel ordning. Samtidig øker 
all ny inntekt grunnlaget i ny pensjonsordning.

OPT, IPS PSN – lønnsomt ved høy inntekt
Det er mange som setter av til ekstra pensjons-
sparing, men lønner det seg? Generelt mener 
Bangen slik produkter ikke lønner seg for flertallet 
av gårdbrukere. Du må ha over 650 000 kr i 
pensjonsgivende inntekt før slike produkter skal 
lønne seg. Har du derimot over 650 000 kr i 
inntekt vil pensjonssparing kunne gi spart skatt. 
Du sparer skatt i inntektsåret, og har lavere 
marigalskatt når du får tilbake denne pensjons-
sparingen. Både OTP og PSN (spesielt for land-
bruk) er pensjonssparing som reduserer pensjons-
givende inntekt. Slik sett blir ikke dette spesielt 
gunstig når du tjener under 650 000 kr. Da er det 
bedre å fylle opp den vanlige pensjonskontoen. 
IPS derimot er en ordning som ikke reduserer 
pensjonsgivende inntekt. IPS er dermed mer 
aktuell for de som tjener under 650 000, men i IPS 
kan du fra i år maksimum spare 15 000 kr i året. 
Samtidig er det fremdeles noe uklare regler hva 
som kan skje med en IPS-sparing hvis den som 
har tegnet slik sparing skulle dø før spareordnin-
gen er utbetalt. Ekstra pensjonssparing er dermed 
generelt noe flertallet ikke trenger tenke på.  
Å betale ned gjeld kan være et bedre alternativ. 

GIR RÅD: Jan Bangen er 
advokat og skatteekspert i 
Norges Bondelag og har 
klare råd til gårdbrukere før 
de blir pensjonister.

Pensjon:

Hvordan fordeler vi inntekt?
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Purkeringer organisert som AS gjorde det godt i 
2021. I snitt omsatte de åtte ringene for 14,1 
millioner. Det er opp 10 prosent fra året før.  
I gjennomsnitt får de et resultat på 1,3 millioner, 
en dobling fra året før. Samtidig bør en se dette 
sammen med utbetalinger til lønn,  som varierer 
fra 0,1 til 2,2 millioner.  

Nå eier dessuten kun halvparten av purkerin-
gene selv fjøsene hvor de har grisene. De andre 
leier lokaler fra et eget eiendomsselskap. Og da 
går eiendomsselskapet nesten alltid i pluss. Aller 
best driftsresultat i 2021 fikk Aura Gris i Skjåk. 
Resultatet ble 2,7 millioner. 

– Vi hadde et svært godt år i 2021. Drifta gikk 
veldig bra, og vi hadde ingen spesielle uhell. I 
tillegg bedret prisene seg betydelig gjennom året, 
forteller Aksel Bjørnstad, styreleder i Aura Gris. 
Aura Gris skiller seg for øvrig fra de andre purke-
ringene i eierskap. Generelt er det én eller to eiere 
bak et nav i purkering, men Aura gris har mange 
eiere. Ottadalen Mølle og griseveteran Ivar 
Kummen (nestleder i styret) er de to største eierne 
med til sammen 40 prosent av aksjene. 

– Vi ser også lyst på framtida. Vi har fylt opp 
ringen med satellitter. Vi har ingen helt store,  men 
vi har 16 satellitter med ca. 25 purker i snitt. Det 
betyr at det alltid er to satellitter som fyller opp 

hver pulje. Det synes vi fungerer bra. Men vi må 
hele tiden være på utkikk etter potensielt nye 
satellitter. Det prøver er vi også være, forteller 
Bjørnstad. 

Snusjara gjør det bra 
Målt i forhold til omsetning fikk også den minste 
purkeringen, Snusjara, et svært godt resultat i 
2021. 

– Resultatene var på det jevne, men prisene 
bedret seg betydelig i 2021, forteller Erik Gjerms-
hus i Snusjara. Purkeringen har flere år slitt med å 
fylle opp med satellitter. Men fra nyttår har de nå 
fullt for første gang på lenge. 

– Vi har fått en smågrisprodusent som skifter  
til å være satellitt, forteller Gjermshus. Svakest 
driftsresultat i 2021, og eneste selskap med 
omsetningsnedgang, var Jærgis. Jærgris ble 
opprettet etter konkursen i Jæren purkering og er 
ikke organisert gjennom Nortura.  Selskapet 
hadde et driftsresultat på en halv million i 2021. 
Noen av purkeringene er ikke organisert som A/S, 
og er dermed ikke med i vår oversikt. Dette gjelder 
Stampen purkering ved Ørje, Sommerveien 
purkering i Søgne, pluss Bjørke purkering på 
Eidsvoll. 

2021 et godt år for purkeringer 

Aura Gris gjør det aller best
2021 ble et godt år for AS med svineproduksjon.  

Nav i purkering fikk jevnt over gode resultater. I snitt har purkeringene doblet 

driftsresultatet i fra 2020. Aura gris i Skjåk gjør det aller best. 

Erling Mysen

BRA: Snusjara purkering  
i Grue, Innlandet fikk et 

veldig godt resultat i 2021,  
til tross for brann i 

halmlageret.
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Godt resultat for Knive og Hampshire
Vi har i oppsettet også tatt med regnskapstall i 
andre AS med svineproduksjon som vi kjenner til. 
Også disse gjør det bra i 2021. Hampshire er 
datterselskap til Mørk Engebretsen Invest (MEI) i 
Skiptvet, men talla bør ses i sammenheng med 
MEI. Knive Gris er svineproduksjonen til familien 
Langeteig ved Drammen, mens Mafo er svinepro-
duksjon til Marit Fougner i Gausdal. Hampshire og 
MEI oppnår i sum et resultat på 4,7 millioner. Det 
er ikke tatt ut lønn, men utbytte på fire millioner.  
Knive gris går 3,0 millioner i pluss og det er betalt 
ut hele 5,3 millioner i lønn. Mafo derimot hadde et 
relativt svakt 2021 resultat med 0,2 millioner men 
det ble betalt ut 1,8 millioner i lønn.

BEST: Aura Gris i Skjåk, Innlandet og styreleder Aksel 
Bjørnstad fikk et veldig godt år i 2021.  
(Foto: Skjåk kommune)

NEST BEST: Aura Gris var også nest beste purkering i Ingris 2021. Her fra fjøset. 
(Foto: Tore Mælumsæter)

Regnskap purkeringer og grise-AS 2021 
Tall i millioner kr, tall i parentes er endring fra 2020
Purkeringer er satt opp etter omsetning/størrelse. AS som ikke er 
 purkeringer står nederst på lista.

Omsetning Drifts- 
resultat

Lønnskostn Bokført 
Egenkapital

Mill. kr Mill kr Mill. kr Mill kr

Ro Drift AS 17,6 (+2,6) 1,4 (+2,0) 1,6 (+0,2) 4,3 (+1,7

Aura Gris AS 15,8 (+3,9) 2,7(+2,9) 1,6 (+0,2) 5,5 (+2,4)

Raumartoppen AS 15,7 (+1,5) 0,8 (- 0,7) 1,5 (+0,5) 6,8 (+0,6

Brekkå Purkering AS 15,1 (-) 2,3 (1,2) 1,6 (+0,2) 3,3 (+0,8)

Næra Purkering AS 15,0 (+3,8) 0,6 (-0,6) 1,4 (+0,2) 6,6 (+0,6)

Nes Purkering AS 14,4 (+1,7) 1(-0,5) 0,1 (-0,9) 0 (+0,5)

Jærgris AS 10,6 (-0,6) 0,5 (-) 1,1 (-) 1,9 (+0,3)

Snusjara Purkering AS 8,6 (+1,9) 1,4 (+1,3) 
(i varekostn)

3,4 (+0,7)

Mørk Engebr.Inv. AS
Selskapet heter nå også  
Vakt TM-Vakt TM

24,2 (-+3,1) -0,7 (+0,3) 0 (-) 50,4 (+1,9)

Hampshire AS 24,3 (-) 5,4 (+0,5) 0 (-) 2,2 (-)

Knive Gris AS 20,9 (+3,0) 3,0 (+1,7) 5,3 (+0,6) 3,1 (+1,4)

Mafo As 13,5 (+1,3) 0,2 (-1,0) 1,8 (+0,5) 4,0 (+0,2)

Doneheia 62  -  4516 Mandal  -  Tel 21 98 47 47  -   www.p-lindberg.no   

 V
i tar forb

ehold
 for trykkfeil og utsolgte varer

G
jelder til 31/10

 20
22

NETTBUTIKKEN TIL LANDBRUKET 

FÅ VÅRE
BESTE TILBUD 

DIREKTE I 
MAILBOKSEN 
Meld deg på vårt

nyhetsbrev

VARMTVANNSVASKERE
Varmtvannsvaskere fra IPC til proffe som stiller store krav til utstyret. Leveres 
med 20 m høytrykksslange, rustfri dobbeltlanse, pistol, turbodyse og kjem.
injektor. Brennstoff: Diesel. Vanntemperatur: Justerbar mellom 30° og 140° C. 

Modell 1813
Trykk: 40 - 180 bar
Vannmengde: 400 - 800 liter/time
Spenning: 3 x 230 V / 16 A
Motoreffekt: 4 kW
Motorstørrelse: 5,5 HK
Omdr./minutt: 2.800
Varmeeffekt: 50 kW
Brennstofforbruk: 4 liter/time
Støynivå: 76 dB 
Art. nr 90 52 273
Førpris 36.745,- (29.396,-)

34.995,- (27.996,-)

Modell 1915
Trykk: 40 - 190 bar
Vannmengde: 450 - 900 liter/time
Spenning: 3 x 400 V / 16 A
Motoreffekt: 5,5 kW
Motorstørrelse: 6 HK
Omdr./minutt: 1.400
Varmeeffekt: 70 kW
Brennstofforbruk: 5,8 liter/time
Støynivå: 71 dB
Art. nr 90 52 274
Førpris 41.995,- (33.596,-)

39.995,- (31.996,-)
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Kontakt våre spesialister på håndtering av flytende husdyrgjødsel:
Agromiljø Hovedkontor:   51 71 20 20
Nord Norge:   Leif Kåre Halvorsen 907 73 973  
Midt-Norge:   Kenneth Skjerve  957 57 876
Øst-Norge:   Nils Gillerhaugen 905 61 477
Øst-Norge:  Øyvind Brandsrud 918 35 088
Vest-Norge:  Ove Neteland  918 49 941
Vest-Norge:  Geir Hauso  459 69 525
    

-graset er grønnere på vår side!

Lagring: AM-Kum eller lagune
- AM-Kum 100-1500m3
- Kan leveres med røring
- Kan leveres med flytedekke for å redusere regnvann
- Kan demonteres og flyttes
- Godkjent for leasing
- Lagune leveres i tilpasset størrelse, dybde 4m, vegger 45º

Pumping og røring
- Traktordrevne pumper eller pumperigg med stasjonær motor
- Opptil 350 m3/t
-  Pumping/transport av gjødsel opptil flere kilometer
- Rør opp gjødsellageret med pumpe og AM-Røredyse
- Lessing, spredning og røring,  samtidig - uten omkoblinger

AM-Stripespreder for norske forhold
- Slangespredning reduserer tidsbruk på våronna
- Økt utnyttelse av nitrogen sparer handelsgjødsel
- Redusert jordpakking gir mindre kjøreskader
- Bedre utnytting av næringsstoffene i gjødsel gir økt avling
- Våtsåing for vedlikehold av eng gir økt avling
- Redusert kjøring gir bedre drivstofføkonomi

Stavanger, 4-6 Nov 2022
 Stand E-5300

Patentert fo
rdelerhus 

Patentert fo
rdelerhus 

i rustfri
tt st

ål 

i rustfri
tt st

ål 

for norske forhold!

for norske forhold!
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norgesfor.no All� d der for deg

Årets resultater i Ingris viser at hardt
og målre� et arbeid over � d gir resultater.

Kon� nuerlig fôrutvikling og gode fagrådgivere hjelper 
dyk� ge produsenter med å nå grisens potensiale. 

De� e har gi�  våre kunder et lø�  vi er stolte av!

Ønsker du en prat om hvordan 
du kan lø� e dine resultater? 

Ta kontakt med din lokale fagrådgiver! 
  

Vi gratulerer våre kunder med 

Kjempegode resultater 
i Ingris 2021

All� d der for deg

VI ER

STOLT
STØTTESPILLER

VI ER

STOLT
STØTTESPILLER

Sammen blir vi ENDA bedre!

Tusen takk 
for � lliten!

Svineprodusent
Roy Stensby

Nr. 1 på topp 10 
slaktegris
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– Vi er i prosjektfasen, og håper å ha klar en 
søknad til Enova innen søknadsfristen kommende 
vår, forteller Torgeir Erfjord i Felleskjøpet Rogaland 
Agder (FKRA) til Svin. FKRA er en av seks deleiere i 
det nye prosjektet. Hovedeier blir Air Liquide 
Skagerak med 51 prosent av aksjene. Selskapet 
med hovedkontor i Porsgrunn er 51 prosent 
franskeid, og har distribusjon og markedsføring av 
natur- og biogass som sitt hoved fokus. 

Med seg i satsingen på biogass på Jæren har de 
Energiselskapet Lyse (21 %) pluss Tine, Nortura 
samt avfallsselskapet Ivar. Disse tre, pluss FKRA, 
har 7 prosent eierandel hver. Satsingen i Rogaland 
blir den klart største i landet. Målet er en energi-
produksjon på hele 130-140 GWH, og det skal 
brukes over 600 tonn husdyrgjødsel. I tillegg vil 
avfall fra fiskeoppdrett, slakteri og næringsmiddel-
industri kunne brukes. 

6 av 7 ble avist
– Det er en del som gjenstår før vi kan sende 
søknad. Vi må ha på plass prosjektorganiseringen, 
og blant annet intensjonsavtaler med gårdbrukere, 
plan for logistikk og hvordan vi gjør dette i 
praksis, forteller Erfjord. 

De har erfaringer fra eksisterende anlegg, og 
Erfjord poengterer at et stort poeng med det som 
skjer på Jæren er å få ned fosforinnhold i bio-
resten.

– Vi ser for oss å kunne etablere en gjødsel-
produksjon og salg av pelletert husdyrgjødsel i 
tilknytting til biogassanlegget, forteller Erfjord. De 
vurderer i tillegg til vanlig bløtgjødsel fra ku og 
gris  også avvannet gjødsel og kanskje gjødsel fra 
fjørfe inn i en slik gjødselfabrikk. En annen 
utfordring kan være graden av innovasjon i 
prosjektet. 

– I forrige søkerrunde hos Enova ble 6 av 7 
søkere på biogassanlegg avvist. En viktig årsak var 
at det var for lite innslag av innovasjon i søknade-
ne. Den sjuende søkeren fikk nei men de seks 
andre har mulighet til å søke på nytt, forteller 
Erfjord. Det må derfor legges mye jobb i en 
søknad. Prosjektet kan neppe gjennomføres uten 
tilskudd fra Enova.

– Samtidig ser vi at det er stor grad av støtte til 
slike investeringer i våre naboland. Både i Sverige 
og Danmark er aktører som satser biogass sikret 
en høy grad av forutsigbarhet i satsingen.  
I Sverige har de fra 1. juli i år en ny, langsiktig 
produksjonsstøtte for biogass. Biogassprodusen-
ter kan få opptil 30 øre per kWh for biogass som 
oppgraderes, og ytterligere 15 øre dersom den 
gjøres flytende.

– Noe tilsvarende burde også politikere i 
Norge få på plass, mener Erfjord. Men Biogass 
Jæren er på god vei til å bli realisert. En referanse-
gruppe med fire gårdbrukere er snart på plass. 
Selve intensjonsavtalen ble tidligere i år skrevet 
under nettopp på et gårdsbruk. Det var på gården 
til Bjørn Ståle Bekkeheien, leder i Norsvin Sørvest.    

Finnøy ble avvist
Satsingen på Biogass på Finnøy var en av de som 
tidligere i år fikk avist på sin søknad om satsing fra 
ENOVA. Også her var en viktig årsak at søknaden 
ikke hadde nok grad av innovasjon. 

Biogass: 

Snart klar med søknad på Jæren
Storsatsing på biogass på Jæren nærmer seg.  

Tidligere i år ble to prosjekter slått sammen til ett.  

Seks aktører står nå bak storsatsing på biogass. 

Erling Mysen

OPTIMIST: Vi har stor tro på 
dette. Et slikt prosjekt vil løfte 

hele husdyrproduksjon på 
Jæren, sier Torgeir Erfjord, 

direktør for landbruk i 
Felleskjøpet Rogaland og 

Agder. (Foto: FKRA)
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– Vi skal søke på nytt og jobber med ny 
søknad. Det ligger mye innovasjon i dette, ikke 
minst ute på gårdene. Men det blir kanskje ikke så 
synlig. Samtidig er det merkelig at Enova legger så 
stor vekt på nettopp dette. I dagens situasjon må 

heller poenget være å få i gang mest mulig ny 
kraftproduksjon så raskt som mulig, mener Rolf 
Kristian Spanne. Spanne er leder for prosjektet på 
Finnøy. Deres planer er et anlegg på 15 – 20 GWh, 
og der det skal brukes 33 000 tonn husdyrgjødsel.  

GRØDALAND: Det nye 
biogassanlegget skal ligge 
ved avfallsselskapet Ivar sitt 
anlegg på Grødaland. Dette 
er ganske nære Nortura og 
Tine sine anlegg på 
Kviamarka.  (Foto: Ivar)

Høyteknologisk og individuelle 
løsninger til landbruket

Se alle våre innovative produkter på www.vengsystem.com

www.imekservice.no

Intelligent 
landbruk

Spesial 
løsninger

Smitte-
sikring

Ventilasjons-
løsninger

Global
service

Miljøvennlig 
landbruk

VengSystem - Next Level Farming
Våres produkter er utviklet i tett samarbeid med noen av 

verdens beste svineprodusenter.  Produsenters utfordrin-

ger og behov driver oss i felleskap fremover. 

– Det er det, vi kaller Next Level Farming!

+47 9057 1192
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På Helgeland land har 53 gårdbrukere dannet 
et samvirkeforetak. Sammen med fiskeoppdretts-
elskapet Sinkeberg Hansen pluss Helgelandskraft 
og Gasnor, skal de opprette selskapet Sømna 
biogass. Her skal samvirkeselskapet ha negativ 
eierkontroll med 34 prosent av aksjene. Det betyr 
at gårdene som er med i dette blir basis for 
selskapet. Sømna Biogass tenker å investere 300 
millioner i biogassproduksjon. De har søkt Enova 
om støtte, men også denne søknaden ble nylig 
avist (se sak Jæren Biogass). 

Søker på nytt
– Vi søker på nytt og har veldig stor tro på 
prosjektet vårt, forteller Kristian Warholm, daglig 
leder i Sømna Biogass. Det er husdyrgjødsel (ca. 
80%) pluss fiskeslam og dødfiskensilasje som vil 
være basis for produksjonen. Matavfall er ikke 
med dels p.g.a av utfordringer med mikroplast. 

– Vi har veldig fokus på å få til en biogjødsel 
som er best mulig for bonden og jorda. Det er 
også fokus på å bruke gjødsla mest mulig fersk. 
Det gir mer energi inn i produksjon. I første 
omgang tror vi at de som mottar biorest vil kunne 
spare 50 prosent av kunstgjødsla. På lenger sikt 
kanskje 100 prosent. Da kan vi eventuelt få en 

heløkologisk produksjon på Sømna, sier Warholm. 
Selskapet har planer om å lage to typer biogjød-
sel, der gårdene som har høyt fosforinnhold i 
jorda kan få en biorest med mindre fosfor.

Kan tjene 170 000 kr 
Foreløpige beregninger viser at et biogassanlegg 
på Sømna kan spare de 53 gårdbrukerne i snitt for 
170 000 kr i året forutsatt prisene som var på 
mineralgjødsel i vinter. Biorest vil ha en langt 
 bedre nitrogenvirkning enn husdyrgjødsel, pluss 
at en får tilført næring gjennom fiskeslam. Noe av 
besparelsen er også mindre behov for kalking, mer 
økonomisk gjødselspredning (slepeslanger i stedet 
for vogner), og at en slipper ugras i biorest. Det 
skal i forbindelse med biogassanlegget bygges 22 
lagre for biorest, strategisk plassert slik at maks 
avstand til der det spres er to kilometer. 

Løfter hele landbruket
– Dette prosjektet vil løfte hele landbruket i 
området, og samtidig bidra til mer bærekraftig 
fiskeoppdrett på Helgeland, sier Kristian Warholm. 

– Økonomi er selvsagt en viktig drivkraft i 
prosjektet, men vi har mest fokus på alle de andre 
fordelene som bærekraft, klimanytte, ren energi 
og miljøfordeler, sier Warholm. Sømna biogass har 
for øvrig fått henvendelser fra hele landet. 

– Det er mange som ønsker å vite mer om vår 
måte å organisere det hele på. Det som kan bli feil 
flere steder er at en ikke tar utgangspunkt i 
landbruket og jorda sine behov. Da kan en ende 
opp med en biorest som ikke er spesielt godt 
egent for å bli en naturlig del av kretsløpet, sier 
Warholm. Han har brukt mye tid på å sette seg 
inn i biogassanlegg både i Norge og utlandet. Og 
her i landet fremhever han hva de har fått til hos 
Greve Biogass i Vestfold.

TENKER ANNERLEDES: Kristian Warholm er 
daglig leder i Sømna Biogass. Han vil bygge et 
biogassanlegg på bondens og jordas premisser. 
Her sammen med styreleder, storfebonde og 
sivilagronom, Stein Åge Reppe Karlsen.  
(Foto: Magnus Sørlie.)

Helgeland satser på biogass
På Helgeland står 53 gårdbrukere i spissen for satsing på 

biogass. Sømna Biogass vil få en produksjon på 70 GWh, 

og er basert på husdyrgjødsel og fiskeavfall. 

Erling Mysen
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Aco Funki Multistraw
– automatisk strøtildeling i grisehus

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

Anlegget er bygd på samme prinsipp 
som et standard tørrfôringsanlegg med 
volumbokser med automatisk utløsning.

Powerlinekjede spesielt utviklet for transport av 
strø med maks lengde 4 cm og maks 14 % fuktig-
het. Kapasitet på utdoseringsenhet er 3-8 m3.

Aco Funki Multistrøanlegg transporterer og 
tildeler strø automatisk til bingene. Dette 
styres av Aco Funki’s Multicontroller computer.

Anbefalt til alle dyregrupper

Kapasitet volum bokser: 0,5-10 ltr

Tildeling flere ganger i døgnet

Kan justere strømengden 
individuelt pr binge

Forbedrer dyrehelsen

Reduserer medisinbruk

Forbedrer arbeidsmiljø ved 
at man kan tildele strø når 
det ikke er folk i huset

Fordeler med Aco Funki Multristraw

 3

 2

 1  6

 5

 4

 7

Odd Arne 
Nordahl
Levanger
Tlf 979 84 055

Jørn-Einar 
Larsen
Hamar
Tlf 922 11 538

Hans 
Hvidsten
Mysen
Tlf 481 69 500

Ulrikke 
Marie 
Skevik
Nord-Norge
Tlf 977 34 744

John 
Skretting
Rogaland
Tlf 957 03 858

Magnhild 
Aanestad
Rogaland
Tlf 930 05 827

Få bedre 
arbeids-

miljø

FK - Svin 210x297 mm - Aco Funki Multistraw.indd   1FK - Svin 210x297 mm - Aco Funki Multistraw.indd   1 29.03.2022   15:0129.03.2022   15:01
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Han har vært Landkreditts landbruksrådgiver på 
Sør-Vestlandet siden 2013. Før det var han blant 
annet i SR-bank som han på vei tilbake til, og før 
det tilegnet han seg kjennskap til svinenæringa 
gjennom sju år i Norsvin, praktisk arbeid i grise-
hus, samt svinerådgivning i Agro Fellesslakteri i 15 
år. Løsdriftskravet i 2000 og regelverksendringer i 
konsesjonsloven i 2003, førte til at han utarbeidet 
mange kalkyler for gardbrukere som investerte i 
gris. Det var nok dette som senere førte til at han 
senere havnet i bank. 

Verdiene
– Hvilke verdier som ligger bak gjelda, altså 
bankenes sikkerhet, blir vurdert uten at det er 
faste krav eller normer til dette. Ved generasjons-
skifte blir egenkapitalen gjerne forskjellen mellom 
taksten på eiendommen fratrukket åsetesvederlag 
og eventuell egenkapital. Da vil banken som regel 
få igjen pengene sine om det skulle gå galt. Det er 

også forskjell på hvor i landet det skal bygges, 
fordi beliggenhet er viktig for eiendommens verdi. 
Hvis du har kjøpt garden for tre millioner og skal 
bygge for 12 millioner til slaktegris, er det krevende 
å komme i mål. Eiendommer blir ikke 12 millioner 
mer verdt sjøl om det bygges for 12 millioner, men 
noen steder er det lettere å få igjen pengene sine 
enn andre steder. Hvis sikkerheten er god kan 
banken strekke seg lenger på neste punkt som er 
inntjeningen, sier Skåre.

Inntjeningen
Og han peker på et annet viktig forhold; det er for 
mange som investerer stort uten å tenke nok 
gjennom risikoen. Selv om du får tilskudd i 
Innovasjon Norge og lån i banken, så må låntake-
ren gjøre leksa si før det investeres. Forarbeid og 
risikovurdering er viktig. Folk må sjøl ta eierskap til 
økonomien i prosjektet, og prosessen med 
utarbeidelse av driftsplan må være grundig. 
Overoptimistiske driftsplaner kan være krise for 
den som ikke oppnår de forutsetningene planen 
bygger på. 

– For bankene er selvsagt prosjektets inntje-
ningsmuligheter viktig. Låntakeren må tjene 
penger på det de skal investere i. Hvis låntakeren 
har inntekter fra andre hold kan det likevel 
innvilges lån, selv om lønnsomheten i det konkre-
te byggeprosjektet ikke er god nok til å gi fullt 
arbeidsvederlag de første åra. Banken krever ikke 
nødvendigvis at slaktegrishuset skal stå på egne 
ben hvis det hentes stabile inntekter fra andre 
hold. Uten en slik vurdering tror jeg det det er 
mange hus i landbruket som aldri hadde blitt 
bygd. Men det er viktig at den som investerer har 
et realistisk forhold til inntjeningen både i 
prosjektet og totalt, sier Skåre.

Låntakeren
Det tredje bankene vurderer er låntakeres historie 
og egnethet til å gjennomføre og drifte prosjektet. 
Har du det som skal til for å håndtere drift og 
økonomi? 

Investere? 

Dette legger banken vekt på
– Grovt sett tenker bankene likt om større lån. Det ene er 

bankens sikkerhet. Det andre er familiens totale inntjening, 

og det tredje er låntakerens skikkethet, evner og historie,  

sier Peder Skåre.

Tore Mælumsæter
Særheim, Rogaland

HVA SKJER?: – Vi har mange gamle og urasjonelle 
grisehus. Spørsmålet i dag er hva som skjer med disse 
husa framover? spør Peder Skåre.
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– Vi kan likevel låne ut til pipa hvis den 
personen som står foran oss har de riktige 
forutsetningene. Det er helt OK å investere 12 
millioner i et slaktegrishus så lenge den som skal 
gjøre det vet godt hva vedkommende faktisk gjør. 
Etter at prosjektet er gjennomført nytter det lite å 
klage. Jeg tror mange banker strekker seg langt for 
å støtte fornuftige prosjekter i landbruket når de 
ser at realitetsorienteringen er på plass. Greier du 
for eksempel et dekningsbidrag som er 30 prosent 
bedre enn gjennomsnittet? Poenget er at du må 
vise at du vet hva du gjør, sier han.

Overoptimisme
Skåre har sett eksempler på en del overoptimistis-
ke prosjekter, kanskje særlig innenfor melkesekto-
ren. Det skal leies kvoter, det skal leies jord, det 
blir mye logistikk og trafikk, og du trenger dyre 
maskiner. I tillegg skal primærproduksjonen 
driftes tett og godt, helst over gjennomsnittet til 
alle i bransjen. 

– Mange av dagens grisehus er relativt gamle, 
urasjonelle og med for lite areal per dyr i forhold 
til dagens krav. Spørsmålet i dag er hva som skjer 

med disse husa framover? Vil de bli renovert, 
erstatta av nye, eller vil mange gå ut av drift? På 
slaktegris har det vært stabile dekningsbidrag på 
300-350 kroner i perioden 2000 – 2019. I 2020 
kom vi for første gang over 400 kroner i DB, og i 
2021 passerte det 500. Men de flinkeste, kanskje 
de som ved bruk av rimelig miljøfôr og ellers god 
drift, kan greie 700 kroner. Men dette skal dekke 
strøm, forsikringer og andre faste kostnader. Du 
skal ha svært gode resultater for å sitte igjen med 
én million før kapitalkostnader. Hvis du skal 
forrente 12 millioner over 25 år, må du sette av 
minst én million til å betjene kapitalutgiftene. Da 
er du fort i null, men har du andre inntekter kan 
det jo gå rundt hvis du er villig til å arbeide gratis i 
grisehuset, sier Peder Skåre. 

– Investeringer i smågrisproduksjonen blir fort 
enda høyere, og arbeidsmengden er større.  
Er det realistisk å få økonomi i slike prosjekter? 
Økt bevissthet rundt økonomien i landbruket, 
kombinert med stor vekst i byggekostnadene vil 
nok påvirke byggeaktiviteten framover. Det blir 
spennende å følge utviklingen, sier Peder Skåre.

TOTALLEVERANDØR AV OLJE

✔ Vi fører alle typer oljer/smøremidler
og filter til kjøretøy, maskiner og
annet utstyr

✔ Leverer direkte fra sentrale lager
til kunder i hele Norge

✔ Gunstige	betingelser	på frakt	–
fraktfritt	over gitte	volum

✔ Stort utvalg produkter lagerført!
✔ Ta	kontakt	for	et	godt	tilbud

Telefon: 47 96 47 03 / 47 96 47 92
E-post: post@fosen-as.no Web: www.fosen-as.no

Høstkampanje!
Ekstra rabatt
på alle filter i  
oktober og 
november

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

GJØDSELPUMPER 
FOR ENHVER 
DRITTJOBB!

Hatleveien 4, postboks 14, 
4368 Varhaug

Telefon 51 79 35 50
Telefaks 51 79 35 51

www.jaerbu.no Produsent til norske bønder siden 1938

Ekstrautstyr!
Trådløs 
fjernstyring!

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

GJØDSELPUMPER 
FOR ENHVER 
DRITTJOBB!

Hatleveien 4, postboks 14, 
4368 Varhaug

Telefon 51 79 35 50
Telefaks 51 79 35 51

www.jaerbu.no Produsent til norske bønder siden 1938

Ekstrautstyr!
Trådløs 
fjernstyring!

”Hvis du har 

kjøpt garden for 

tre millioner og 

skal bygge for 12 

millioner til  

slaktegris, er det 

krevende å 

komme i mål.
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Det kommer fram i Norsvins høringsinnspill til 
den nye dyrevelferdsmeldinga. Spesialrådgiver og 
veterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin SA er skuffet 
over at diskusjonen omkring dyrevelferd hos gris 
ofte synes å handle om oppstallingsforhold, og 
altfor lite om dyrehelse. 

Debatten for snever
– Norsvin mener at spørsmål knyttet til dyrehelse 
må vies langt mer plass i debatten om dyrevelferd. 
Etter Norsvins oppfatning er god dyrehelse, blant 
annet frihet for ulike smittsomme sykdommer, en 
forutsetning for god dyrevelferd, sier Hofmo.

Han er en av flere i Norsvin som har jobbet ut 
høringsinnspillet etter at Stortinget i februar ba 
regjeringen om å utarbeide en stortingsmelding 
om dyrevelferd. Høringsfristen var 1. september.

Syke dyr = dårlig dyrevelferd
I høringsinnspillet slås det blant annet fast at syke 
griser og andre dyr ikke kan ha god dyrevelferd. 

– Norsk svinepopulasjon er fri for en rekke 
smittestoffer som gir alvorlig sykdom hos gris, 
smittestoffer som er svært vanlig forekommende i 
andre land. Både næring og forvaltning har 
tradisjonelt brukt store ressurser på å forebygge, 
overvåke og bekjempe smitte. Det er derfor viktig 
at ulike beslutningstakere ikke tar god dyrehelse 
for gitt, sier Hofmo.

Økt risiko
Det kommer fram i innspillet at det ligger en økt 
risiko for at klimaendringer og globalisering 
kombinert med nylige lovendringer fra EU (AHL) 
kan endre denne situasjonen. 

– Prinsippet om fri flyt (mulighet for import) gir 
økt risiko for at smittestoffer følger med, og derfor 
øker faren for dårligere dyrehelse. Helt siden 
Helsetjenesten for svin ble etablert på slutten av 
1980-tallet har det vært arbeidet systematisk med 
forebyggende helsearbeid og sykdomsbekjempel-
se i norske svinebesetninger, sier Hofmo.

SPF-status
For tiden pågår et stort arbeid med å konvertere 
norske svinebesetninger til såkalt SPF-status. SPF 
står for Spesifikk Patogen Fri, og er en internasjo-
nal betegnelse på besetninger som er fri for 
definerte sykdomsfremkallende agens. Disse 
varierer fra land til land. I Norge omfatter SPF-sta-
tus at besetningen er fri for en rekke smittestoffer.

– Arbeidet for å konvertere svinebesetninger 
fra konvensjonell helsestatus til SPF må derfor 
sees som et viktig dyrevelferdstiltak. De siste 
tallene fra Animalia viser at det nå er 115 purke-
besetninger med SPF-status. Alle Norsvins 
foredlingsbesetninger skal ha SPF-status innen  
1. januar 2024, forklarer Hofmo.

Strengere regler enn i EU
At Norsvin anser dyrevelferden som generelt god i 
Norge mener Hofmo og teamet i Norsvin skyldes 
at Norge har et generelt strengt regelverk for hold 
av svin sammenliknet med de aller fleste andre 
land. I stortingsvedtaket som ligger til grunn for 
stortingsmeldingen, er det vist til EUs arbeid med 
nye dyrevelferdsstandarder for svin.

– Det er derfor naturlig for Norsvin å peke på 
flere områder hvor det er stor forskjell mellom 
dagens EU-regelverk og norsk regelverk, sier Hofmo.

Rutinemessig fiksering
I Norsvins høringsinnspill pekes det spesielt på 
motsetning til i Norge der det i EU er anledning til 
rutinemessig å fiksere ungpurker fra bedekning til 

Innspill til ny dyrevelferdsmelding: 

– Vi må også snakke om dyrehelse 
Norsk dyrevelferd er god, og langt bedre enn det vi ser i mange 

andre land. Norsvin mener dyrehelse blir glemt i debatten om 

dyrevelferd. Syke dyr er dårlig dyrevelferd.

Tom Erik Holmlund

Reer Ola Hofmo
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fire uker etter bedekning og purker fra avvenning 
til fire uker etter bedekning.

– I EU er det heller ikke et krav om redebyg-
gingsmateriale dersom systemet for gjødselhånd-
tering ikke takler det. Det er heller ikke krav om å 
bruke strø, sier Hofmo.

Fullspaltegulv
Han forteller at det er anledning til å ha fullspal-
tegulv i fødebinge uten bruk av strø i EU,og at det 
er anledning til rutinemessig avvenning ved 21 
dagers alder dersom smågrisene settes i det som 
beskrives som «artificial piglet rearing system».

I tillegg har vi i Norge krav om veterinær-
utførelse og bruk av både lokalbedøvelse og 
langtidsvirkende smertestillende ved kastrering. 
Slik er det ikke i EU.

Lys og lyd
I Norge er det også strengere krav når det gjelder 
lys- og lydforhold.

– Minst 40 LUX er EUs krav til lysintensitet. 
Norsk regelverk sier 75 LUX. Maks 85 dB er EUs 
krav til støygrense. Norsk regelverk sier at varig 
støy over 65 dB skal unngås, sier Hofmo.

Stortingsmeldingen skal være klar på våren 
2023. Innspillene i sin helhet til stortingsmeldin-
gen kan leses her: https://www.regjeringen.no/
no/aktuelt/innspel-til-ny-dyrevelferdsmelding/
id2926297/

Slik er Norsvins innspill til 
 dyrevelferdsmeldingen
// Meldingen må være basert på gode faglige vurderinger, som igjen er 

basert på vitenskapelig arbeid, og som er overførbare til norske 
forhold. Dette må gjelde i forhold til ulike svineraser, klima, miljø og 
norske driftsforhold. 

// Ved forslag til endringer må det utarbeides konsekvensutredninger 
som omfatter økonomiske forhold, driftsmessige forhold, den reelle 
bedring i dyrevelferd, konsekvenser for bonden og for hele verdikje-
den fra binge til bord.

// Endringer må være økonomisk gjennomførbare. Den stramme 
økonomien som har vært i svineproduksjonen de siste årene har gitt 
et stort etterslep på vedlikehold, nærmest investeringstørke.  
Om endringer har store økonomiske konsekvenser er Norsvin 
bekymret for opprettholdelsen av en desentralisert norsk svine-
produksjon som kan dekke etterspørselen i det norske markedet. 
Det er avgjørende at det er god nok økonomi i næringen slik at 
politisk ønskede endringer kan gjennomføres i praksis. 

// Dyrehelse må vies stor plass i den kommende stortingsmeldingen 
med tanker/vurderinger om hvordan man kan opprettholde og 
forbedre den allerede gode situasjonen vi har.

// Ved endringer i regelverk må det gis gode nok overgangsperioder 
slik at næringen kan tilpasse seg endringene på en god måte (jmf. 
overgangen til løsdrift for purker i år 2000). 

// Nøkkelen til aksept for norsk svineproduksjon er en generell høy 
dyrevelferdsstandard, noe Norsvin mener at vi har i dag. Norsvin 
mener at en bedring i dyrevelferden skal gjelde alle griser, ikke bare 
deler av produksjonen, fordi dette vil ha større betydning for 
dyrevelferden totalt sett. 

// Norsvin er skeptiske til graderte og private dyrevelferdsmerkinger, 
da dette lett kan føre til en kommersialisering av dyrevelferd. Ulike 
grupperinger har ulike oppfatninger om hva som er god dyrevel-
ferd,. Dyrevelferd er også en subjektiv oppfatning. Norsvin mener 
god dyrevelferd må defineres av norsk regelverk og Mattilsynet.

Plages du med fl uer i fjøset? 
Vi kan hjelpe deg å redusere fl ueplagene på en 
bra og miljøvennlig måte.

Lurer du på hva fordelen er ved å bruke rovfl uer 
og snylteveps, fremfor gift og kjemi?

Se mere info på vår hjemmeside
www.rovfl uen.no

GI DYR OG MENNESKER ET BEDRE INNEMILJØ VED Å REDUSERE FLUETRYKKET I FJØSET

Ta kontakt!
Tlf. 93 60 34 15  

tina@rovfl uen.no

”Alle Norsvins foredlingsbeset-

ninger skal ha SPF-status innen 

1. januar 2024



Svin  7/2244

P RO D U K S J O N

Det har vært jobbet med ny forskrift for husdyr-
gjødsel i 12 år. Men dette kan fortsatt ta noe tid.

– Ny regjering vil sette seg godt inn i saken før 
dette sendes ut på høring, forklarte seniorrådgiver 

Jon Magnar Haugen i landbruks- og matdeparte-
mentet til Svin i vår. 

– Saken er fortsatt under prosess i departe-
mentene. Vi kan i dag ikke si når det kommer på 
høring, sier Dalen til Svin i dag. 

Men det er ikke satt i gang noen ekstra utred-
ninger. Dette synes derfor å være en dragkamp 
mellom mat og landbruksdepartementet på ene 
siden, og klima og miljødepartementet på andre. 
Faglig sett kan det også være diskusjon om hva 
optimal fosforgjødsling skal være, og/eller 
avlingstall på grovfôr. Generelt virker det som 
ingen våre siste landbruksministre har det travelt 
med å lande en ny gjødselforskrift. Med alt som 
skjer akkurat nå har trolig ny gjødselforskrift heller 
ikke veldig høy prioritet. Men for en bonde som 
tenker på å investere i husdyrproduksjon vil det 
imidlertid være en fordel å vite hva en har å 
forholde seg til.

Ny gjødselforskrift lar fortsatt vente på seg
Svin skrev i fjor at ny gjødselforskrift snart skulle ut 

på høring. Fortsatt vil dette ta noe tid.  

Erling Mysen

TIDA GÅR: Landbruks- og 
matminister Sandra Borch er 
den sjuende ministeren som 

jobber med ny gjødselfor-
skrift for landbruket. Nå har 

hun snart brukt et år på 
jobben.

SOLCELLEANLEGG?  
VI INSTALLERER  LANG ERFARING  GODE PRISER OG REFERANSER  

NON-PROFIT  HJELP TIL SØKNAD OM TILSKUDD 

www.norsksol.no  I  info@norsksol.no
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Telefon 02634        fjossystemer.no

Vi besøker grisehuset til 
Stian Stemsrudhagen

Grisehuset på 900 m2 har bl.a. gulvvarme- 
anlegg el. (vannbåren), Big Dutchman 
ventilasjon, plastrister m/glassfiber-
bæringer, glassfiberinventar mm. 

Evo Cleaner vaskerobot gjør all grovasken 
i bingene, så Stian kan fokusere på fin-
vasken. Se demonstrasjon av Evo Cleaner 
på Gris i ‘22. 
 

Grisehuset har Big Dutchman våtfôring 
med etetidsstyring, to stk FURAB  
glassfibersiloer, RF drikkeutstyr og vann-
tilførsel i PVC «clic».

Hos Stian Stemsrudhagen i Solør har vi levert komplett i-mek til nytt slaktegrishus. 
Scan QR-koden og se filmen fra besøket hos Stian.
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Å klassifisere villsvin som skadelig og uønsket art i 
Sverige er nemlig et av de tre handlingsforslagene 
den svenske Viltskadekommisjonens kom med 
tidligere i høst. Det skjedde på bakgrunn av en 
utredning fra  forsker Elisabeth Nilsson.

Tatt overhånd
Hofmo sier at villsvin har tatt helt overhånd i 
Sveige, og at de ødelegger svært mye.

– Villsvin ble i sin tid satt ut i Sverige til jakt, 
men har spredd seg ukontrollert i store deler av 
Sør-Sverige. Så kom afrikansk svinepest til Europa 
i 2007. Norsvin har hele tiden vært skeptisk til 
villsvin i Norge. Dyrene kan også dra med seg 
andre sykdommer. Vitenskapskomiteen for mat og 
miljø kom i 2018 med en rapport som sier at vi kan 
få en populasjon på 40.000 villsvin i Norge 
dersom ikke noe dramatisk skjer i løpet av noen 
tiår. Særlig i kyststrøkene. Villsvinene kommer fra 

Sverige. I Norge er villsvin klassifisert som en 
uønsket art, sier Hofmo.

Solid arbeid
Forbundsleder Palle Borgström i Lantbrukarnas 
Riksförbund sier at det er et solid arbeid utreder 
Elisabeth Nilsson og Viltskadekommisjonen har 
gjort. 

– Det er klart at regjeringen må gi klare 
direktiver til flere myndigheter om at viltskader 
skal reduseres, sier Borgström.

18 milliarder
Ifølge Viltskadekommisjonens undersøkelse 
koster viltet minst 18 milliarder svenske kroner 
årlig for landbruk, skogbruk og ferdsel. Hvert 
åttende minutt skjer det en viltulykke på svenske 
veier, som er uvanlig høyt sammenlignet med  
f.eks. Norge.

Vil Sverige klassifisere villsvin som skadelig art?

– I så fall er det gledelige nyheter både for svenskene og 

for oss på denne siden av grensen, mener spesialrådgiver 

og veterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin SA.

Tom E. Holmlund

Villsvin har tatt helt 
overhånd i Sverige. 

Spørsmålet er nå hvordan 
utryddingen skal forgå.
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Men vi kan fort havne der at det blir et større 
problem i Norge også, hevder Peer Ola Hofmo.

– Miljødirektoratet har laget en handlingsplan 
mot villsvin for 2020 – 2024. Det er mange 
interesser i saken. Norsvin ble invitert med, og 
ønsker en nullvisjon. Vi vil ikke ha ynglende 
suggegrupper i Norge. Nå har handlingsplanen 
kommet halvveis. Det er på tide med en evalue-
ring nå. Jeg skal minne departementet om at det 
er på tide med en midtveis evaluering, sier han.

Som ulvedebatten
Hofmo mener villsvindebatten er litt som ulve-
debatten.

– Det er «by mot land». Noen ønsker villsvin, 
andre vil ikke ha det. Det er faktisk slik at noen 
skogeiere ønsker villsvinet på grunn av potensialet 
som ligger i salg av jaktkort. Vi må intensivere og 
systematisere kontrollen og jakta, sier Hofmo. 

Ansvar for Mattilsynet?
Ansvaret for hjort og elg ligger i Landbruks- og 
matdepartementet. Rovdyr ligger i Klima- og 
miljødepartementet. Det er litt uklart hvem som 
egentlig har ansvar for villsvinet.

– Etter mitt syn burde ansvaret for villsvin ligge 
hos Landbruks- og matdepartementet. De har en 
krassere tilnærmingsmåte. Med en gang det blir 
sykdom i en dyreart setter Mattilsynet fort i gang 
tiltak. Men nå har i alle fall svenskene snudd. Det 
er jeg glad for, sier Hofmo. 

Samfunnet må handle
I Sverige er skogbruket mange ganger større enn i 
Norge. Og villsvin er et vesentlig større problem 
der – enn så lenge. Skogbruket i vårt naboland er 
sterkt negativt påvirket på grunn av beiteskader 
som følge av villsvinets herjinger. Skogens 
karbondioksidopptak avtar med 12 millioner tonn 
per år på grunn av skadene som forårsakes av vilt. 
Fremfor alt er det eik, rogn, osp og selje som er i 
faresonen – treslag som er viktige for den økte 
artsrikdommen.

– Som Viltskadekommisjonens utredning viser 
er viltskader et samfunnsproblem, og da må hele 
samfunnet handle for å løse situasjonen. Vi kan 
ikke ha en ordning der viltet bestemmer vår sivile 
beredskap, vår matproduksjon og vår energi-
forsyning, sier Palle Borgström.

130 000,-
380 000,-



48 48  Svin  7/22

U T DA N N I NG  O G  
KO M P E TA N S E

For mange innen 

landbruket er den 

økonomiske forde-

lingen ved samlivs-

brudd særlig utfor-

drende fordi 

gården er både bo-

lig og arbeidsplass 

for bonden, og bo-

lig for ektefellen/

samboeren. Her re-

degjøres for regle-

ne om økonomisk 

fordeling ved sam-

livsbrudd.

Samlivsbrudd ved ekteskap
Felleseie
Utgangspunktet etter ekteskapsloven er at ektefel-
lenes formuesordning er felleseie. Ved felleseie er 
hovedregelen at ektefellenes samlede formuer 
deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. 
Skjevdeling er et unntak og innebærer at verdier 
som en ektefelle hadde med seg inn i ekteskapet 
eller senere ervervet ved arv eller gave fra andre 
enn ektefellen, kan holdes utenfor delingen. 
Dersom man ervervet gården før ekteskapsinngåel-
sen, vil man i utgangspunktet kunne kreve skjevdelt 
verdien av gården som kan føres tilbake til det man 
tok med seg inn i ekteskapet. Dvs. at verdi som har 
oppstått som følge av opprusting og gjeldsned-
betaling under ekteskapet ikke skjevdeles. Regelen 
om skjevdeling er altså en verdiregel, ikke en regel 
om rett til å overta konkrete eiendeler. Dersom man 
velger felleseie som formuesordning risikerer altså 
bonden et økonomisk oppgjør etter skilsmisse som 
i verste fall kan medføre at han eller hun må selge 
gården. Ønsker man å være sikker på å beholde 
gården og verdien av denne, må det etableres 
særeie gjennom ektepakt.  

Særeie
Ektefellene kan avtale særeie. Man kan velge 
mellom fullt- eller delvis særeie. Ved delvis særeie er 
enkelte eiendeler (f.eks. gården) særeie, mens 
formuesordningen ellers er felleseie. Særeie etable-
res ved ektepakt. Eiendeler som er særeie, skal 
holdes utenfor delingen. Dersom bonden har 
gården som særeie, vil ikke bondens ektefelle ta del 
i forventet prisstigning i eiendomsmarkedet. Ektefel-
len risikerer dermed å havne i en svært ugunstig 
økonomisk stilling ved en eventuell skilsmisse.

Samlivsbrudd ved samboerskap
Hovedregelen her er at man beholder 
det man selv eier
Det finnes ikke en egen lov for hvordan det 
økonomiske oppgjøret skal gjennomføres ved 
samlivsbrudd mellom samboere. Samboerne må 
forholde seg til ulike regelsett som dels er ulovfes-

tet. Hvis samboerne har inngått en samboeravtale 
bestemmer den hvordan delingen skal skje. Dersom 
samlivsbruddet inntreffer uten at det er etablert slik 
avtale er utgangspunktet at hver samboer beholder 
det man selv eier og den gjeld man selv er ansvarlig 
for. Felles økonomi kan imidlertid ofte medføre at 
eierforholdene er blitt uklare.

Vederlagskrav
Hovedregelen om at man beholder det man selv 
eier fører ikke alltid til et rimelig resultat. Den ene 
samboeren kan i slike tilfeller tenkes å ha krav på 
vederlag. Vederlaget skal bidra til et mer balansert 
økonomisk oppgjør. For å ha et slikt vederlagskrav 
må samboeren ha tilført den andre en økonomisk 
fordel som «ikke er uvesentlig» – enten gjennom 
besparelse eller verdiøkning. I tillegg må det etter 
en konkret vurdering være rimelig å tilkjenne 
vederlag. Et slikt vederlagskrav kan være av slik 
størrelse at bonden ikke lenger har mulighet til å 
beholde gården.

Sameie
For eiendeler som samboerne har anskaffet i 
fellesskap gjelder sameieloven. Ved sameie er 
utgangspunktet at ingen har større rett til gjen-
standen enn den andre. Sameiet oppløses ved at 
den ene parten kjøper den andre ut eller ved at 
gjenstanden selges. Dersom gården er i sameie kan 
samlivsbrudd medføre at man ikke har råd til å 
kjøpe ut den andre og at gården må selges.

Rett til  å overta felles bolig
Husstandsfellesskapsloven gjelder når man har 
vært samboere i minst to år, har barn eller venter 
barn sammen. Loven kan gi en av samboerne rett 
til å overta boligeiendom som tilhører den andre 
til markedspris dersom «sterke grunner» taler for 
det. Dette gjelder likevel ikke når den andre 
parten har odelsrett til eiendommen eller den er 
ervervet fra hans eller hennes slekt ved arv eller 
gave. Selv om man har odelsrett e.l., kan likevel 
den andre parten få bruksrett til den felles boligen 
når «særlige grunner» taler for det.

Mauritz Aarskog 
advokat og partner i Østby 
Aarskog Advokatfirma AS. 

Ingvild Langbråten
advokatfullmektig i Østby 
Aarskog Advokatfirma AS. 

Samlivsbrudd – særlig utfordring i landbruket

Jusspalten
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Kristian Selstø
Telefon: 51 79 19 00
E-post: ks@herdeindustrier.no

Din kontakt på I-mek:

NY INNREDNING?

- Din frihet til å velge norsk kvalitet som varer

Fødebinge

Slaktegrisbinge

Inseminasjonsbås

Reimes griseinnredning er utviklet sammen med norske bønder og består av kraftig og 
renholdsvennlig plastplank montert i rustfritt stål mot gulvet. Øvrig stål er galvanisert og 
eventuelt pulverlakkert for optimal holdbarhet. Reime skreddersyr og lager innredning 
produsert på mål, i tillegg til å levere gode standardløsninger. Reime innredning produseres 
på Nærbø i Rogaland.

Pulverlakker for lengst holdbarhet

"Reime har enkle og gode løsninger. 
Spesielt det at portene er plassert 
i hjørnet,  gjør det enklere når 
dyr skal samles og flyttes."

– Leif Rune Sundfør, Aksdal

reime.no
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Side 6

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

Tlf. 91 84 50 04

Plastplater til alle formål. 

Side 34

www.agromiljo.no
Tlf. 51 71 20 20

post@agromiljo.no

Lagring og spreiing av husdyrgjødsel  
er vårt fagområde. 

– Effektiv og miljøvennlig gjødselhåndtering.

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.

Side 16/39/52

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

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

Felleskjøpet er hovedleverandør av drifts - 
midler til Norsk landbruk.

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

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

bondens lønnsomhet.

www.furuseth.no
furuseth@furuseth.no

Tlf. 63 97 70 10

Bli med på landslaget for norsk matproduksjon

Side 2

www.husdyrsystemer.no
post@husdyrsystemer.no

Tlf. 38 11 81 00

Fôrautomater og fôringsanlegg. 
Melkeerstatning, startfôr og strøjern. 

Innredning, utgjødsling og ventilasjon.

Side 45

www.fjossystemer.no
Øst, Fåvang 61 28 35 00 | Sør, Våle 33 30 69 61

Vest, Varhaug 51 43 39 60
Midt-Norge, Orkanger 72 89 41 00

Totalleverandøren av komplette løsninger  
for landbruket.

www.jaerenbiogass.no
post@jaerenbiogass.no

Tlf. 90 02 43 23

Separatorer for gjødsel, slakteri og biorest.

www.norsk-slakt.no
postmottak@norsk-slakt.no

Tlf. 740 83 700

Ønsker mer gris ! 
Vi har svært konkurransedyktige betingelser !

Side 37

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.

Side 35

www.norgesfor.no
post@norgesfor.no

Tlf. 22 40 07 00

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

Faglig kompetanse.

Side 3

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

Ditt eget selskap!

Side 41

www.jaerbu.no
ov@oleg.no

Tlf. 51 79 35 50

Jærbu gjødeslpumper direkte fra produsent.

Side 7

www.agripro.no
post@agripro.no
Tlf. 400 01 435

En enklere hverdag i fjøset

Side 17

www.www.agromek.dk

Agromek er Nordeuropas største samlede land-
bruksmesse. Messen arrangeres i MCH Messecenter 

Herning. Messen er utsatt på ubestemt tid.

Side 29

www.brilandbruksbygg.no
post@brilandbruksbygg.no

Tlf. 69 80 88 20

Driftsbygning og biogass

Side 49

www.herdeindustrier.no
post@herdeindustrier.no

Tlf: 51 79 19 00

Over 100 år lang og stolt historie som produsent  
av kvalitetsutstyr til landbruket. Vi har kunnskap  
og respekt for bondens hverdag og utfordringer.

Side 41

www.fosen-as.no
post@fosen-as.no 

Tlf. 47 96 47 03 / 47 96 47 92 

Nasjonal distributør av filter + olje fra Castrol,  
Eni og NSL

TOTALLEVERANDØR AV OLJE

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

 
Naturlig kvalitetsstrø til dyr!

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

Vi leverer det meste av gjødselhåndteringsutstyr  
for bløt og tørrgjødsel.

Side 16
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Har du tips om møter, kurs, seminarer, utstillinger eller annet som har bredere interesse for svine
produsenter og andre i svinekjøttets verdikjede, send en epost eller gi oss et vink ! svin@norsvin.no

Neste nummer av Svin, nr. 8/2022,  
kommer ut den 4. november
Manusfrist: 17. oktober
Bestillingsfrist annonser: 
17. oktober
Leveringsfrist annonsemateriell:  
21. oktober

LANDBRUKSLEVERANDØRENE:
  modul
Enkeltinnrykk  1.800,-
5 innrykk (per innr.)  1.440,-
9 innrykk (per innr.)  1.260,-

ANNONSEPRISER:
Format 4-farger 2./3. Omslag
1/1 16.400,- 17.900
1/2 10.200,- 11.200
1/3 8.200,- 
1/4 7.100,- 7.700
1/8 3.950,-
Baksiden 18.900,-

SMÅGRISKURS i tre dager arrangeres av Norsvinskolen i Hamar 11. – 13. oktober i år. 

GRISEKONGRESSEN arrangeres den 25. – 26. oktober i Herning, Danmark.

AGROVISJON på Stavanger Forum arrangeres 4. – 6. november i år.

SIA SIMA arrangeres i Paris nord 6. – 10. november 2022. 

GRIS I ’22 arrangeres 9. – 10. november 2022 på Oslo lufthavn Gardermoen.

EUROTIER arrangeres av DLG i Hannover 15. – 18 november.

AGRISJÅ i Stjørdal er utsatt til 2023.

UTGIVELSESPLAN  SVIN  2022:

NR. MANUSFRIST MATR.FRIST UTGIVELSE TEMANUMMER
1 10. jan 14. jan 28. jan Fôring

2 07. feb 11. feb 25. feb

3 07. mar 11. mar 25. mar Gjødsel

4 19. april 22. apr 06. mai

5 23. mai 27. mai 10. jun Kjøttindustri og marked

6 08. aug 12. aug 26. aug

7 19. sep 23. sep 07. okt Energi og økonomi

8 17. okt 21. okt 04. nov

9 21. nov 25. nov 09. des Bygg og I-mek

Svinejournalen

WWW.SVINEPORTALEN.NO:
Stor nettpakke  17.500,-
Liten nettpakke  9.900,-
(Gjelder for 1 år)

Side 15

www.optima-ph.no
optimaph@kvamnet.no

Tlf. 918 17 432 / 908 47 448

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

normalflora og unngå mange problem.

Side 33

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.

Side 44

www.norsksol.no
info@norsksol.no

Tlf. 904 25 973

Solcelleanlegg? Vi installerer. Lang erfaring.  
Gode priser og referanser. Non-profit.  

Hjelp til søknad om tilskudd.

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

Vi tilbyr solcelleanlegg til alle typer bygg!

www.kvernelandenergi.no
post@kvernelandenergi.no

Tlf. 941 66 747

Solcelleanlegg for Landbruk.

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.

Side 43

www.rovfluen.no
tina@rovfluen.no

Tlf. 93 60 34 15

Biologisk fluebekjempelse ved bruk av  
rovfluer og snylteveps. Naturlige fiender av fluen, 

danner ikke resistens.

Side 21

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. 

Side 47

www.sunsystem.no
psludvig@online.no

Tlf. 90 85 48 95

Energirådgivning, enovastøtte, akkumulatortanker, 
solfangere, pelletspeis, pelletskjel, fliskjel, vedkjel, 

varmepumpe, solceller, vindkraft.

Siv. Ing. 
Per S. Ludvigsen



Utviklet 
for norsk 

gris

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

En god start for smågrisen legger 
grunnlaget for en lønnsom slaktegris. 
Format Kvikk 1 med et høyt protein-
innhold gir høyere tilvekst, lavere 
fôrforbruk og bedre økonomi, enn et 
fôr med lavere proteininnhold.

God økonomi med 
konsentrert smågrisfôr
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