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Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

30 år med innredning for svin

Klimabokser 
for rånesæd

Praktiske bokser. Innstilt 
på 17°, kan justeres.

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

Reck kanalomrører
Reck kanalomrører med 
kryssving og vanntil kobling 
på sverdet. Flytekanaler kan 
enkelt og effektivt rørers opp 
uten å flytte spalteelementer 
og rister. Åpning for å kunne 
senke ned mikseren må være 
1,7 x 15 cm.

Klimaboks 30 l
Klimaboks på 30 liter med 
plass til 76 enheter med rå-
nesæd (tuber, flasker, bager 
med maks volum 100 ml).
240 V / DC - 12 V DC

Finnes også som 48 liter
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915 07050
sb1ostlandet.no

Vi har utvidet vårt 
grønne landbrukslån!
Ta i bruk klimakalkulatoren og søk om finansiering av 
bærekraftige tiltak innenfor landbruket.

Les mer på:  www.sb1ostlandet.no/gront-landbrukslan.

Eller møt oss på stand på Gris i ‘22: 9. og 10. november.

Priseksempel: Eff. rente 3,34%, 
kr 2.500.000,  o/10 år, kostnad  
kr 423.050, totalt kr 2.923.050.
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Adresse: Storhamargata 44, 2317 Hamar
Telefon: 62 51 01 00 
E-post: svin@norsvin.no
Ansvarlig redaktør: Tom-Erik Holmlund
Telefon: 91 668 668 
E-post: tom-erik.holmlund@norsvin.no
Journalist: Frilanser Erling Mysen
Telefon: 905 77 560 
E-post: er-mys@online.no
Abonnement: Mai Liss Grimsrud
E-post: mai-liss.grimsrud@norsvin.no
Annonsesalg: Arne Henrik Sandnes
Tiurveien 24, 2380 Brumunddal
Telefon: 995 18 760
E-post: ahs@ahsmedia.no

Produksjon: Hamar Media/Flisa Trykkeri

Antall nr. per år: 9 tidsskrifter

Pris/år (inkl. Svineportalen):
kr 895,– for medlemmer
kr 995,– for ikke-medlemmer
kr 565,– for studenter/elever
Kun Svineportalen ikke medlem kr 850,-
Kun Svineportalen medlem kr 750,-

Bankgirokonto: 6161.05.56093

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

Norsvinansatte:

Adm. direktør Olav Eik-Nes,  
951 09 167, olav.eik-nes@norsvin.no

Spesialrådgiver Peer Ola Hofmo,  

917 48 833, peer-ola.hofmo@norsvin.no

Kommunikasjonssjef Wenche Helseth,  
950 82 542, wh@norsvin.no

Avlssjef Erling Sehested, 911 00 314,  
erling.sehested@norsvin.no

Fag- og seminsjef Målfrid Narum,  
909 14 566, maalfrid.narum@norsvin.no

Ansv. redaktør Tom-Erik Holmlund,  
91 66 86 68, tom-erik.holmlund@norsvin.no

Seniorkonsulent Ingris Dyre Johan Haug,  
977 51 725, dyre-johan.haug@norsvin.no

Seniorkonsulent Ingris Solveig Kongsrud, 
977 07 618, solveig.kongsrud@norsvin.no

Produksjonssjef Svein Erik Stavne,  
915 29 210, svein-erik.stavne@norsvin.no

Øvrige ansatte, kontakt sentralbordet:  
(+47) 62 51 01 00

Vakttelefon distribusjon: 908 52 120
Betjent: man – fre 08:00 – 16:00 (15:30) 
lør – søn 08:00 – 12:00
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Det er heller ikke hvilket som helst medium jeg 
snakker om. Svin er Norges eneste spesialiserte 
fagblad for svineproduksjon. Og det fyller meg på 
mange måter med ærefrykt. Ikke bare fordi jeg skal 
skrive den første lederen. Men for jobben som står 
foran meg som journalist og redaktør. For ansvaret.

Jeg er oppvokst i Ringsaker. På landsbygda med 
bønder og jorder på alle kanter. En småbruker som 
både drev med høner og griser var nærmeste nabo 
mer enn 20 år. 

Ringsaker er Norges nest største jordbrukskommune 
målt i areal. På flatbygdene er det stor kornproduk-
sjon, men også et utbredt husdyrhold. Særlig 
fjørfe- og svineproduksjon. En som er oppvokst i 
disse traktene blir fort involvert i primærnæringene, 
oftefra tidlig alder. Slik var det i alle fall før i tida.

Sommerjobbene fra niårsalderen besto i steinpluk-
king, kålrotrensking og jordbærplukking på gårdene 
rundt i bygda. Høstferie var potetferie. Det var ingen 
ferie. Hænn Bæssfar og a Bæssmor på Næs jobbet 
mange år i jordbruket. 

I voksen alder har jeg lært svigerfar Eilif Hensvold på 
Stange å kjenne godt. Han var i 40 – 50 år en av 
 Innlandets største kornprodusenter inntil han ble 
rammet av kreft og døde fra oss i mars i år. Et stort 
tap ikke bare for meg og nærmeste familie, men for 
mange bønder rundt om i Stangebygda. Han var en 
mann som delte både kunnskap og erfaring til de 
som måtte ha nytte av det.

Jeg klarer absolutt å identifisere meg med næringa. 
Men det er best å være ærlig, og ikke utgi seg for 
noen andre enn den man er.

Tom-Erik Holmlund
Ansvarlig redaktør

En fersk redaktørs bekjennelser
Å skrive den første lederartikkelen når du nettopp har overtatt som ansvarlig 

redaktør i et redaksjonelt medium kan faktisk være et avgjørende øyeblikk. 

Og det er tanker om akkurat det som har opptatt meg de siste dagene.

Jeg har ingen erfaring med praktisk svineproduk-
sjon, og vet svært lite om både genetikk og avl på 
griser. Jeg er sønn av industriarbeidere fra 
 Brumunddal og har profesjonell erfaring fra helt 
andre bransjer. Det må ydmykt innrømmes. 
 Læringskurven nå er bratt.

Derfor skal jeg denne gangen, og kanskje også i 
neste utgave, avstå fra å mene så mye. En leder-
artikkel er nemlig tradisjonelt en kommentar hvor 
redaktøren gir uttrykk for sitt syn i en eller flere 
saker.

Heldigvis har jeg i de tre første månedene på jobb 
for Svin fått erfare at jeg er omgitt av flinke folk. Jeg 
har møtt dyktige fagpersoner, ledere og ledende 
eksperter innen sine felt i Norsvin, i eksterne 
forskningsmiljøer og i relaterte selskaper. Og jeg har 
møtt dyktige, hyggelige og engasjerte svineprodu-
senter i inn- og utland.

Alle er ivrige etter å lære bort det de kan. Velmente 
råd, kvalifiserte innspill og strukturerte intervjuer 
øker en redaktørs kunnskap. En del begreper og 
lærdom begynner så smått å sitte. Kunnskap og 
kompetanse som ikke var der før, kommer sigende, 
og gir etter hvert grobunn for meninger. 

Men for denne gangen, kjære lesere, må dere være 
fornøyde med en redaktør og en lederartikkel som 
ikke uttrykker spesielle syn. Jeg lover uansett å 
komme sterkere tilbake med redaksjonens meninger 
om saker og ting når det er grunnlag for det. Og det 
kan komme brått.

”Derfor skal jeg denne gangen, 

og kanskje også i neste 

utgave, avstå fra å mene så 

mye. 
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DY R E V E L F E R D

– Mye tyder på at fiksering i føde-
bingen defineres som «hold av dyr i 
trange bur og binger» av EU, mener 
spesialrådgiver og veterinær Peer 
Ola Hofmo.

Dyrevelferdsmeldingen er som kjent utsatt. 
Hofmo tror at EUs nye gjennomgang av 
dyrevelferdslovgivningen kan få følger for 
Norge ved at nytt regelverk blir vedtatt som 
forordninger. Forordninger vil bli ordrett 
oversatt til norsk regelverk. 

Hofmo mener det er verdt å merke 
seg dette spesielt når det gjelder 
fiksering av purker.

– Regjeringen ble bedt om å greie ut 
hvordan norsk regelverk vil måtte 
endres ved implementering av EUs 
varslede forbud mot dyrehold i bur og 
trange binger.

Ifølge veterinæren ønsker Regjeringen 
å avvente ny dyrevelferdsmelding på 
grunn av to forhold. 

– Det ene er at de venter på ferdigstil-
ling av tilsynskampanjen på gris. Det 
andre er at de venter på EUs nye regelverk 
på dyrevelferdsområdet, sier han.

Det viktigste er uansett ifølge Hofmo 
at det blir tid nok til å gjøre et grundig 
og faglig godt arbeid med meldingen 
slik at ny fagkunnskap og forskning blir 
tatt med. Det blir spennende å se 
resultatet av den endelige dyrevelferds-
meldinga.

Nylig avholdt Norsvin fylkesledersam-
ling på Hamar og fylkeslagene hadde på 
forhånd fått i oppgave å diskutere ulike 
elementer i Stortingsvedtaket om ny 
dyrevelferdsmelding. Blant annet ble 
fiksering i fødebingen, arealkrav til 
slaktegris og tilgang til uteareal debat-
tert. Det var en engasjert forsamling og 
diskusjonene var gode og konstruktive. 

– Fremover blir det viktig å innhente 
erfaringer og fagkunnskap som kan 
brukes inn i arbeidet med å forbedre 

dyrevelferden ytterligere for norske 
griser. Endringene må være økonomisk 
forsvarlige for å kunne gjennomføres og 
det jobbes med å beregne økonomiske 
konsekvenser av ulike forslag som kan 
bli berørt i den nye dyrevelferdsmeldinga, 
sier organisasjonssjef Gyda Gaarder 
Tøraasen i Norsvin.

Dyrevelferdsmeldingen trolig utsatt

EU-regler kan bety fikseringsforbud

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

Organisasjonssjef Gyda Gaarder Tøraasen
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FÔRINGSSYSTEM

ALT AV 
DRIKKEUTSTYR

INNREDNING

RISTER TIL GRIS
Nooyen TriBar har i mange år 

vert en favoritt hos mange 
med sin unike evne 
til å drenere gjødsel. 
Leveres i mange vari-
anter 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.

Reimes innredning har kraftige 
dimensjoner, tykt gods og god 
overflatebehandling i form av 

varmforzinking og pulverlakkering.

Vi gjør fjøslivet enklere  
for norske bønder!

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

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON
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Han snakket om Norsvin og norsk svineproduk-
sjon til 3-årsstudenter i landbruksteknikk og 
agronomi. 

– Disse ungdommene er framtida i næringa, og 
for oss er de absolutt potensielle rekrutter. Det er 
viktig at vi viser oss fram og forklarer hva vi driver 
med overfor høgskolemiljøene, og særlig studen-
tene innen landbruksrelaterte fag, sier Haug.

– Med EU-land har vi et etablert handelssam-
arbeid og mye felles regelverk. Til EU-land kan vi 
derfor eksportere uten noen ekstra godkjennelse 
fra veterinærmyndighetene i mottaker landet, sier 
Nordbye.

Hun forteller at ved eksport til land utenfor EU 
må det eksistere godkjente helsesertifikater som 
forhandles frem mellom veterinærmyndig hetene i 
avsenderlandet og mottakerlandet. 

– Enkelte land, for eksempel Chile, krever i 
tillegg at offentlige veterinærer skal inspisere og 
godkjenne besetningene det skal eksporteres dyr 
fra, sier hun.

PÅ BESØK: Chilenere besøkte flere av Norsvins foredlingsbesetninger.

Rektor på  
høgskolebesøk
Seniorrådgiver Dyre Johan Haug – også 
kjent som rektor ved Norsvin-skolen –  
var på besøk hos Høgskolen i Innlandets 
 studiested Blæstad. 

2021 – et godt husdyrår

Tall fra Tveit Regnskap i Rogaland viser at 
2021 ble et veldig bra år for husdyrbon-
den. Husdyrprodusentene har fått et løft 
i 2020 og 2021 etter noen heller magre år. 
Melkeku økte dekningsbidrag (DB) før 
tilskudd til 36 000 kr per ku, eller 29 % i 
2021. Ammekuproduksjonen økte DB aller 
mest, og ligger nå på 11000 kr, men her 

Chilenske myndigheter på 
 inspeksjon i Norge
Det går nøye for seg når representanter fra SAG er på besøk. 
SAG er det chilenske svaret på Mattilsynet.  

Tidligere i høst var de på inspeksjon hos flere av Norsvins foredlingsbesetnin-
ger for å sjekke om de oppfyller krav chilenske myndigheter stiller for å få lov 
til å eksportere levende dyr til landet.

Sjekker besetninger
Veterinærene Elisabeth Nordbye og Line Gertrud Lundstein i Norsvins 
semin- og eksportavdeling, samt Arild Helberg og Bjørn Olav Vennatrø fra 
avlsavdelingen, har sammen med representanter fra Mattilsynet fulgt dele-
gasjonen fra SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) rundt på inspeksjon hos flere 
av Norsvins foredlingsbesetninger. 

– Det er særlig biosikkerheten inspeksjonene tar for seg. Og det er for  
å hindre introduksjon av smitte til besetningene. De sjekker flyt av folk, 
dyr, flis og møkk. De sjekker fjøs og transport. Ja, alt. De er nøyaktige og 
opptatt av detaljer. Vi får deretter en liste med godkjente virksomheter  
vi får lov til å eksportere levende dyr fra, sier semin- og eksportsjef 
Elisabeth Nordbye.

Ulik praksis
Og slik er det når Norsvin skal eksportere dyr. De ulike markedene skiller  
seg litt fra hverandre når det gjelder hvilke krav som stilles for å gi tillatelse  
til å eksportere. 

var utgangpunktet svakest. Sauebonden 
fikk økt dekningsbidraget til 1040 kr per 
søye, eller 33 prosent. 

Økningen er noe svakere på gris. 
Slaktegrisbonden fikk et dekningsbidrag 
på 473 kr, eller opp 18 prosent. Kombi-
nertprodusenten økte DB til 22 500, eller 
17 prosent,  mens smågrisprodusentene 
økte DB til 16400. Det er 12 prosent 
økning. Nå forteller ikke dekningsbidrag 

alt om inntektsutviklingen, fordi faste 
kostnader øker kraftig. Dette vil vi særlig 
se i 2022. Tveit Regnskap AS har 1700 
landbrukskunder i Nord Rogaland og 
Sunnhordland, og følger 200 – 300 av 
disse i en regnskapsstatistikk. Dette er 
familiebruk som har hovedinntekta fra 
gården. Dermed er dette et godt 
grunnlag for å si noe om status hos ulike 
typer bruk i denne modellen. 
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Når du kjøper kjøtt i butikken, kan du ikke se hvor 
mye antibiotika dyret har fått. Ikke kan du smake 
det, heller. Men svaret kan plutselig få betydning 
for deg. I Norge gir vi lite antibiotika til dyr, 
sammenlignet med andre land.

Dersom det blir oppdaget MRSA i en svinebe-
setning, sanerer den norske bonden besetningen, 
som eneste landet i verden. MRSA er gule stafylo-
kokker som er resistente mot bestemte antibioti-
katyper.

– Det norske landbruket er et foregangsland, 
et godt eksempel for resten av verden. At norsk 
landbruk drives slik, har stor betydning for 
folkehelsa, sier Petter Elstrøm ved Folkehelse-
instituttet. 

(Kilde: Bondebladet)

FOREGANGSLAND: Det norske landbruket er et 
foregangsland når det gjelder å bruke lite antibiotika i 
kjøttproduksjonen, mener Folkehelseinstituttet.

Helsetopper berømmer norsk landbruk
Norge bruker 80 ganger mindre antibio-
tika enn Polen og Italia per kilo matpro-
duserende dyr. Det kan redde folks liv.

Nye danske avlsmål 

– Det er flere smågriser som skal overleve i fremtiden. 
Endrede avlsmål i DanAvl gjør at avlsfremgangen for 
smågrisoverlevelse øker med 1 prosentpoeng årlig, 
 heter det i en pressemelding fra selskapet.

Selskapet skriver at smågrisen må være mer robust fra 
fødselen. Dette gjøres ved å foredle og dele egenskapen LG5, 
som står for antall levende griser på dag 5. etter grising. 

– Det nye er at grisungens eget genetiske potensial for 
overlevelse inngår i avlsarbeidet. Så langt har det vært purkas 
morsegenskaper som har vært i fokus i dansk avl, heter det i 
pressemeldingen.

Tidligere i høst ble danske svineprodusenter kalt inn på 
teppet til den danske landbruksministeren der de ble bedt 
om å utarbeide tiltak for å øke smågrisoverlevelse.

Strømkrise venter  
svineprodusentene
Danske svineprodusenter må være forberedt på en tid uten 
strøm til fjøs og gårder. 
Den danske regjeringen har flere ganger nevnt risikoen for at strømmen 
kan bli stengt i perioder i løpet av de neste månedene. Som husdyrprodu-
sent er man utsatt dersom strømmen blir avbrutt. 

I følge Landbrugsavisen anbefaler konsulenter i Velas danske svine-
produsenter å ha en klar plan om de skal holde produksjonen i gang i 
perioder uten strøm fra strømnettet.

– De danske husdyrprodusentene er i en uvanlig vanskelig situasjon 
dersom dette skjer, sier svinekonsulent Rie Krukow og Mie Riis i Velas til 
Landbrugsavisen.

Et strømbrudd kan føre til ulykker og store tap på gården, og derfor er 
det svært viktig at man har full kontroll over prosedyrene dersom man 
plutselig står uten strøm, er de to enige om.

Støtten til Noah fjer-
nes i statsbudsjettet
Regjeringen foreslår å kutte all støtte til 
dyrevernorganisasjonen Noah i stats-
budsjettet for 2023.

– Det var ingen ambisjon om å kutte støtten 
helt til null, men i et stramt budsjettår har jeg 
prioritert medlemsorganisasjoner. Noah er ikke 
en medlemsorganisasjon, derfor har jeg valgt å 
gjøre dette, sier landbruksminister Sandra 
Borch til VG.

I det forrige statsbudsjettet var det satt av 
730.000 kroner til organisasjonen. Senterparti-
et og Noah har vært uenige i mange saker, 
blant annet om ulvejakt, pelsdyrnæringen og 
dyrevelferd. Borch avviser at dette har noe å si 
for at organisasjonen mister støtten.

Petter Elstrøm er 
seniorforsker og dr. 
philos innenfor resistens 
og infeksjonsforebyg
ging ved Folkehelse
instituttet.
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Har stor respekt for norske  
svinebønder
Etter å ha tjent trofast i 21 år som ansvarlig redaktør i Svin har Tore 

Mælumsæter utviklet stor respekt for jobben norske svinebønder 

gjør. Nå takker han av og blir pensjonist.

Tore hadde siste arbeidsdag i Norsvin og for 
fagbladet Svin 31. oktober. Han beretter om 
mange fine opplevelser der han har fartet rundt i 
hele Norge, Europa og andre deler av verden på 
jakt etter gode historier.

– Det har vært et privilegium. Jeg har sett norsk 
kultur og mangfold i vakre bygder som de fleste 
ville betalt for å se. Vært ute i verden. Sett og 
snakket med flotte mennesker. Superflinke og 
arbeidsomme bønder. Dyktige fagfolk, forskere og 
spesialister med enorm kunnskap innenfor sine 
felt. Særlig har jeg utviklet stor respekt for den 
norske svineprodusenten, sier han.

Glad i Norsvin
Tore er også glad i og stolt av sin faste arbeids-
giver gjennom mange år.

– Jeg har sett en sterk utvikling i Norsvin fra jeg 
startet som redaktør. Jeg har vært med på opp og 
nedturer. Ledelsen og ansatte har tatt kloke 
strategiske grep i både gode og utfordrende tider. 
Selskapet og den norske grisen har en unik 
posisjon i dag. Også internasjonalt, mener han.

Særlig imponert er han over selskapets FoU- og 
avlsarbeid. 

– Det er mange som bidrar her, og vi har 
genetikk i verdensklasse. Det er i utgangspunktet 

Tom E. Holmlund
Hamar, Innlandet

Tore Mælumsæter  
sier at det har vært et 
privilegium å være 
redaktør i Svin.

”– Jeg ble kastet ut i det. Reiste 

på kryss og tvers, lagde repor

tasjer, redigerte blad og måtte 

stort sett greie meg sjøl.
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gode forutsetninger for det i vårt langstrakte og 
romslige land. Men arbeidet som har blitt gjort i 
Norsvin over flere ti-år har vært både utviklende, 
virksomhetskritisk, unikt og imponerende. 
FoU-virksomheten og avlsarbeidet er kjernen i 
Norsvins suksess, og den direkte årsaken til at 
selskapet nå eksporterer sæd og levende dyr over 
store deler av verden, sier Mælumsæter.

Fri og uavhengig
Som fri og uavhengig redaktør i et fagblad styrt 
etter redaktørplakaten, har Tore hatt stort utbytte 
av kompetansen hos kolleger på huset i Norsvin. 
Han har også blitt møtt med respekt.

– Selvsagt har jeg måtte ta noen avgjørelser 
oppigjennom der det har vært viktig å skille 
mellom det kommersielle og det redaksjonelle. 
Presseorganisasjonene stiller krav til at bladet 
strengt må etterleve redaktørplakaten. Men både 
ansatte, ledelsen, styret og eiere i Norsvin har 
alltid hatt respekt for prinsippet om armlengdes 
avstand mellom utgiver og redaksjonen, sier han. 

Mælumsæter er overbevist om at Svin og 
Norsvin framover er tjent med å ha et fagblad. 

– Det ville vært kontraproduktivt og uhensikts-
messig for utgiver, norske svinebønder og næring 
generelt dersom Svin hadde blitt et glansbilde-
blad i stedet for et fagblad. Det hadde rammet 
bladets troverdighet, og det hadde fort blitt 
uviktig. 

Halvstudert røver
Tore Mælumsæter sier selv at han er en halv-
studert røver. Han har examen philosophicum, 
grunnfag i historie, agronomutdanning og tok 
befalsutdanning i Hæren.

– Etter å ha vært i infanteriet et år med ansvar 
for Carl Gustaf 84 mm kanon i felt, begynte jeg 
historiestudier på Universitetet i Oslo. Det var i 
1976. Men jeg trivdes ikke spesielt godt på 
Blindern, og jeg likte ikke trange boforhold. Jeg 
jobbet en periode for Kneipbrødfabrikken på 
Tøyen for å unngå å belaste studielånet. Det var 
en i en tid da AKP-ml var veldig aktive, og 
direktøren i fabrikken var redd for at jeg kom fra 
Blindern som oppvigler. Men jeg fikk overbevist 
ham om jeg var en landsens gutt som slett ikke 
var marxist-leninist. Under tvil fikk jeg lov til å 
kjøre ut brød. Men det var journalist jeg ville bli.

Han flyttet hjem til gården og barndomshjem-
met i Vang. Ung og freidig spurte han en lokal 

kunstner om å få gjøre et intervju. Han troppet 
opp hos redaktøren i Hamar Dagblad/Østlendin-
gen, Trond Jacobsen, og spurte om han var 
interessert i saken. Det var han. Tore fikk jobb som 
journalist i noen måneder. Han var i gang. 

– Så bar det videre til fast jobb som reporter i 
Nationen i 1978 og deretter tilbake til Hamar 
Dagblad. Han overtok ansvaret for hjemgården 
Tronhus i Vang. Etter å ha jobbet der fra 1983 til 
1990, opprettet Nationen lokalkontor på Hamar. 
Jeg begynte på lokalkontoret og jobbet i Norges 
viktigste landbruksavis fram til jeg startet egen 
frilansvirksomhet i 1995, sier Mælumsæter.

Jensen ringte
I 1999 ringte redaktør i Svineavlsnytt, Arnulf 
Jensen. Han lurte på om Tore kunne tenke seg å 
skrive reportasjer i bladet. Tore takket ja, og i 2001 
ble han selv redaktør.

– Det første jeg gjorde var å ta tilbake leder-
plassen i bladet. En ansvarlig redaktør er den som 
skriver lederen. Så endret jeg navnet på bladet til 
Svin. Det var i 2002. 

Det ble en brå start for Tore som redaktør. 
Jensen sluttet, og han tok over på dagen. 

– Jeg ble kastet ut i det. Reiste på kryss og 
tvers, lagde reportasjer, redigerte blad og måtte 
stort sett greie meg sjøl. Slik har det vært. Akkurat 
det har vært aller best med denne jobben: Jeg har 
hatt stor frihet i det daglige arbeidet. Frihet under 
ansvar, men med støtte og oppmuntring fra 
mange oppegående og flinke kolleger.

Historieinteressert 
De som er bekymret for at Tore vil gå inn i 
pensjonstilværelsen uten spesielt å ta seg til, kan 
senke skuldrene. Tore har i flere år samlet materia-
le til sin egen gårds historie. Nå skal han skrive 
den. Han er også aktiv i Vang historielag, liker å gå 
i skog og fjell og kjæresten har leilighet i Sainte- 
Maxime sør i Frankrike. 

– Vi skal kose oss der også. Først og fremst  
skal jeg nå være skikkelig pensjonist, sier Tore 
Mælumsæter.

D I V E R S E
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Svin har besøkt NMBU i Ås hvor en viktig del av 
Norsvins FoU-avdeling holder til. Hvem er de som 
jobber der, og hva jobber de med? Hvilken 
betydning har arbeidet deres? Tolker vi 
forskningssjef Eli Grindflek riktig utgjør hennes 
avdeling et unikt team av kompetanse, erfaring og 
markedstilpasset innovasjon som har stor 
betydning.

Lønnsomt og bærekraftig
– Vårt arbeid har avgjørende betydning for at 
svineproduksjonen er lønnsom og bærekraftig. Vi 
jobber uavbrutt med å møte dagens og fremti-
dens utfordringer. Over tid har forskningen vår 
blant annet sørget for at dyrene utnytter fôret 
veldig godt, noe som også blant annet fører til 
bedre utnyttelse av proteinene, og mindre tap av 
næringsstoffer i svineproduksjonen, at de mer 
effektivt produserer rent kjøtt, og at dyrene 
fungerer best mulig i produksjon. Vårt fokus er 
ikke å få publisert mest mulig forskningsrapporter 
i viktige publikasjoner, men å produsere resultater 

som raskt kan implementeres i avl slik at de 
bidrar til framgang og kvalitet i praktisk 

svinehold, sier Grindflek.

Viktig forskning
Men forskningen og alle tiltakene 
som implementeres i avlsprogrammet 
via avlsavdelingen i Norsvin har også 
stor betydning på flere områder.

– FoU-virksomheten og våre 
resultater oppfyller også forbrukerens 

og storsamfunnets ønsker i form av 
bedre kjøttkvalitet, dyrevelferd, helse, 

effektiv nasjonal matproduksjon, biosikker-
het og mye, mye mer, forklarer Grindflek.

Unik kompetanse
Norsvins konkurransedyktighet er også helt 
avhengig av resultatene denne doktorgradstunge 
avdelingen presterer. 

– Norsvins forskergruppe i Norge består av 16 
forskere på Ås og i Hamar, med unik kompetanse 

innenfor felt som genteknologi, helse, avl, 
reproduksjonsteknologi, data og programmering, 
maskinlæring, fôring og kjøttkvalitet. Forskning er 
viktig for at Norsvin kontinuerlig skal kunne tilby 
svinegenetikk av høy kvalitet for kunder over hele 
verden, og for konkurransedyktigheter i sterk 
konkurranse med andre forskningstunge inter-
nasjonale avlsselskaper, sier Grindflek.

Virksomhetskritisk
Internasjonal satsning og samarbeid er virksom-
hetskritisk for selskapet, og er en forutsetning for 
god lønnsomhet i alle ledd. Derav også stor 
betydning for eiere og produsenter. Norsvins 
FoU-virksomhet dekker i følge Grindflek hele 
verdikjeden fra reproduksjon, robusthet og 
dyrevelferd, fôr- og fôreffektivitet samt kjøtt og 
slaktekvalitet.

– Høy kvalitet og riktig fokus i FoU-arbeidet er 
essensielt. Gjennom forskning, innovasjon og 
målrettet avlsarbeid skaper vi svinegenetikk i 
verdensklasse. Et sterkt produkt gir internasjonal 
konkurranseevne som er en forutsetning for 
internasjonal satsing. Den bidrar igjen til en 
sterkere finansiell plattform for FoU-satsing, 
sterkere finansiell stilling for Norsvin og økt 
verdiskaping for norske svineprodusenter. Altså 
vinn-vinn, sier Grindflek. 

I tillegg søker Norsvin i stor grad forskningsmid-
ler fra Norges Forskningsråd, som gjør det mulig 
for selskapet å holde farten opp på fremtidsret-
tede og innovative løsninger for svinenæringa. 
Norsvin er helt avhengig av denne støtten for å få 
til den høye aktiviteten på forskningssiden.

Dyrevelferd og adferd
I FoU-avdelingen jobbes det med forskning som 
f.eks. innebærer utvikling av nye teknologier for 
måling av egenskaper som det foreløpig ikke er 
mulig å registrere i stor skala og på en objektiv og 
effektiv måte. Eksempler på dette er egenskaper 
som kan relateres til dyrevelferd og adferd, der 
det jobbes med bruk av video i besetning og 
maskinlæringsmetoder for å analysere dataene. 

FoU-avdelingen i Norsvin: 

Jobber for genetisk framgang

Tom E. Holmlund

Hva betyr egentlig det? Det kan være komplisert materie,  

men kortversjonen er: Genetisk framgang har svært mye å  

bety for bondens økonomi.

Forskningssjef Eli 
Grindflek leder Norsvins 
FoUavdeling.
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– Alternativt kan arbeidet forbedre eksis-
terende fenotyper slik at det gir sikrere målinger. 
På den måten kan forskerne øke sikkerheten på 
avlsverdiene, forklarer forskningssjefen.

Genetiske seleksjon
Det innebærer også forbedring av statistiske 
modeller og inkludering av genominformasjon. 
Det vil si kunnskap om gener på DNA. Dette for å 
øke sikkerheten på den genetiske seleksjonen.

– I tillegg jobber vi med forskning som er 
knyttet til optimalisering av selve svineproduksjo-
nen, og til effektivt salg og distribusjon av 
genetikk. Eksempelvis forskning på kvalitetspara-
metere som beskriver kvaliteten på semindosene 
og embryoproduksjon. Sistnevnte vil muliggjøre 
at vi kan selge embryo også internasjonalt med 
mindre behov for transport av levende dyr, bedre 
biosikkerhet, bedre utnyttelse av den beste 
genetikken og enklere etablering av SPF-beset-
ninger for å nevne noe, sier Grindflek.

Tett på avlsavdelingen
Samarbeidet mellom FoU-avdelingen og avls-
avdelingen i Norsvin er tett. 

– Resultater fra FoU-avdelingen skal imple-
menteres i avlsprogrammet. Og utfordringer i 
avlsprogrammet gis som input til FoU-avdelingen. 
Vi tar dette videre i vår forskning, ofte ved at vi 
søker om et relevant prosjekt og setter sammen 
en prosjektgruppe som kan løse oppgavene. 
Prosjektene innebærer ofte langsiktig arbeid som 
kan vare i tre til fire år eller lenger, avhengig av 
problemstillingen, sier Grindflek.

Rask implementering
FoU-avdelingen har to-tre forskere som er delvis 
ansatt i begge avdelinger for å gjøre implemente-
ring i avlsprogrammet lettest mulig. Men de andre 
forskerne jobber også svært tett med avlsavde-
lingen for raskest mulig implementering når 
resultatene foreligger.

Hvilken betydning har arbeidet ditt, dine 
forskere og medarbeidere for utviklingen i norsk 
svineproduksjon sett i retroperspektiv og fram-
over?

– Ja, det er jo ikke så rent lite. Alt som er av nye 
egenskaper, nye målemetoder for sikrere fenoty-
ping, forbedret genominformasjon og forbedring 
av statistiske modeller kommer vanligvis fra 
FoU-avdelingen. Et godt eksempel er jo genomisk 
seleksjon, der det var nesten 10 år med forskning 
før det ble endelig gjennomført eller implemen-
tert i avl. Og da ga dette en økning i genetisk 
framgang per år, det kaller vi Delta G, på gjen-
nomsnittlig 40 %. Noen egenskaper hadde en 
enda høyere genetisk framgang, noen hadde 
lavere. Dette gir i kroner og ører en enorm vekst i 
effektivitet for bonden.

Avlsmessig framgang
Delta G er avlsmessig framgang per år, og viser 
altså den genetiske endringen i en populasjon per 
tidsenhet. Den er dermed selve målenheten på 
hvor godt avlsarbeidet lykkes.

Deler av forskergjengen i 
Norsvins FoUavdeling. Fra 
venstre: Hanne Hamland, 
Erling Sehested, Maren van 
Son, Ina Andersen Ranberg, 
Kristine Hov Martinsen, Eli 
Grindflek, Dan Olsen og Signe 
Lovise Tingnes.
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Arvematerialet er grisens DNA. Her i laboratoriet 
hos Norsvins FoU-avdeling, nærmere bestemt på 
Institutt for husdyrfag ved NMBU, jobber biotek-
nolog og overingeniør Hanne Hamland med 
DNA-prøver fra nyfødte grisunger. Hun jobber 
med genotyping.

- Grisungene ute hos våre avlsbesetninger 
øremerkes når de blir født. Deretter sendes 
øremerkene til laboratoriet i Biobanken på Hamar 
der DNA-et blir ekstrahert, eller trukket ut fra 
prøvene, sier Hamland.

Aktuelle råner
Det er prøvene fra rånene som er mest aktuelle 
for seleksjon til Norsvins råneteststasjon Delta på 
Bjørke forsøksgård i Hamar kommune, som 
kommer inn til laboratoriet.

– Det tas prøver av alle rånene, men det er 
prøvene fra de beste kullene som sendes til 
analyse. Disse prøvene haster det mest å få svar 
på. Faglig leder Lina Marie Neby på Delta velger 
kun de aller beste fra kullene etter at resultatet fra 
genotypingen kommer inn, sier Hamland.

Viktige resultater
Resultatene fra genotypingen er derfor essensiel-
le. En gris arver halvparten av DNA-et sitt fra mor 
og halvparten fra far. 

– Når vi genotyper ser vi at noen dyr i et kull 
har arvet de samme delene av DNA fra foreldrene, 
mens andre dyr i kullet har arvet andre deler av 

foreldrenes DNA. Derfor vil noen dyr i kullet være 
mer genetisk like hverandre enn andre, sier 
Hamland.

Genetisk slektskap
Genotypeinformasjonen brukes til å beregne 
nøyaktig genetisk slektskap. Ikke bare mellom dyr 
i et kull, men mellom alle dyr som er genotypet i 
hele populasjonen. Det genetiske slektskapet fra 
genotypene brukes til å beregne mye mer 
nøyaktige avlsverdier basert på slektningenes 
prestasjoner.

– Produsentene ser at når genotypeinforma-
sjonen kommer inn i avlsverdiene, så «spretter» 
de dyra øverst eller nederst på lista, og sprednin-
gen blir større også innad i kull. Vi får en mye 
større presisjon i seleksjonen med genotyper i 
avlsverdiene. Du kan se hvilken råne i kullet som 
er den beste. Da blir det enkelt for Lina Marie på 
Delta å velge riktig råne av alle i kullet, sier hun.

Genotypes
Purkene fra de samme kullene genotypes også, 
men disse prøvene sendes til Neogen Corporati-
ons lab i Auchincruive i Skottland.

– Dette blir mødrene til neste generasjon. De 
genotypes i Skottland fordi de har større kapasi-
tet, og fordi vi har litt bedre tid på å få disse 
resultatene klare. På laboratoriet i Skottland 
genotypes også alle prøver fra resten av Topigs 
Norsvin, inkludert Delta i Canada.

DNA-seleksjon: 

Her velges de beste rånene ut

Tom E. Holmlund

Overingeniør Hanne Hamland i Norsvin leser av arvematerialet  

til grisene. Det er på her på lab´en grunnlaget legges for å komme 

igjennom nåløyet til rånetest på Delta.
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400 prøver
Det kommer rundt 400 prøver til Hamland hver 
uke, og de velges ut på mandager.

– Da velges hvilke prøver som skal til analyse 
her, og hvilke som skal til Skottland. For min del 
har jeg da fire dager på meg. Det vil si at det tar 
fire dager fra jeg har DNA-prøvene til jeg har 
resultatene klare, sier hun.

DNAet kopieres
I følge Hamland er første steg å ha prøvene i små 
«brønner» på et brett. Så kopieres alt DNAet, 
renses og gjøres klart. Den andre dagen settes 
prøven på en chip. Det går 96 prøver på en chip, 
og maks kapasitet på laben hos henne er åtte 
chiper på en kjøring. Den fjerde dagen er prøvene 
klare.

– Jeg er avhengig av at volumene i prøvene er 
riktig, og at tidene blir fulgt nøyaktig. Det blir litt 
som å bake. Du følger en oppskrift, en prosedyre, 
eller en protokoll som vi kaller det. Det går etter 
klokka hele uka kan du si, forteller hun.

Spesifikk chip
Chipene og reagensene som brukes i genotypin-
gen er bestilt fra et selskap som heter Illumina. De 
har utviklet protokollen som benyttes. Selskapet 
har laget en chip spesifikt for Topigs Norsvin som 
brukes sammen med DNA-markører tilpasset 
Topigs Norsvins griser.

Hamland har en mastergrad i bioteknologi fra 
Universitetet i Tromsø, og har jobbet som overin-
geniør i Norsvin. Hun har jobbet i Norsvin siden 
2007, og med genotyping siden 2009. Hun og de 
andre involverte startet med genomisk seleksjon 
(genotyper i produksjonen/avlsverdiene) i 2012.

anne Hamland har ansvaret for genotyping i Norsvins laboratorium på NMBU i Ås.

– Jeg er avhengig av at volumene i prøvene er riktig og at tidene blir fulgt nøyaktig, sier Hanne Hamland. (Fotos: Morten Knutsen)

”– Det tas prøver av alle rånene, men det er  

prøvene fra de beste kullene som sendes til 

analyse. Disse prøvene haster det mest å få 

svar på.
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Forskningsenteret jobber blant annet med 
grantrær, tare, gress. Alt dette vi har rikelig av i 
Norge.
– Vi har lite landbruksarealer her til lands. Men vi 
har tilgang til mye naturressurser. Derfor tar vi i 
bruk bioteknologiraffinering og ensymteknologi 
og omdanner disse naturressursene til kortreist 
dyrefôr, sier Øverland.

SFI-senter
Øverland forklarer at Foods of Norway er et såkalt 
SFI-senter. SFI-ordningen fra Norges forsknings-
råd har som mål å styrke innovasjon gjennom 
satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid 
mellom forskningsintensive bedrifter og frem-
stående forskningsmiljøer. SFI-ordningen utvikler 
kompetanse på høyt internasjonalt nivå på 
områder som er viktig for innovasjon og verdi-
skaping.

– At vi er et SFI-senter innebærer at vi jobber 
tett med industrien slik at resultatene vi framskaf-
fer i senteret blir implementert og fører til innova-
sjon- og kommersialisering. Dette er et senter der 
vi krysser blå og grønn sektor, og som kobler 
skogbruk, jordbruk og akvakultur, sier Øverland.

Industriell oppskalering
En viktig milepæl ble nådd da forskerne og 
partnerne i Foods of Norway gjennomførte en 
vellykket industriell oppskalering av 1600 kg gjær 
produsert av sukker fra norske grantrær. Gjæren 
inngår som proteinkilde i fôr og kan eksempelvis 
erstatte soya. Produksjonen er et samarbeid 
mellom Lallemand Animal Nutrition, Borregaard 
og NMBU, sier hun.

Sukker fra norske grantrær ble produsert av 
bioraffineriselskapet Borregaard, og sukkeret ble 
brukt til å dyrke gjær hos Lallemand i Estland. 
Prosessene kunne skaleres opp takket være et 
omfattende arbeid utført av forskere ved NMBU 
og Lallemand, koordinert av Foods of Norway. 
Gjæren har blitt brukt i storskala fôringsforsøk med 
gris i samarbeid med Felleskjøpet fórutvikling.

– Fôret er utviklet i tett samarbeid med 
forskere fra NMBU. Vi har kjørt en serie med 
smågrisforsøk. Det er viktig når vi skal oppskalere 
industrielt at vi ser hvordan dette fungerer under 
praktiske forhold i besetninger der du har forskjel-
lige miljøpåvirkninger. Prosessene som er utviklet 
hos de forskjellige partnerne i prosjektet gir gjær 
av veldig høy kvalitet. Noe som også gir god smak 
på fôret, sier Øverland. 

Akademia og industri
Øverland presiserer at prosessen er et tett 
samarbeid mellom akademia og industrien. Hun 
mener at det er noe av verdien med å ha et senter 
som Foods of Norway. 

– Da kan vi dele erfaring og kunnskap med 
våre partnere i industrien. I tillegg har vi ekspertise 
langs hele verdikjeden. Det er veldig spennende 
og unikt at laboratorieresultater kan brukes 
direkte og oppskaleres av industrien. Forskningen 
og utviklingen utført i Foods of Norway har 
tydelig vist hvordan bioteknologi kan brukes til å 
utvikle nye bærekraftige fôringredienser.

Ikke ferdige
Forskerne er ikke helt ferdige med forsøkene ennå, 
dette kreves mye dokumentasjon. Men etter en 
serie med forsøk på smågris der de har gått i 
detalj på blant annet helseeffekter, ser forskerne 
gode resultater.

– Vi har blant annet sett reduserte tilfeller av 
diare og vi har økt tørrstoff i gjødsla. Immunre-
sponsen er styrket i den tidlige fasen etter 
avvenning, og tarmtottene er større og mer 
utviklet. Vi fant også en økning i proteinfordøye-
lighet ved bruk av gjær i fôret. Vi ser altså en rekke 
gode helseeffekter på smågris. 

Ny mikrobe
Det pågår nå forsøk med en annen type mikrobe 
(gjærsopp) basert på gammel finsk teknologi 
utviklet videre av det finske selskapet eniferBio – 
som også er en partner i Foods of Norway. Denne 

Sukkerbasert proteinkilde fra skogen  
i grisefôr gir gode resultater 

Professor og direktør Margareth Øverland og forskerkollegaene 

hennes ved forskningssenteret Food of Norway ved NMBU i Ås 

jobber med å omdanne naturressursene våre både fra hav  

og innland til kortreist dyrefôr.

Tom E. Holmlund
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gjærsoppen er mer robust enn den gjærtypen 
som hittil har blitt brukt, og den kan utnytte 
andre og billigere sukkerkilder fra såkalte side-
strømmer fra skogsindustrien. 

– Dette vil ha stor påvirkning på lønnsomheten 
som øker muligheten for kommersialisering. 
Tidligere i høst startet vi flere forsøk med denne 
nye mikroben på laks. Har den god effekt der, vil 
den også ha god effekt på gris, fordi grisen også 
er et dyr med én mage. Vi har veldig tro på dette, 
for vi må få lønnsomheten opp. I tillegg er 
mikroben en proteinkilde av veldig god kvalitet 
som også gir gode helseeffekter, sier Øverland.

Økonomi essensielt
Hun presiserer at økonomi er et essensielt 
spørsmål i all forskning og utvikling der kommer-
sialisering er et mål. 

– Nå er det ikke vi forskere som skal kommersi-
alisere produktet. Det er industrien som skal ta 
dette videre. Men det er vår oppgave å legge til 
rette for at det blir lønnsomt i hele verdikjeden, 
sier Øverland.

OS ID / MSD Animal Health, 2550 Os i Østerdalen             Tlf. 62 49 77 00              post@osid.no               www.osid.no 

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

Sikrer sporbarhet

Margareth Øverland har en BSc og MSc i dyreernæring fra Montana State University i 
Montana USA og en PhD i dyreernæring fra Norges miljø og biovitenskapelige 
universitet (NMBU). I dag er hun professor i akvakulturernæring ved NMBU, og hun er 
direktør ved Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), Foods of Norway.

”– Vi har lite landbruksarealer  

her til lands. Men vi har tilgang til 

mye naturressurser.
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Gjær er lett å fordøye og passer derfor godt som 
proteinkilde i dyrefôr. Kjøtt er en verdifull protein-
kilde i det norske kostholdet, men i Norge har vi 
ikke nok dyrkbare landarealer til at vi kan produ-
sere alt det proteinet vi behøver til dyrefôr. Derfor 
er vi avhengig av å importere proteinrike fôringre-
dienser, som soya og raps.

Ser etter alternative proteinkilder
En av de få mulighetene vi har for å øke matsik-
kerheten og graden av selvforsyning er derfor 
gjennom å utvikle alternative proteinkilder som 
ikke opptar landarealene som vi bruker til å 
produsere menneskemat.

Forskere i prosjektet Foods of Norway har i 
flere år prøvd ut proteinkilder som verken 
behøver landareal, er avhengig av sol, vær eller 
daglengde. Gjær produsert på sukker fra trevirke 
og fluelarver dyrket på matavfall er to lovende 
alternativer.

Grisene likte det nye fôret
Stipendiat Ingrid Marie Håkenåsen har i sin 
forskning gjort forsøk med gjæren Cyberlindera 
jadinii og larver av svarte soldatfluer (black soldier 
fly larvae – BSFL) som alternative proteinkilder. 
Begge er produsert på fornybare ressurser.

I det første forsøket ble hele 40 prosent av 
proteinet i fôret til smågrisene, som i utgangpunk-
tet besto av soyamel, potetproteinkonsentrat, 
fiskemel og raps, byttet ut med såkalt høyverdig 
protein fra gjær.

At proteinet er høyverdig betyr at sammenset-
ningen av aminosyrene i proteinet passer godt til 
behovet grisen har. Grisene likte fôret godt, 
fôropptaket og proteinfordøyeligheten var god.

– Faktisk økte fordøyeligheten av gjærprotei-
net sammenlignet med de andre proteiningredi-
ensene i fôret, sier Håkenåsen.

Fikk bedre tarmhelse
Overgangen ved avvenning fra mors melk og til 
bare kraftfôr kan gi diare hos smågrisen. De pleier 
å bruke rundt to uker på å tilpasse seg den nye 

tilværelsen, med størst utfordringer den første 
uken.

Avvenning er stressende for smågrisen. De har 
ikke lenger tilgang til melk fra mor, og kanskje 
flyttes de også til en ny binge og blandes med 
andre ukjente griser. Derfor tar det noen dager før 
de begynner å spise ordentlig.

Kombinasjonen av stress og lite matinntak 
fører til midlertidige ødeleggelser i tarmen og kan 
gi dem diaré.

– Men det viste seg at de grisene som fikk gjær 
i fôret, hadde kortere periode med problemer i 
tarmen, sier Håkenåsen.

Hva er det med gjæret som bedrer 
tarmhelsen?
Det er komponentene i gjærcellene som fører til 
den gode effekten på tarmhelsen. Celleveggen 
inneholder blant annet spesielle fiber (beta- 
glukaner) som kan styrke immunsystemet.

Cellene består også av aminosyrer og nukleoti-
der, som er byggemateriale i alle levende celler.  
Og gjær har en veldig god og hensiktsmessig 
sammensetning av aminosyrer, og i tillegg et høyt 
innhold av nukleotider. Det gjør at tarmcellene har 
god tilgang på viktige næringsstoffer. Og det 
kommer godt med, fordi cellene i tarmen deler seg 
veldig raskt, og har behov for mye næringsstoff.

Hvilke typer av aminosyrer og mengden av 
nukleotider som finnes i det som blir spist har 
betydning for hvor lett det er for cellene i tarmen 
å nyttiggjøre seg av aminosyrene og nukleotidene 
når de bygger nye celler.

Og forsøket til Håkenåsen viste at tarmhelsen 
til grisungene ble påvirket av det de spiste.

– Grisene som fikk fôret med gjær, hadde 
mindre uheldige immunreaksjoner, bedre fordøy-
else, og de uheldige reaksjonene varte i kortere tid 
enn hos de som fikk vanlig fôr, sier Håkenåsen.

Bruker sukker som ikke kan brukes til mat
Verdens matressurser er begrenset, og et viktig 
poeng for mange er at husdyr ikke skal spise noe 
som mennesker kan spise, som soya og korn. Men 

Smågris på kortreist og  
fornybart protein

Smågris som spiser fôr med gjær dyrket på sukker fra trevirke har 

mindre problemer i tarmen ved avvenning.

Janne Karin Brodin
NMBU
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mennesker kan ikke spise cellulose, og vi tåler 
heller ikke å spise mye protein fra gjær, slik som 
grisen kan. Da blir vi syke.

Sukkeret som gjæret vokser på, er utvunnet av 
cellulose fra norsk gran. Vi mennesker kan ikke 
spise verken sukkeret eller gjæren, men vi kan 
spise grisen. Cellulosesukkeret er altså en ressurs 
som vi mennesker ikke kan benytte oss av før den 
har vært på en omvei gjennom gjæren og grisen. 
Derfor kalles cellulosesukkeret andre generasjons 
sukker. 

– Det er en kortreist og fornybar proteinkilde 
som kan introduseres i matkjeden vår gjennom 
denne prosessen, og uten å være i konkurranse 
med produksjon av menneskemat, sier Håkenåsen.

Insektsmel i sirkulær bioøkonomi
I forsøket med fluelarvene ble de først viderebe-
handlet til insektmel, som så ble byttet ut med 
proteinet i fôret akkurat som i gjærforsøket. 
Larvene har vokst og fått sin næring fra biproduk-
ter fra landbruket, som for eksempel potetskall fra 
foredlingsfabrikk og andre avfallsprodukter i 
matproduksjonen.

Larvene som ble brukt i forsøket, spiste en 
blanding av hvetekim, et biprodukt fra produk-
sjon av hvetemel, og grønnsaker som ikke var 
egnet for butikkene.

– Denne proteinproduksjonen bidrar dermed 
til sirkulær bioøkonomi, sier Håkenåsen.

I forsøket med insektsmelet byttet Håkenåsen 
ut opptil 40 prosent av proteinet. Resultatene 
viste at da grisene fikk den største mengden 

insektsmel i fôret, så gikk fordøyeligheten av 
protein noe ned. Insektmelet inneholder kitin, 
som er en bestanddel i skjelettet til larvene, og 
som er vanskeligere å fordøye.

Må testes ut under norske forutsetninger
Forskerne ved NMBU er ikke de eneste i verden 
som forsker på gjær og insektsmel.

– Selv om det finnes forskningsresultater fra 
insektsmel fra for eksempel USA, må vi gjennom-
føre forsøk under norske forhold og med norske 
dyr. Både forholdene i grisefjøset, genetikken til 
grisene og fôret er annerledes andre steder i 
verden, sier Håkenåsen.

Fremtidige utfordringer
Klimaendringer med tørke og krigen i Ukraina har 
vist oss at det ikke lenger er selvsagt å bare kjøpe 
det vi ikke kan produsere selv fra andre steder i 
verden. Dette kan bli enda vanskeligere i frem-
tiden.

– Derfor er det helt nødvendig å tenke alterna-
tivt for å produsere mer av det proteinet vi trenger 
i matproduksjonen vår når det ikke er nok 
landareal til å dyrke i Norge, sier Håkenåsen.

Ingrid Marie Håkenåsen med 
en av bidragsyterne i 
forskningen hennes på 
armen
Foto: Gunn Evy Auestad

”– Faktisk økte for

døyeligheten av 

gjærproteinet 

sammenlignet 

med de andre 

proteiningredien

sene i fôret.
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I prosjektet «Genes2behave» skal Norsvin måle 
atferdsegenskaper hos gris som påvirker dyrevel-
ferden, produksjonseffektiviteten og produktkva-
liteten. Målet er å implementere slike egenskaper i 
avlsprogrammene for duroc og landsvin. En skal 
ta i bruk nye teknikker knyttet til kunstig intelli-
gens, maskinlæring og digitalisering av grisens 
atferd gjennom video. Fra videoen skal det 
identifiseres nye atferdsegenskaper som er 
relevante for videre seleksjon. Det må utvikles  
modeller som effektiviserer lagringen av informa-
tive bilder og video fra kameraer. Når automatise-
ringen av registrerte atferdsegenskaper er på 
plass, vil Norsvin gjennomføre genomiske 
analyser av datamaterialet for å finne ut om egen-

skapene er arvelige, og eventuelt kan implemen-
teres i avlsprogrammet. En viktig del av prosjektet 
blir å etablere en pipeline som henter egenskaper 
fra bildene og omdanner dette til avlsverdier 
tilgjengelige for seleksjon. Prosjektet kan bli en 
viktig bidragsyter til å bedre dyrevelferden og 
produktiviteten i norsk svineproduksjon, men 
også styrke Norsvins avlsprogram og konkurran-
sekraft på det internasjonale markedet. Målet er 
at de norske rasene skal være rolige, sosiale og 
velfungerende i bingen. Uønsket atferd som 
aggresjon og halebiting skal minimaliseres. 

Prosjektet avsluttes i 2025. 

Atferdsegenskaper inn i avlen 
Store framskritt i arbeidet med videoteknologi, kunstig intelligens 

og maskinlæring har gitt Norsvin muligheter til å registrere atferd i 

bingen på en helt ny måte. 

Tore Mælumsæter

BANEBRYTENDE: Disse jobber med prosjektet Genes2behave. Bak fra venstre: Thinh Pham (NTNU Gjøvik), Signe 
Lovise Thingnes, Norsvin, Kevin Mikkelsen, Norsvin, Rune Sagevik, Norsvin. Midtre fra venstre: Christopher Coello, 
Faouzi Alaya Cheikh (NTNU Gjøvik), Øyvind Nordbø, Norsvin, Kristine Hov Martinsen, Norsvin. Foran fra venstre: Mohib 
Ullah (NTNU Gjøvik) og Keita Mamadou (NTNU Gjøvik). (Foto: Tore Mælumsæter)
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norgesfor.no All� d der for deg

Biokull som tilskuddsfôr til smågris og slaktegris:

• har positiv effekt på grisens mage- og tarmhelse
• reduserer forekomsten av avvenningsdiaré
• gir økt fôrutnyttelse og bedret produksjon
• er godt egnet som rote- og aktivitetsmateriale 

Biokull kan brukes daglig for å forebygge 
eller i perioder med utfordringer.

Biokull er produsert av norske råvarer 
og selges i 35 l sekker.

Produktet er også godkjent for økologisk produksjon.

ATTÅT Biokull

BIOKULL
ATTÅT

TI
L 

K
A

LV
, L

AM, SMÅGRIS OG SLA
KTEG

R
IS

Møt oss 
den 9. og 10. 

november 
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En kortversjon av artikkelen var også på trykk i 
Dagens Næringsliv; «Å sammenligne epler og 
pærer eller laks og gris» den 13. juli. Denne var et 
motsvar mot Marie Steen og Ole Gjølberg (begge 
fra handelshøyskolen NMBU) sitt innlegg i DN den 
23. mai, der de hevdet at laks og kylling var svært 
fôreffektive i forhold til grisen. Deres budskap var 
at vi burde spise mindre gris og mer oppdrettslaks 
og kylling, nå som det er press på kornet i et 
globalt råvaremarked. Med NMBU som arbeids-
plass skulle man tro at det var god tilgang til 
kunnskap som kunne nyansert denne påstanden.

I begge artiklene har vi belyst at fôrkostnaden 
per kilo kjøtt nesten er det dobbelte for laks, 
sammenlignet med kylling og gris. Laksefôret er 
energitett og dyrt. Selv om fôrfaktoren er god, så 
har laksen noe lavere proteineffektivitet enn 
kylling og gris, når en ser på protein i fôret opp 
mot protein i spiselig andel av dyret.

Grisen har en fordel ved at den kan utnytte 
norsk fôrkorn og biprodukter fra næringsmidde-
lindustrien. Dette gjør at norskandelen blir høy, 
og fôrkostnaden lavere enn for kylling og laks. 
Grisen spiser også et kraftfôr basert på råvarer 
som er mindre aktuelle for menneskemat, sam-
menlignet med de andre artene. Det andre 
forholdet som gjør at grisen kommer så godt ut, 
er at vi har gode forutsetninger for å utnytte hele 
slaktet til mat. I tillegg spises en stor andel 
biprodukter fra gris. 

Laksen krever et svært spesialisert fôr, da den i 
vill tilstand er høyt oppe i næringskjeden. Laksen 
skal primært ha protein og fett, og spiser nesten 
ikke karbohydrater. 

Kunne laksefôret vært servert som vegetarbur-
ger til mennesker? Ser vi bort fra de 30 prosentene 
av laksefôret som er marine råvarer og heller tar 
en titt på de plantebaserte råvarene, ligner 
reseptene forbausende mye på hverandre. Felles 
for laksefôret og de industrielt fremstilte vegetar-
burgerne, er at en har oppkonsentrert proteinet 
fra frø, erter og bønner. Deretter lages et karbohy-
drat- og fiberfattig produkt, som for laksen og 
folk skal erstatte et kjøttprodukt. Dette er ikke 
råvarer de fleste av oss forholder oss til. Typiske 
slike råvarer er erteprotein, soyakonsentrat, og 
hvetegluten. 

Men siden bare en liten del av frøet brukes, 
øker både kostnader og klimaavtrykk for disse 
spesialiserte proteinråvarene. Restproduktene har 
riktignok en anvendelse, men det mest verdifulle 
er hentet ut. Med økonomisk allokering av 
klimagasser (en metode som fordeler klimagasser 
utfra den relative økonomiske verdien av produk-
tene), får både laks og vegetarburgeren et 
forholdsvis høyt klimaavtrykk. Og en stiv pris i 
butikkhylla.

Videre er det viktig å forstå hvordan «protei-
nutnyttelse» og «kostnad per kilo kjøtt» er 
beregnet. Da skjønner vi samtidig hvorfor dette er 
et bedre mål på fôreffektivitet enn en ren fôrfak-
tor som bare tar kg fôr per kg levendevekt.

Proteinutnyttelse er beregnet som mengde 
protein i den delen av dyret man spiser, sammen-
lignet med mengde protein i fôret. Laks har 20 
gram protein per 100 gram spiselig kjøtt og vi 
spiser 50 % av levendevekta. Videre spiser laksen 
1,3 kg fôr per kg levendevekt, og dette fôret har et 

I et ressurs og bærekraft 
perspektiv scorer grisen høyt

Den 24. august i år hadde vi en artikkel i Nationen – Faglig snakka: 

«Måler vi fôreffektivitet riktig?» Her belyste vi hvor store forskjeller 

det er i næringstetthet og kostnader til kraftfôr for ulike dyreslag. 

Eli Gjerlaug Enger
forsker i Norsvin SA

Christian Anton  
Smedshaug
daglig leder i Agrianalyse

Grisen er mest  
bærekraftig.
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proteininnhold på 36 prosent. Disse forutsetnin-
gene gir laksen en proteinutnyttelse på 21 %, 
under norske forhold. 

Grisen har 19 gram protein per 100 gram 
spiselig vare og vi spiser 60 % av levendevekta. 
Grisen (inkludert foreldregenerasjonen) trenger 2,6 
kg fôr per kg levendevekt til slaktegrisen, og dette 
fôret har et proteininnhold på 15 prosent. Dette 
gir den norske grisen en proteinutnyttelse på 
29 %. Fra tabellen nedenfor kan man se at kylling 
ligger midt imellom laks og gris.

I gjennomsnitt koster fôr til svin, kylling og laks 
nå henholdsvis om lag 5, 6 og 15 kr per kg, og 
dette gir en «kostnad per kilo kjøtt» på 39 kr per 
kg kjøtt for laks, og henholdsvis 23 og 21 kr for 
 kylling og gris. Dette er beregnet som fôrkostnad, 
delt på kg spiselig kjøtt og fiskeprodukt fra dette 
fôret. 

Myndighetene hadde ved forrige stortings-
periode, i Klimakur2030, et forslag om at vi skulle 
spise mer fisk og mindre rødt kjøtt inkludert svin. 
Dette rådet var basert på kostholdsråd, og var 
ikke så godt tilpasset klimagassutslipp eller 
ressursutnyttelse. I et ressurs- og bærekraftper-
spektiv skal gris regnes som et énmaget dyr og 
hvitt kjøtt sammen med fisk og kylling. Videre skal 
ikke oppdrettslaks være kategorisert sammen med 
villfisk. Det er to ulike kategorier mat, både når 
det kommer til kosthold og plassering i et 
matsystem. 

Vi får mer spiselig protein igjen ved å fôre en 
gris, sammenlignet med å fôre en laks. I en verden 
med stadig flere munner å mette og med press på 
landområder, er det viktig å være bevisst på hvor 
effektivt husdyrene utnytter fôret.

Figur 1. Proteinutnyttelse er protein kjøtt  
delt på protein i fôr.

 
Kilder: Fiskeridirektoratet.no, Helsedirektoratet.no, 
Landbruksdirektoratet.no, Animalia.no, Ruralis.no, 

Matvaretabellen.no

Tabell 1. Fôrkostnad per kg kjøtt og proteinutnyttelse er her beregnet for op
pdrettslaks, kylling og gris.

 
* Fôrkostnaden for foreldredyr er beregnet for grisen, men ikke for kylling og laks. 
@ For gris og kylling er det brukt en slakteprosent på henholdsvis 68 og 67 prosent, 
for å kunne bruke levendevekt for fôrfaktor og spiselig andel for alle tre arter. Det er 
nytt sammenlignet med artikkelen i Nationen. Det gir samme «proteinutnyttelse» 
og «kostnad per kilo kjøtt».

NATURLIG 
KVALITETSSTRØ 

TIL DYR

Naturlig dyrestrø fra flis i 25 kg 
firkantballer fra Vestfold. 
Mer informasjon: hasas.no/flis
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I Sveits, landet der folkeavstemninger bestemmer 
politikken, var det 25. september en avstemning 
om det skulle være enda strengere dyrevelferd i 
sveitsisk landbruk. Sveits har i dag strengere regler 
enn nabolandene og kan på mange måter 
sammenlignes med Norge. Det er primært derfor 
folk sa nei.

Egen standard
Men i tillegg har de to store kjedene i Sveits – 
 Migros og Coop – sin egen standard som gir 
høyere pris til bonden. Det viktigste i de nye 
reglene var nei til industrilandbruk og sterk 
begrensing på hvor mange husdyr et fjøs skal 
romme samt hvor stor plass et dyr skal ha. Det vil 
si at husdyr skulle få rettigheter om ikke å ha en 
oppvekst i et industripreget husdyrhold. 

Et ja til nye regler ville gitt størst konsekvenser 
for fjørfeproduksjon i alpelandet. Men også 
svineproduksjon ville blitt berørt. I dag er reglene 
at du maksimalt kan ha 250 flere purker enn i 
Norge. Etter en overgangsperiode på 25 år ville 
alle gårder ha måttet følge nye regler. 

100 000 underskrifter
En folkeavstemning krever minst 100 000 under-
skrifter. Deretter foregår normalt en valgkamp 
både for og mot. Slik var det også denne gangen. 
Bondelaget i Sveits var med i valgkampen og de 
var mot de nye reglene. 

Hele 63 prosent stemte mot. Oppslutningen 
om avstemningen var 52,3 %. Nye regler ville bety 
enda dyrere kjøtt, egg og husdyrprodukter i 
butikkene. Det er dessuten sterk frykt for mer 
grensehandel, import av husdyrprodukter og 
bearbeidede produkter fra land med mer liberale 
regler. 

Sveits sa nei til mer dyrevelferd
I en folkeavstemning om mer dyrevelferd og industrilandbruk i 

Sveits sa 63 % av befolkningen nylig nei til strengere regler. 

Erling Mysen

De to store matvarekjedene i Sveits, Migros og Coop tilbyr i dag begge kjøtt fra en 
ekstra høy, men frivillig standard. Her fra en gård ved Zürich som er med på ordnin
gen og der purkene har tilgang til uteveranda. 

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



25

AV L  O G  S E M I N

Svin  8/22

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

9. og 10. november
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Målgruppa for studiekurset er svineprodusenter, 
røktere og andre som jobber i bransjen. Men 
kurset er også aktuelt for studenter og andre som 
er interessert i gris. Studiemateriellet til kurset 
består av 10 filmer som ligger i spillelisten “Forbe-
dret reproduksjon hos purker – studiekurs 2022” 
på Norsvin SA sin kanal på YouTube (https://www.
youtube.com/playlist?list=PL5l9YPmf_0eqkJG-
C8rEUQPIHphha-5Leb), og en serie med artikler 
her i Svin. 

Artiklene starter i dette nummeret og fortsetter 
i de to neste numrene av Svin. Artiklene vil også 
ligge på Norsvins hjemmeside. På hjemmesiden 
ligger det også diskusjonsspørsmål til bruk i 
studieringer. 

I kurset får du lære om betydningen av 
grisingsprosent, samla puljer og jevn produksjon, 
om brustsyklus og brunsttegn hos purker, om 
velfungerende bedeknings- og rekrutterings-
avdelinger, om å få ungpurker i brunst og insemi-
nert til ønsket tid, om brunsttesting og insemina-
sjon, om blanding av purker og tida etter 

bedekning, om fôring av ungpurker og eldre 
purker, om omløps- og drektighetskontroll, og om 
problemløsing i forbindelse med reproduksjon. 

Vi har besøkt svineprodusentene Arne Krog, 
Harald Oseberg og Kjersti Wold som deler sine 
erfaringer i filmene, og det samme gjør røkterne 
Nazar Ferenets og Aleksandr Kheoponiuk.  
Fagpersonene Maria Stenklev hos Nortura, Oscar 
Brundtland hos Furuseth Slakteri og Kathrine 
Lunde i Norgesfôr, Sølvi Gravem, Målfrid Narum 
og Kristoffer Øybakken i Norsvin bidrar også i 
kurset. 

 Studiekurset er primært tenkt til bruk i studie-
ringer i lokal- eller fylkeslag i Norsvin, men kan 
også brukes til studier på egenhånd. Studieringer i 
lagsapparatet er svært viktig for både det faglige 
og sosiale miljøet blant svineprodusentene. En 
faglig diskusjon og en kaffekopp gjør godt for de 
fleste. Studiekurset har tre studieenheter, og 
gjennomføringen kan gjøres på mange måter. Vi 
oppfordrer dere til å dra i gang studieringer i høst 
og vinter. 

Nytt studiekurs

Bedre reproduksjon hos purker 

Solveig Kongsrud
Norsvin

Norsvin tilbyr nå et nytt studiekurs om forbedret reproduksjon 

hos purker. Hovedfokuset i kurset er grisingsprosent, samla puljer 

og jevn produksjon.  

Bruk ditt mobilkamera 
for å lese denne 
QRkoden og komme 
rett til spillelista med 
filmer som hører til 
studiekurset.

GRISINGSPROSENT:  
I kurset får du lære om 

betydningen av grisings
prosent, samla puljer  

og jevn produksjon.  
(Foto: Tore Mælumsæter) 
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Plassering
Rekrutteringsavdelingen skal være en litt stille og 
kjedelig avdeling uten stress og mas. Avdelingen 
må ligge for seg selv, helst uten påvirkning av 
lyder og lukt fra andre avdelinger. Et viktig poeng 
med avdelingen er å kunne styre brunsten hos 
ungpurkene slik vi ønsker og i forhold til hvilke 
puljer vi ønsker å bedekke purkene til. All uønsket 
påvirkning kan føre til for tidlig brunst og brunst 
til uønsket tidspunkt. Kommer purkene inn i en 
brunstsyklus klarer vi ikke å endre på denne. 
Ungpurker som er tatt ut for brunststimulering 
skal ikke tilbake til rekrutteringsavdelingen. Dette 
er for å unngå at de skal påvirke andre ungpurker 
slik at disse kommer i brunst på feil tidspunkt.

Særlig lyd og lukt av råne må unngås. Derfor 
bør ikke rånen plasseres i rom ved siden av 
rekrutteringsavdelingen. Er rånen i naborommet, 
må døra holdes lukket slik at lyd og lukt fra rånen 
ikke kommer inn i rekrutteringsavdelingen.

Areal
Rekruttpurkene må ha god plass for å få god 
beinutvikling og jevn tilvekst. Dette er også viktig 
for å unngå stress og for tidlig brunst. Arealet kan 
godt økes med 50 prosent i forhold til gjeldende 
arealkrav, og ungpurker på 210 dager kan gjerne 
ha 1,5 m2 golvplass. 

Lys
Lys er en sterkt stimulerende faktor for brunst, og i 
denne avdelingen ønskes så lite stimulans som 
mulig. I rekrutteringsavdelingen bør en derfor ha 
svakere belysning enn i bedekningsavdelingen.  
I rekrutteringsavdelingen skal ikke lysstyrken være 
mer enn 100 – 200 lux.

Råne
Råne skal ikke inn i rekrutteringsavdelingen. 
Ungpurkene skal i stedet tas ut av avdelingen, og 
få rånekontakt et annet sted. Husk at purkene 
ikke skal tilbake til rekrutteringsavdelingen etter 
brunststimulering.

Behov ved ulike rekrutteringsmåter
Rekruttering av nye purker til besetninger kan skje 
på forskjellige måter, og dette påvirker behovet 
for rekrutteringsavdeling og plasser i denne. Det 
mest brukte er innkjøpsrekruttering av småpurker, 
bedekningsklare, eller drektige purker. Egenrekrut-
tering med egen landsvinstamme eller sikksakk 
kryssing er også en vanlig måte å rekruttere på.

Ved innkjøpsrekruttering av småpurker, eller 
ved egen rekruttering, er det behov for en 
rekrutteringsavdeling i motsetning til ved innkjøp 
av bedekningsklare eller drektige purker. Når det 
rekrutteres egne purker, eller kjøpes inn småpur-
ker, trengs det plass til flere puljer, og det må være 
plass til noen ekstra purker i hver pulje da noen 
faller fra på veien på grunn bein, brunstproblemer 
eller at ikke alle blir drektige. Jo yngre purker som 
rekrutteres inn er, jo mer plass må det til.

Ved sju ukers puljedrift, og innkjøp av 12 uker 
gamle småpurker som skal ut av rekrutteringsav-
delingen for brunststimulering ved 24 ukers alder, 
blir det et behov for 12 ukers opphold i denne 
avdelingen. Her vil det være behov for plass til 12 
uker: 7 uker per pulje = 1,7 = 2 puljer i rekrutte-
ringsavdelingen. Ved tre ukers puljedrift vil det da 
være behov for plass til fire puljer i rekrutterings-
avdelingen.

Ved fast innkjøp av bedekningsklare eller 
drektige purker, er det ikke behov for rekrutte-
ringsavdeling. Disse ungpurkene er ferdig stimu-
lert, og skal inn i bedeknings- eller drektighets-
avdelingen.

LYS: Lys er en sterkt 
stimulerende faktor for 
brunst. I rekrutteringsavde
lingen ønskes så lite 
stimulans som mulig, altså 
svakere lys enn i be
dekningsavdelingen. 

Studiekurs

Hvordan få en god rekrutteringsavdeling?

Oscar J. Brundtland
Furuseth Slakteri

Ungpurker som kommer i brunst til ønsket tid, og som kan 

 insemineres samtidig med resten av purkene i pulja, er 

 nøkkelen til samlet grising og jevne puljer. En velfungerende 

rekrutteringsavdeling er viktig for å få til dette.
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Innredning og arbeidsforhold
Inseminasjonsbåser er mest vanlig i bedeknings-
avdelinger. De gir en god fluktmulighet og ro til 
purker i en stressa situasjon ved blanding og 
brunst. Båsene gir også gode muligheter for 
individuell fôring og holdjustering av purker.

Bredde på vanlige selvfangerbåser er 50 cm, 
men disse blir for smale til at røkter kan komme 
godt til ved stimulering, og til at purka kan ligge 
forsvarlig. I en 70 cm bred bås får røkter bedre 
plass ved stimulering og inseminering, og purka 
mulighet til å kunne ligge godt. Den bredere 
båsen regnes også som godkjent liggeareal, men 
det må i tillegg være et godt bevegelsesareal på 
fast golv eller dypstrø og eventuelle spalter. 
Bedekningsbåser som er lette å komme inn og ut 
av gir arbeidsro og trygghet for røkter under 
inseminering, og passer godt til både små og store 
gruppestørrelser.

Korte eteskiller over tro er et alternativ til 
inseminasjonsbås, men passer best i mindre binger 
med små grupper, gjerne inntil seks purker. Skillet 
skal være mer en 90 cm høyt og minst 60 cm 
langt, slik at det dekker hele halsen og deler av 
skulder, slik at purkene ikke kan se hverandre 
under fôring. Dermed kan de spise i fred.

Dette systemet gir ikke beskyttelse for røkter, 
og kan være krevende når andre purker i brunst 
herjer i bingen, men det gir full tilgang til purka og 
god mulighet for stimulering og utløsing av 
stårefleks. Korte eteskiller gir ikke mulighet for 
individuell fôring.

Transponderfôring gir også mulighet for 
individuell fôring og holdjustering, men egner seg 
stort sett til større puljer. Transponder er normalt 
ikke å anbefale i en bedekningsavdeling.

Gulv
Purker har en sterk rangordning. Ved blanding av 
dyr blir det slåssing. I bedekningsavdelingen blir 
det både blanding av purker, og herjing i forbin-

delse med brunst.  Derfor er det viktig med et 
godt underlag som fast gulv som ikke er glatt, 
talle eller dypstrø for å unngå skader. Fast gulv 
egner seg godt for små grupper i mindre binger. 
Det skal være godt med strø og rotemateriale. Det 
er lett å skli på spalter og ødelegge klauver, slik at 
spalteareal bør begrenses. Fast gulv egner seg 
godt i kombinasjon med bedekningsbåser eller 
korte eteskiller.

Talle eller dypstrø gir et godt og sklisikkert 
underlag, og er kanskje det beste ved blanding av 
purker og brunst. Det er lite skader, men dersom 
talla er litt løs, kan det oppstå vridningsskader og 
brudd fordi purkene blir sittende fast. Talle egner 
seg best ved større grupper og sammen med 
bedekningsbåser. Dypstrø og talle kan godt 
kombineres med et begrensa spalteareal under og 
bak båsene. 

Lys
Lys er en av de viktigste faktorer for stimulering til 
brunst. Særlig når det går mot høst merker mange 
at det kan være mer krevende å få purkene 
drektige. Det er ikke naturlig for purka å bli drektig 
på høst og vinter, slik at dette må vi kompensere 
ved bruk av lys. Tidligere var anbefalingene på 
lysstyrke 300 – 400 lux, men nå anbefales det 
opp mot 800 lux i en bedekningsavdeling høst og 
vinter. For å oppnå dette kan det settes opp en 
ekstra lyskilde over båser eller fôrtro som kan 
styres uavhengig av taklyset. God vask av lysar-
maturer, tak og vegger gir bedre lys.

Lyset bør stå på i 16 – 18 timer både i bedek-
nings-, føde- og drektighetsavdeling. Purkene skal 
ha forskjell på dag og natt, slik at lyset skal ikke 
stå på døgnet rundt. Normalt holder det med en 
lysstyrke på 250 – 300 lux i føde- og drektighets-
avdelingene.

Studiekurs

Hvordan få en velfungerende  
bedekningsavdeling? 

Oscar J. Brundtland
Furuseth Slakteri

En bedekningsavdeling som fungerer godt for dyr og røkter er 

avgjørende for å få høy grisinsgsprosent og gode produksjons

resultater. Flere viktige faktorer må på plass for å få en velfun

gerende bedekningsavdeling.
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Eksempler på ulike lysstyrker
Illuminans Fork. Eksempel

0,00005 lux 50 µlx Stjernelys

0,27 – 1 lux Månelys

400 lux Et godt opplyst kontor

400 lux Soloppgang eller solnedgang  
på en klar dag

1000 lux 1 klx Belysningen i et fjernsynsstudio

1000 lux 1 klx Anslått minstenivå for å nullstille 
menneskets døgnrytme

32000 lux 32 klx Solskinn en gj.snittsdag (min.)

100000 lux 100klx Solskinn en gj.snittsdag (maks.)

Vann
Vanntilgangen i bedekningsbingen er også viktig. 
Grisen drikker på tid og ikke på mengde, slik at de 
må få i seg mest mulig vann under den korte tiden 
de drikker. Dersom purkene får for lite vann kan 
de være utsatt for å få infeksjon i urinveien og 
børen. Slike infeksjoner gir dårligere reproduks-
jonsresultater, er smittsomme, og må behandles 
med antibiotika. Ofte tar det lang tid å få slike 
infeksjoner ut av besetningen.

Drikkenipler eller drikkekar i bedekningsavdeli-
nen må plasseres slik at grisene ikke skader seg på 
disse når de er i stor aktivitet. Drikkenipler skal gi 
minimum 4 liter per minutt ved 2,5 bar trykk. 

Gruppeinndeling
Antall purker som anbefales i gruppene avhenger 
av blant annet underlag og utforming av rom. 
Erfaringstall viser at inntil 6 eller over 25 purker i 
samme gruppe er å foretrekke. Andre gruppestør-
relser kan også fungere, men da bør det kompen-
seres med gode fluktmuligheter som bås eller 
bingeskiller som purkene kan gjemme seg bak. 
Det er viktig å unngå trange passasjer der purkene 
møtes. Stress er en stor årsak til omløp og kasting. 

System for unge og gamle purker
De fleste purker bedekkes i inseminasjonsbåser, 
og gjerne med råne foran i gangen. En binge med 
begrensa antall purker og god rånekontakt er 
også mye brukt. Disse systemene fungerer bra på 
de aller fleste purkene, men ungpurker og purker 
av lav rang vil kunne bli stressa og ikke vise brunst 
på en god måte. Disse purkene trenger å kunne 
tas ut av gruppa og bedekkes alene med råne-
kontakt. Rånebingen bør derfor utformes slik at 
den kan deles i to med en åpen grind så purka 
kan stimuleres av råne i fred og ro. 

Det bør være ekstra binger tilgjengelig til dyr 
som ikke passer inn i systemet, og rekruttpurker 
som er inne i avdelingen for brunststimulering.

Råne
Ingen kan plukke ut purker i brunst eller brunst-
stimulere så godt som rånen, men det er viktig at 
den brukes riktig. Rånen bør stå avskjermet fra 
purkene når den ikke er i bruk. Han kan stå i 
samme rom, men da bør det være mulighet til å 
tette bingeskillet så han ikke ser purkene til 
enhver tid. Blir det for mye purkekontakt så mister 
han interessen for å stimulere purkene når det er 
tid for det.

Sørg for et godt kameratskap med rånen, og la 
den bli godt kjent i avdelingen. Fôr rånen restrik-
tivt, slik at den ikke blir for stor og dorsk. Fjern 
fôrrester i gangen når rånen skal brukes, da fôr på 
gulvet ofte vil ta fokuset bort fra purkene. Ved 
inseminasjon i bås, bør rånen stenges inne i 
gangen foran purkene med en fastmontert port 
for hver sjette purke. På den måten har vi kontroll 
på at rånen er opptatt av de purkene vi bedekker 
der og da. La det være plass nok i gangen, eller i 
enden av gangen, til at rånen kan snu. Da unngår 
vi å måtte rygge rånen og dermed utløse en 
konflikt som røkter er dømt til å tape. Stol aldri på 
en råne! Rånen kan være snill og grei, men i 
enkelte situasjoner ønsker den ikke innblanding 
av folk, blir uforutsigbar og kan skade røkter stygt.

Det finnes rånevogn der rånen står i vogna og 
røker har full kontroll på rånekontakt. Denne går 
av seg selv og fjernstyres av røkter. Vogna er 
leddet, slik at den kommer rundt hjørner.

SNILL OG GREI: Rånen kan være snille og grei, men i 
enkelte situasjoner ønsker den ikke innblanding av folk. 
(Foto: Kine K. Hagen)
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Det er nerveimpulser og hormoner som formidler 
beskjeder, blant annet mellom hjernen og 
eggstokkene hos purka. 

Brunstsyklus 
Vi deler brunstsyklusen inn i tre deler;   forbrunst, 
brunst og midtsyklus. Forbrunsten varer i 2 – 4 
dager, og er den perioden som purka begynner å 
endre atferd. Forbrunsten er forberedelsen til selve 
brunsten, som er den tida purka står for en råne. 
Brunsten varer vanligvis 1½– 2½ døgn. Midtsyklus 
er tida fra brunsten er avslutta til neste forbrunst 
starter. Ubedekte purker og purker som ikke har 
blitt drektige, kommer i ny brunst med regelmessi-
ge mellomrom på ca. 21 dager. Det er individuelle 
variasjoner, og hos de fleste dyra (95 %) går det fra 
18 til 24 dager mellom hver brunst.

Brunsttegn
Mot brunst blir purka urolig, bråkete og oppmerk-
som. Viktige tegn på brunst er atferdsendringer, 
endringer i ytre kjønnsorganer, og at stårefleks 

kan utløses. Matlysten er ofte minimal under 
høgbrunsten, og brunstige purker prøver å ri på 
hverandre. Dyr som lar seg ri på er som oftest i 
brunst. Purkas ytre kjønnsorganer (vulva) svulmer 
opp og blir røde under forbrunsten. Dette tegnet 
er tydeligst på ungpurker. Den kan også slime fra 
kjønnsåpningen. Er slimet hvitt eller grått, er det 
som regel for tidlig å inseminere. Blankt slim 
kombinert med småskvetting av urin, er tegn på at 
purka er over i høgbrunst. Da er også det meste 
av rødfargen på vulva borte. Det endelige tegnet 
på at purka er i brunst, er at stårefleks kan utløses. 
Purker i brunst kan også ha en karakteristisk 
burende brunstlyd. Når stårefleksen utløses, står 
purka stille med alle fire beina godt plantet på 
gulvet, ørene står ofte opp og vipper bakover, og 
hun liker å bli berørt i svange, side og rygg. Du 
kan sitte på ryggen til ei purke som står godt.

Hormonsamspill 
Det er to overordnede hormoner som styrer 
brunstsyklusen, og er særlig viktige for reproduk-
sjonen. Det er FSH (folikkelstimulerende hormon) 
og LH (luteiniserende hormon). Hormonene 
produseres i hypofysen i hjernen, og transporteres 
via blodet til eggstokkene.

I forbrunsten vokser det fram eggblærer på 
eggstokkene. Det er FSH som påvirker egg-
blærenes utvikling og modning. Eggblærene 
produserer østrogener, som gir alle brunsttegnene 
vi kjenner. 

Eggblærene inneholder hvert sitt egg, og 
eggløsning skjer som oftest etter at to tredledeler 
av ståbrunsten er over. Etter eggløsningen 
omdannes eggblærene til små hormonproduse-
rende kjertler som kalles de gule legemene. Det er 
disse som produserer drektighetshormonet 
progesteron, som er nødvendige for å oppretthol-
de drektigheten. 

Dersom purka blir drektig, vil hun ikke komme i 
ny brunst. Det kan likevel vokse opp østrogenpro-
duserende eggblærer hos drektige purker, som gir 
en svak vulvarødme. En får imidlertid ikke 
stårefleks og eggløsning hos drektige purker. 

Studiekurs

Brunsttegn og brunstsyklus hos purker  

Line G. Lundstein
Norsvin

Å kunne se brunst hos purker og finne riktig tidspunkt for inse

minasjon, er avgjørende i svineproduksjonen. Brunstutvikling 

som ender opp med eggløsningen, styres av et fint samspill 

mellom indre og ytre faktorer. 

Proestrus = Forbrunst
Estrus = Brunst
Metestrus + Diestrus = Midtsyklus
Follicular phase = Follikkelfase
Luteal phase = Lutealfase
Estrous cycle = Brunstsyklus
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Dette påvirker brunsten
Det er variasjoner mellom purkene i hvor lang 
brunst de har. Det kan også være variasjoner 
mellom besetninger og raser. Som regel vil purker 
som kommer raskt i brunst etter avvenning ha 
lang brunst, mens purker som bruker lang tid på å 
komme i brunst vil ha kort brunst. Purker som er 
redde viser ofte svakere brunsttegn, og det er 
vanskeligere å få utløst stårefleks hos disse.

Det er mange ytre faktorer som påvirker 
brunsten. Spesielt hos ungpurker vil flytting og 
kontakt med andre brunstige purker virker 
positivt på igangsetting av syklus. Det samme gjør 
tiltagende daglengde om våren, mens avtagende 
daglengde på høsten virker negativt. Rånekontakt 
er en overordna faktor som stimulerer brunsten, 
og det beste er å la purka få trynekontakt med 
rånen når brunst skal sjekkes. Ungpurker bør 
sjekkes for brunst to ganger daglig.

OVERORDNET: 
Rånekontakt er en 
overordna faktor som 
stimulerer brunsten.
Her testes stårefleksen 
hos ei durocpurke.

På lag med 
land bruket 
{Landbruksforsikringer}

For mange bønder er målet å overlate gården  
til neste slektsledd. Helst i bedre stand enn da 
man overtok. Da må man sørge for trygghet for  
liv og verdier. 

Vi har mer enn 200 års erfaring med forsikring av 
landbruket. I fremtiden skal vi gi nye generasjoner 
av bønder tryggheten de trenger for å kunne 
overta og forvalte gården videre. 

Kontakt oss på telefon 915 03100 eller  
les mer på gjensidige.no
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Ujevn produksjon og alder på grisene skaper 
praktiske utfordringer, og reduserer lønnsomhe-
ten. 

Minst 90 i grisingsprosent 
Når grisingsprosenten er høy, vil en stor andel av 
de purkene som bedekkes bli drektige og føder et 
kull en drektighetslengde senere. Det er stor 
sammenheng mellom grisingsprosenten og antall 
beregna avvente griser per årspurke. Gjennom-
snittlig grisingsprosenten i Ingris i 2021 var i 85,8, 
noe som vil si at av 100 bedekte purker så kom ca. 
86 av dem med kull, men det er stor variasjon 
mellom besetningene. Når besetningene rangeres 
og deles inn etter nøkkeltallet antall beregna 
avvente, har den beste 25 prosenten  av besetnin-
gene en grisingsprosent på 90, mens den dårligste 
tredjedelen ligger på 78,9.  

Målet bør være å ha en grisingsprosent på 
minst 90. Når vi ser på resultater i Ingris er det kun 
en av fire besetninger som har grisingsprosent på 
90 eller høyere. Mange smågrisprodusenter har 
dermed et stort uutnyttet potensial.  

Reproduksjonsproblemer i Norge skyldes kun i 
noen få tilfeller sykdom. I Danmark regner de at i 
mer enn tre av fire tilfeller finnes årsaken til dårlig 
reproduksjon i det vi kan kalle menneskelige feil 
eller dårlige rutiner, og det er grunn til å anta at 
det er minst like stor andel i Norge. Dette betyr at 
besetningseiere og ansatte bør skaffe seg mer 
kunnskap og endre rutiner som påvirker repro-
duksjonen i riktig retning.  

Slik beregnes grisingsprosent 
Grisingsprosenten forteller hvor stor andel av 
bedekningene som resulterer i en grising, og kan 
først beregnes når kullene er født eller skulle vært 
født. Nøkkeltallene for grisingsprosent i Ingris’ 
produksjonsrapport beregnes ved at en teller opp 
antall grisinger i en periode, og ser på antall 
bedekninger en tilsvarende lang periode 125 dager 

tidligere. Bedekninger på samme purke innenfor 
fem dager teller kun som en bedekning i denne 
sammenhengen. I nøkkeltallet «Grisingsprosent» 
er purkene som er solgt drektige tatt vekk fra 
beregningsgrunnlaget. De purkene som er solgt 
drektige, er derimot med i beregningene til 
«Grisingsprosent inkludert solgt drektig», hvor 
man antar at de som er solgt drektige har fått kull. 
Dette nøkkeltallet gir dermed et godt bilde av 
resultatet av bedekningene både hos purker som 
selges, og de som beholdes i besetningen.  

Dette påvirker grisingsprosenten 
Grisingsprosenten påvirkes positivt når mange, 
eller alle purkene som bedekkes, griser. Den 
påvirkes negativt når mange av purkene løper om 
og ikke blir drektige. Purker som dør, avlives eller 
slaktes etter bedekning, vil også trekke grisings-
prosenten ned. Dersom man slakter bedekte 
purker fordi man har flere drektige purker enn det 
er plass for i fødeavdelingen, vil også grisingspro-
senten trekkes ned.  

Nøkkeltallet «Drektighetsprosent» viser 
andelen av de bedekte som blir drektige. Som 
drektige i denne sammenhengen regnes de som 
griser, pluss de som meldes ut som «solgt drektig» 
eller «slakta drektige». Dette nøkkeltallet gir en 
god oversikt over tilslaget på bedekningene 
forutsatt at det er brukt riktige koder ved utmel-
ding av purker. I Ingris inkluderer nøkkeltallet 
«Omløpsprosent» kun de purkene som løper om 
og blir bedekt på nytt. De vi ser omløp på, men 
som ikke bedekkes på nytt og blir utrangert, vises 
dermed ikke på omløpsprosenten.  

Hvor mye bær overbookes? 
Svært få besetninger har 100 i grisingsprosent, slik 
at det må bedekkes noen flere purker enn det vi 
ønsker at skal grise i pulja som sikkerhetsmargin 
for å få full pulje til grising. Disse ekstra purkene 
som er det vi gjerne kaller «overbooking». Hvor 

Studiekurs

Grisingsprosent, samlet grising 
og jevn produksjon  

Målfrid Narum  og 
Solveig Kongsrud
Norsvin

God reproduksjon, og spesielt det å få purkene drektig til 

 ønsket tid, er en forutsetning for effektiv og lønnsom smågris

produksjon. Grisingsprosenten har størst betydning for 

 produksjonsresultatet hos purkene. 
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mye overbooking som er nødvendig avhenger av 
grisingsprosenten. Desto lavere grisingsprosenten 
er i besetningen, jo flere ekstra purker må bedek-
kes.  

Eksempel: 
20 purker som skal grise i pulja 

Grisingsprosent på 90 = 20 purker / 0,90 = 22,2 ≈ 
23 purker – dvs. 3 ekstra 

Grisingsprosent på 79 = 20 purker / 0,79 = 25,3 ≈ 
26 purker – dvs. 6 ekstra 

Økonomiske konsekvenser 
Dersom man ikke har bedekt mange nok purker 
kan resultatet av lav grisingsprosent bli at en eller 
flere fødebinger blir stående tomme. Ett tapt kull 
kan bety et tap på ca. 9000 kr for en smågrispro-
dusent, og ca. 15.000 kr for en kombinertprodu-
sent.  

1 prosentpoeng redusert grisingsprosent kan 
medføre ca. 150 kr redusert lønnsomhet per 
årspurke, bare som følge av ekstra kostnader med 
fôr (flere tomdager) og semin. Hvis redusert 
grisingsprosent samtidig fører til lavere kullstør-
relse kan effekten bli større, kanskje så mye som 
500 kr per årspurke. I tillegg kommer ekstra arbeid 
og eventuelle huskostnader ved at man må ha 
plass for flere purker.  

Sørg for nok rekruttering 
Dersom du trøbler med brunst og drektighet er 
det viktig å ha nok rekruttering. Ikke alle ungpur-
ker vil komme i brunst til rett tid i forhold til 
hovedpulja, slik at det er lurt å ha noen å gå på og 
slippe å bedekke over for lang periode for å få nok 
purker. Omløp på eldre purker som du har gjort 
en god jobb med i forbindelse med bedekning og 
tida etterpå, er det ofte noe galt med som gjør at 
de ikke blir drektige. Statistisk ser vi at slike 
omløpere har dårligere grisingsprosent om de 
bedekkes på nytt. Det kan derfor være lurt å ha 
nok ungpurker, slik at en slipper å ta med gamle 
omløpspurker til neste pulje. Ungpurker som løper 
om bør få en ny sjanse. Mange har puljer med 5,5 
eller 7 ukers intervall slik at en må hoppe over en 
brunst på omløpspurker som skal prøves på nytt.  

Spredt grising og ujevne puljer 
Lav grisingsprosent og problemer med å få 
rekruttpurker i brunst til ønsket tid, skaper 
utfordringer i hele produksjonskjeden. Ofte ender 
det med ujevnt antall purker og smågriser i 
puljene, og fødsler over en lang periode. Dette 

kan også få store økonomiske konsekvenser, blant 
annet som følge av ekstra arbeid, lavere priser, 
tapte puljetillegg, helsemessige utfordringer og 
dårligere arealutnyttelse.  

Ungpurker og omløpere som ikke kommer i 
brunst samtidig med hovedpulja gjør at bedek-
ning av en pulje i verste fall kan strekke seg over 
to-tre uker. Dette fører igjen til grising, ekstra 
ettersyn og oppfølging av dyr over en lengre 
periode. Sklir bedekninger og puljer, blir det mer 
eller mindre kontinuerlig drift. Det blir vanskelig å 
ha nødvendig fokus og krefter til alt, samtidig som 
arbeidet blir mindre rasjonelt. 

Ved spedt grising vil også alderen og størrelsen 
på spedgrisene variere. De sist fødte i pulja blir 
ofte unge og små ved avvenning med de utfor-
dringer dette kan gi helsemessig. Forskjellene i 
alder og vekt vil forplante seg utover i hele 
produksjonskjeden. Resultatet kan bli at smågriser 
må selges ved lavere vekter, eller salget må 
fordeles på flere leveranser med reduserte 
puljetillegg som følge av dette.  Ujevn størrelse på 
slaktegris gir samme utfordring. 

Ved færre kull som fødes i pulja i forhold til 
planen, blir det for få smågriser inn i egen slakte-
grisavdeling eller som selges til en fast mottaker 
av smågris. Om det blir for mange purker til 
grising i forhold til kapasitet i føde- og smågris-
avdeling, skaper dette utfordringer. Kreative 
bingeløsninger og stor dyretetthet er sjelden 
optimale løsninger. De ekstra grisene er det 
kanskje heller ikke plass til hos slaktegrisprodu-
senten som normalt mottar smågrisene, slik at 
disse grisene må selges på spotmarkedet med de 
utfordringene dette betyr både for smågrisprodu-
sent og slakteri.

BETYR MYE: Grisingsprosenten har størst betydning for purkas produksjons
resultater. Her er det en som akkurat har sett dagens lys, og som søker seg til mor. 
Foto: Tore Mælumsæter
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Anders Gunnarsson er femte generasjons bonde 
på Halla Gård i Kvänum i Sverige. Han er en 
nytenkende og visjonær bonde som kombinerer 
god dyreomsorg med bærekraftig gårdsdrift. 
Gunnarsson har vunnet flere priser for sin ny-
tenkning og miljøarbeid. Det er få svineprodusen-
ter som viser hva de driver med. 

Dette ville han gjøre noe med samtidig som 
han ønsket mer dyrevelferd og mindre miljøpå-
virkning. Gunnarsson sier at de har et langsiktig 
mål at gården skal bli et lukket ikke-fossilt kretsløp 
der solenergi og fotosyntesen er den eneste 
energikilden.  De er på god vei til å nå målet, og i 
deler av svineproduksjonen på gården produserer 
de «Hålbarhetsgris», eller bærekraftsgris på norsk. 

Bærekraftsgris
Halla Gård er en av gårdene som deltar i slakteri-
konsernet HKScans bærekraftsprosjekt «Gårds-
initiativet». Hensikten med prosjektet er at 

HKScan sammen med bøndene skal redusere 
klimaavtrykket fra svenske gårder og svensk kjøtt. 

Kjøttet fra disse grisene selges i butikk under 
varemerket «Hålbarhetsgris fra Halla Gård». På 
Halla Gård produseres det årlig 25.000 slaktegris 
og det dyrkes 5500 dekar jord med forskjellige 
kornsorter, raps, erter, bønner og lupiner i et sjuårs 
vekstskifte som inngår i kretsløpet. I tre av årene 
dyrkes det blomstrende vekster for å skaffe 
protein og leveplass for insekter. I kantsonene 
mot vassdrag sår de i tillegg blant annet honnin-
gurt og blodkløver som mat for pollinerende 
insekter. 

På Halla Gård har det vært svineproduksjon i 
lang tid og det er flere grisehus av ulik alder med 
til sammen 6000 slaktegrisplasser. I de eldre 
grisehusene produseres det konvensjonelle «raps-
griser» i vanlige binger med ti griser i hver. 

Halla Gård:

Grisene er motoren i kretsløpet

Solveig Kongsrud
Norsvins fagavdeling

Anders Gunnarson på Halla Gård i Kvänum i Sverige produserer 

«Hålbarhetsgris» og har en visjon om et lukket kretsløp. Grisene er 

motoren i kretsløpet og en del av dem holdes i store flokker med 

mulighet for utegang. 

Anders Gunnarsson er 
femte generasjons 

bonde på Halla Gård.
Foto: HKScan
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Storbinger og utegang
I det nyeste grisehuset fra 2019, som har åtte 
avdelinger med 440 griser hver, produseres 
bærekraftsgrisene. De 440 grisene i en avdelinger 
sammen i en stor flokk og har adgang til et 
inngjerdet uteareal for leking, roting og beiting. 
Den enkelte avdeling har åpne «vanlige binger» 
med liggeareal inn mot veggene på hver side av et 
ganske stort spalteareal i midten. 

Selve gjødselarealet har betongspalter med 
18mm åpning, og i overgangen til liggearealet er 
det spaltegulv med 10mm spalteåpning. Fjøset 
har dusjanlegg som brukes på varme dager.  
I liggearealet er det gulvvarme som brukes når 
grisene er små. Strøing med kuttet halm skjer via 
et luftstyrt strøanlegg fire ganger om dagen. Når 
det strøs mange ganger om dagen, er strø og 
rotemateriale stadig nytt og interessant for 
grisene. Halmen kuttes opp ved hjelp av en 
hammermølle med en skrue i bunn. 

Det er lange troer for våtfôr langs bingeskillene 
mellom «bingene». Grisehuset har en hybridventi-
lasjon der ca. 10 prosent av ventilasjonen skjer ut 
gjennom spaltene ved hjelp av vifter og det 
resterende skjer ved hjelp av naturlig ventilasjon. 
Den naturlige ventilasjonen skjer ved at frisk luft 
tas inn gjennom den øvre delen av veggen som har 
to høyder med lufteluker som åpnes, mens utlufta 

tas ut gjennom åpning langs mønet. Grisehuset har 
stor takhøyde og stort volum med luft. 

I hver avdeling er det en sorteringsvekt som 
grisene går igjennom av ren nysgjerrighet, samt 
sykebinge og en binge der de 25% minste grisene 
kan ete ekstra tørrfôr. Gunnarsson forteller at 
denne bingen til de minste ikke fungerer så godt 
da grisene kun er der når de eter og gjør fra seg på 
feil sted. Resten av tiden er de sammen med de 
andre grisene i storflokken. 

Mange fôringer gjennom hele døgnet
Smågris, som har TN70 mor og hampshirefar, 
kjøpes inn fra besetninger i nærheten. I starten 
med storbinger og utegang var det store utfor-
dringer med mye halebiting, urolig gris og gris 
som var på beina til røkteren i forbindelse med 
stell. Gunnarsson sin erfaring er at griser som 
henger på deg er sultne og at de klarte å løse 
disse problemene ved å endre på fôringen. 

Fôringen ble justert opp og antall fôringer ble 
økt fra tre til fem ganger i døgnet. Fôringene er 
fordelt jevnt utover hele døgnet slik at det fôres 
ut både dag og natt. Grisene får våtfôr laget på 
gårdens egne råvarer og drank fra et lokalt 
destilleri, slik at det er ingen soya i fôret. Anders 
Gunnarsson er opptatt av at de må få mest mulig >>>
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ut av fôret. Derfor renses kornet for jord, ugrasfrø 
og annen forurensning før det males og blandes i 
fôranlegget. 

På Halla Gård er det restløs bløtfôring med 
etestyring slik at det er grisenes appetitt som 
styrer fôrmengden. Fôringsanlegget blander nytt 
fôr samtidig som det fôrer ut. Med et slikt fôrings-
anlegg sikres det at grisene får friskt og nyblandet 
fôr og at det ikke blir stående fôrrester i rørene 
som taper næringsinnhold. Det ferdige fôret har 
alltid en pH lavere enn 4,5.

Gunnarsson mener at restløs fôring har økt 
tilveksten på slaktegrisen. Grisene i storbingene 
vokser ca. 1050 gram per dag og har et fôrforbruk 
på ca. 2,76 FEn. Utegrisene vokser litt fortere, men 
har noe mer varierende fôrforbruk enn grisene i 
de tradisjonelle grisehusene. Dødeligheten er 
redusert og er nå på 1,5 %. 

Uteareal til  grisene
Rundt grisehuset med storbinger er det 80 dekar 
åkerland, inndelt i kakestykkeformede innhegnin-
ger, som brukes til uteareal for de 3500 grisene 
som er der til enhver tid. Hver av de åtte avde-
lingene har en luke i veggen ut mot utearealet 

som kan åpnes og lukkes. Hver av de åtte avde-
lingene har fire beiter slik at hver ny pulje med gris 
får et nytt område med gras og andre vekster som 
de bruker fram til slakting. Det går dermed ett år 
mellom hver gang hver innhegning brukes. 

I mellomtiden sås arealet til med nye vekster. 
Hvor mye grisene beiter varierer gjennom innset-
tet, men forbruket av kraftfôr påvirkes ca. 10 
prosent av beiting. Utearealet er for å gi grisene 
mer mulighet for naturlig atferd som beiting, 
roting og lek. Anders Gunnarsson forteller at når 
grisene kommer ut så lager de seg først ganger 
etter midten av innhegningen, deretter arbeider 
de seg utover mot kantene. Når grisene slaktes, er 
vekstene spist opp og utearealet endevendt. 
Annet hvert år bruker de gravemaskin og skifter ut 
masser i utearealet nærmest grisehuset der det 
har vært mest trafikk av griser for å unngå 
innvoll-snyltere. 

Selve innhegningene til grisene har strømgjer-
der med to tråder. Strømtrådene har partier med 
fjærer slik at de kan kjøres over dersom de må inn 
i innhegningen med traktor for å ordne noe eller 
hente ut en død gris. Dette er praktisk i forhold til 
å måtte åpne og flytte gjerder for å komme fram. 

Anders Gunnarsson er 
femte generasjons 

bonde på Halla Gård.
Foto: HKScan
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Det er mye villsvin i området rundt Halla Gård så 
for å sikre grisene mot disse er det satt opp et 
høyt gjerde som nederst har armeringsnett lagt 
utover bakken. I tillegg er det en sone på noen 
meter mellom det høye villsvingjerdet og grisenes 
innhegninger for å unngå trynekontakt mellom 
villsvin og tamgris.

Både inne og ute
Etter at smågrisen ankommer Halla Gård er de 
inne i grisehuset den første uken, deretter åpnes 
luken ut til innhegningen slik at grisene har fri 
tilgang til uteområdet til og med uke 12 i framfôr-
ingsperioden. Er det dager med mye snø og regn, 
hender det også at de stenger grisene inne. Den 
siste tiden før slakting har ikke grisene tilgang til 
utearealet. Da er de kun inne i grisehuset som har 
areal nok til dette. Hver avdeling har en sorte-
ringsvekt som veier grisene når de går gjennom 
vekten og automatisk sorterer ut de som er tunge 
nok til slakting i en egen binge. Grisene må ikke gå 
igjennom vekta for å få mat. De går igjennom kun 
av nysgjerrighet. Det er 600-1000 veiinger per dag 
og trafikken gjennomvekta er størst om kvelden. 
Grisene sorteres ut til slakt ved 124 kg levendevekt 
som gir en slaktevekt på 90-91 kg inkludert hode 
og labber.

Grisene holder seg stort sett inne når det er sol, 
og de ligger inne og sover på morgenen. Aktivite-
ten og bruken av utearealet tar seg opp utover 
dagen slik at det er på ettermiddagen og kvelden 
det er flest griser som er ute. Når grisen først går 
ut, så er det til enhver tid bare ca. 1/3-del av dem 
som går ut av gangen. I starten trodde Gunnars-
son at det var de samme 1/3-delen av grisene som 
gikk ut, men det stemte ikke da han kjørte en test 
og markerte hver gris med merkespray. Da viste 
det seg at det til stadighet var ulike gris som gikk 
ut.  

Pluss og minus med store grupper
Gunnarsson forteller at det er mindre slagsmål 
blant grisene i de store flokkene enn de som går i 
småbinger. Han sier det er viktig at det er nok 
troplass slik at alle grisene kan ete samtidig. Her 
har alle grisene hver sin eteplass som er på 33 cm 
tro for hver 100 kg gris. Totalarealet av ligge- og 
gjødselareal inne i grisehuset er på 1,2 kvadratme-
ter per gris.

Når vi spør om eventuelle negative ting med 
store flokker svarer han at en gruppe med så 
mange dyr er selvsagt mer utsatt og krevende 
dersom det først blir halebiting. Det er vanskelige-
re å sprøyte eller vaksinere grisene. Sjuke griser må 
hentes ut av flokken manuelt. De må også vekke 
alle grisene om morgenen og få dem på beina for 
å se at de er i orden.

Kretsløpet på Halla 
Grisene er motoren i kretsløpet på Halla Gård. 
Solenergi og fotosyntese i fôrvekstene sørger for 
3000-3500 tonn avling som stort sett ender opp 
som protein- og energirikt fôr til grisene. Grisene 
produserer kjøtt og 12-13.000 kubikk med gjødsel 
som forsyner gårdens eget biogassanlegg. Metan 
fra biogassanlegget brukes så til oppvarming og 
produksjon av strøm. Blant annet brukes energien 
til å forvarme luft til korntørke. 

Gården er selvforsynt med strøm og varme i 
tillegg til fôrråvarer. Det er gravd ned mye rør og 
kabler mellom bygningene på gården for å 
transportere fôr og energi. Etter produksjonen av 
biogass blir det igjen en biorest med stor gjødsel-
verdi som brukes som gjødsel på de 5500 dekare-
ne med åker på Halla Gård. De vil helst ikke miste 
noe i kretsløpet. Nå kjøpes kun inn en mindre 
andel kunstgjødsel til planteproduksjonen. Det 
som mangler i kretsløpet på Halla er traktorer som 
går på biogass i stedet for diesel.

Doneheia 62  -  4516 Mandal  -  Tel 21 98 47 47  -   www.p-lindberg.no   
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SIKKER OG EFFEKTIV MODELL

NETTBUTIKKEN TIL LANDBRUKET 

FÅ VÅRE
BESTE TILBUD 

DIREKTE I 
MAILBOKSEN 
Meld deg på vårt

nyhetsbrev

SPALTEMIKSER TIL GRIS
Med en Reck -spaltemikser for griser får du en effektiv og sikker 
omrøring av gyllenl under spaltene. Du unngår tilstopping, du får 
blandet opp laget som samler seg på toppen. Blanderens propell og 
stang senkes direkte gjennom sporene i gulvet, slik at du kan røre 
oppslemningen uten å måtte fjerne lameller eller flytte dyrene.
Leveres med vanntilkobling med geka messingkoblinger, svingbart 
vippeanordning og mekanisk håndvinsj for å senke / 
heve håndhjulet for å snu vingen.

Spesifikasjoner:
400V, 3-faset motor
Effekt: 4,0 kW / 5,5 HK
Blandebøyle: 70 cm
Maks. avstand til gjødsel: 40 cm
Dimensjoner: L70 x B54 x H156 cm
Vekt: 96 kg
Art. nr 90 61 688

LED GÅRDSLAMPE - 24W
En Gårdslampe for montering på  
loddrett vegg (beslag inkludert). 
Lampen er utstyrt med 
skumringssensor.
Total lengde: 58,5cm 
Lampelengde: 32,5cm
Art. nr 90 51 573
Førpris 835,- (668,-)

49.87000

39.89600
eks mva
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For grisebonden og Norsvin betyr Nye Delta 
utvikling av en sunnere, bedre og mer lønnsom 
gris. Våren 2024 står anlegget til vel 100 millioner 
klart. 

– Ved hjelp av vesentlig strammere seleksjon 
gir dette store framskritt både for den norske 
svineprodusenten og Norsvin som selskap. 
Internasjonal konkurransekraft styrkes gjennom 
avl på en gris som har de egenskapene som 
etterspørres i økende grad, sier direktør Olav 
Eik-Nes i Norsvin SA.

Eliteråner
På nåværende Delta i Vang testes rundt 3000 
råner årlig. Rundt 100 av disse kommer på 
landslaget og blir såkalte eliteråner.

– På Nye Delta vil det bli testet rundt 5000 
råner årlig, men antallet «landslagsutøvere» blir 
det samme. Her snakker vi altså om en vesentlig 
strammere seleksjon. Eller større sikkerhet i 
seleksjon av råner. Dette er presisjonsavl ved 
blant annet bruk av CT-scanning og avansert 
videoanalyse. Derfor vil vi også ende opp med en 
enda bedre gris enn vi har i dag, sier Eik-Nes.

Avlsframgang
For Norsvin betyr investeringen økt årlig avls-
framgang. Derigjennom styrker selskapet sin 
posisjon også i internasjonale markeder. 

– Gjennom internasjonalt markedsarbeid og 
salg av norsk genetikk øker vi vår finansielle kraft. 
Pengene brukes i stor grad på forskning og 
utvikling for igjen å skape nye og bedre egen-
skaper i grisen. For bonden betyr denne investe-
ringen økt verdiskapning i form av en mer fôr - 
effektiv gris, bedre tilvekst, bedre lynne og adferd 
i bingen, bedre helse og styrking av dyrevelferds-
egenskaper. Dermed bidrar vi til økt utbytte og 
verdiskaping for våre eiere, sier Eik-Nes. 

Nye Delta gir bonden en bedre gris
Mandag 3. oktober ble det første spadetaket satt for det som skal 

bli verdens mest moderne testanlegg for råner. 

Tom E. Holmlund
Budor, Løten

FORNØYDE: Budor er et 
bra sted å anlegge nytt 

testanlegg, mener (f.v) 
styreleder Per Inge 

Egeland og direktør Olav 
EikNes.

AVANSERT: Verdens 
mest moderne 

testanlegg for råner.
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Globalt
Sett i et globalt perspektiv mener direktøren at 
Nye Delta vil styrke svineavl i Norge som merke-
vare og den norske svineprodusentens posisjon.

– Vi får en styrket posisjon i verden med en 
enda mer klimavennlig gris som har de rette 
bærekraftsegenskapene. Fôr- og arealeffektivitet, 
redusert klimaavtrykk samt god dyrehelse og 
dyrevelferd blir mer og mer etterspurt i det 
globale markedet i dag. Nye Delta gir oss en 
enorm helsegevinst med eksport som har 100 
prosent SPF-status. Det har vi ikke per i dag.

Fem ganger større
Nye Delta blir 4500 kvadratmeter stort, og er fem 
ganger større enn gjennomsnittet av norske 
grisehus. 

– Vi gleder oss til åpningen. Da blir det fest. 
Etter den offisielle åpningen våren 2024 blir 
bygget vasket ned, desinfisert og gjort klart til det 
første innsettet med unge råner. Vi regner med at 
det blir satt inn ca. 100 nye griser hver uke 
gjennom hele året, sier Eik-Nes.

Fem-seks nye arbeidsplasser
Han forteller at det vil bli rundt 10 arbeidsplasser 
på anlegget.  

Prosjektet det største Norsvin så langt har tatt 
fatt på, og plasseringen geografisk er ikke tilfeldig.

– Norge er en grønn lunge når det gjelder 
svinehelse, og det er viktig å bygge der smitte-
presset er minst. Derfor var Løten et bra sted å 
anlegge nytt senter, sier Eik-Nes.

LEDER: Økonomisjef 
Jørn Jørgensen i  
Norsvin er prosjektleder 
for nye Delta.

Kontakt oss på:  

Landkreditt.no  
eller 23 00 08 00

Vi vurderer alle typer grønne tiltak i landbruket
Med vårt grønne landbrukslån kan du gjøre investeringer som reduserer 
utslippene og bidrar til en fremtidsrettet matproduksjon. 

Sjekk mer på landkreditt.no

Møt oss på Gris i ̀ 22 
Kom innom vår stand på Gris i `22, 
for en prat om bank, forsikring og 
eiendomsmegling for landbruket!

«Med denne investeringen 
sparer jeg titusenvis av 
kroner i året på fyring»

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg

Grønt landbrukslån
Hans Wilhelm sparte store beløp på å investere i 
varmeveksler som oppvarming av fjøset. 

Vi vurderer alle grønne tiltak i landbruket.

9. og 10. november
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– Ja, det var nok det, sier Marius og trekker på 
smilebåndet. Han bodde i Sarpsborg til i fjor høst. 
Men så traff han Hanna Søgård Evensen (19) fra 
Løten, og da var det gjort. 

Svigerforeldrene hennes fant en gard til salgs 
på Finn ved Ådalsbruk som de mente at ungdom-
mene burde kikke på. 

Det gjorde de, og de likte det de så. For 7,3 millio-
ner kroner ble de eiere av Vesle Benningstad, en 
gard med 130 dekar dyrket jord og 210 dekar skog 
rundt eiendommen. Her var det også et bra grisehus 
fra 2004 som er knyttet sammen med den gamle 
låven, slik at det åpnet seg muligheter for talledrift 
av slaktegris der. Dermed kunne de produsere opp 
til grensa for konsesjonspliktkig produksjon 
umiddelbart etter vask og overtakelse. Nå er de 
allerede godt i gang med det tredje innsettet. 

Interessert lenge
– Foreldrene til Hanna driver også med slaktegris 
i Nordbygda i Løten, så jeg har fått god hjelp og 
støtte derfra. Hanna er nå i førstegangstjeneste på 

Sessvollmoen. Målet er å bli vognfører i saniteten, 
sier Marius.

Sjøl om han er en vanlig bygutt fra Sarpsborg 
så har han lenge vist interesse for landbruk. 
Besteforeldrene hans bodde på et småbruk. 
Marius tok videregående på Kalnes, den gamle 
landbruksskolen i Østfold, og han har jobbe hos 
ulike gardbrukere i det lokale nærmiljøet. Han 
innrømmer at han vært på utkikk etter en gard. 
Det fant svigerforeldrene hans på Finn, og 
dermed var det bare å ta fram kalkulatoren og 
begynne å regne. Det var et stort pluss at de 
kunne starte opp slaktegrisproduksjon med en 
gang. De bruker også den gamle låven til tallepro-
duksjon for å få produksjonen så stor som mulig. 

Drømmer om utegris
– Drømmen er å kunne drive med utegris. Før 
våren skal jeg gjerde inn en del uteområder som 
kan brukes til formålet. Jeg tror at mange kunder 
setter pris på det, og da blir opplegget at de får gå 
ut og inn av fjøset som de vil. Jeg starter med ei 

Fant kjæreste og gardsbruk i Løten
Marius Brevik Johansen fra Sarpsborg har gjort hedmarking av seg. 

Den 22 år gamle særpingen kjøpte seg i februar gard ved Ådalsbruk i 

Løten. Og det var kjæresten fra Løten som dro ham hit.

Tore Mælumsæter
Løten, Innlandet

KJØPTE: Marius Brevik Johansen kjøpte seg garden  
Vesle Benestad på det frie markedet. Grisehuset til 
venstre er fra 2004, men det er forbindelse til gamlelåven 
hvor det er flere avdelinger med tallegris.
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HOPPER I HALMEN: Her er det tallegris i gamlelåven. Det er også en liten avdeling 
med tallegris i det nyeste grisehuset, men der er det hovedsakelig  slaktegrisbinger.

mindre gruppe fra talleavdelingen. Jeg har fått 
god hjelp av Fatland i starten, men også fra den 
lokale mølla i Løten. Slakteriet hjalp meg blant 
annet med dekningsbidragskakyler før jeg gikk i 
banken for å få lån, sier Marius.

Han fikk også litt hjelp til å dekke opp det som 
manglet av egenkapital for å kunne gjennomføre 
kjøpet. 

Fornøyd
– Hvordan gikk de to første innsettene?

– De gikk bra. Jeg slet riktignok litt med det 
første, men det viste seg at det var igjen noen 
gamle fôrrester i siloen som skapte problemer. Etter 
at vi fikset det har det gått veldig greit, sier han.

– Er du bekymret for økonomien?
– Nei, jeg er egentlig ikke det. Jeg klager ikke. 

Jeg har cirka 600 kroner i dekningsbidrag på 
grisen, og da bør en ikke klage. Jeg er også for- 
nøyd med strømstøtta vi får. Det går fire vifter og 
suser i grisehuset, men ellers går det så å si ingen- 
ting til oppvarming. Jeg bruker en dieselvarmer 
når det er som kaldest på vinteren, sier han. 

Grei drift
Fjøset har altså en ny og en gammel avdeling, 
men de er knyttet sammen så Marius synes det er 
ganske lettvin drift. Grisene får apetittfôring, og 
Marius synes at det gjør det rolig og greit i fjøset. 
På Kalnes, hvor det for øvrig er økologisk drift, var 
det kombinert svineproduksjon med fôring til 
faste tider. Det skapte mer leven i grisehuset i 
tidene rundt fôring, synes Marius. 

Eiendommen ligger like sør for Svartelva, og 
det eksisterer en bekk og myrområder mellom 
garden og elva. Der har beveren fått herje fritt, og 
den har blant annet demmet opp bekken slik at 
om lag 20 dekar med bjørkeskog har druknet. Den 
skal hogges i vinter og bli til ved. Marius kommer 
også til å søke om å få tas opp beverdemningen 
slik at vannet kan renne fritt i bekken igjen. 

Gris og hest
Da Svin besøkte Vesle Benningstad i oktober var 
det møkkjøring som sto på programmet. Han har 
fått låne en traktor og ei møkkvogn av svigerfor-
eldrene, fordi hans egen møkkvogn for øyeblikket 
er ute av drift. 

På jordene dyrket han i sommer cirka 15 dekar 
med åkerbønner, bygg og litt gras. Han har sjøl en 
dølahingst som han skal bruke til å trekke ut 
tømmeret fra det oversvømte området, og sambo-
eren har to hobbyhester, ei hoppe og en vallak. 

ELDST: Dette stabburet er 
det eldste huset på garden. 
Det er fra 1820tallet.

LÅNER: Denne traktoren og 
møkkvogna låner Marius av 
svigerforeldrene, som også 
driver slaktegrisproduksjon i 
Løten.

FORNØYD: – Jeg er fornøyd 
med resultatene etter 
oppstarten. Nå har vi startet 
på det tredje innsettet, sier 
Marius Brevik Johansen.
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det de som var økonomisk ansvarlig hvis et nav 
ikke fikk fylt opp med nok satellitter. I dag har 
navet selv dette hovedansvaret.

– Men vi er opptatt av at det er en god drift i de 
purkeringene vi har, sier Karin Røhne, leder for 
tilførsel og rådgivning i Nortura. De private 
slakteriene har trolig heller ingen planer om nye 
purkeringer. Nye satellitter vil det derimot alltid 
være behov for så lenge det finnes nav. Slik sett, og 
med prisene på nybygg som er i dag, bør kanskje 
nøkkelen på en tredjedel til navet og to tredjedeler 
til satellittene justeres noe? Eller eventuelt at faste 
kostnader må inn på en annen måte? 

Nye bygg til smågrisproduksjon i dag krever 
mer areal både i fødebinger og smågrisavdelingen 
enn for 20 år siden. Også når det gjelder arbeids-
kostnader har det skjedd noe siden purkeringene 
startet. I dag heter purka TN70. Den får mange 
flere grisunger enn før. Dermed er det trolig mer 
jobb ute hos satellittene i dag enn tidligere. 
Purkeleien justeres dessuten etter gjennomsnitts-
tall for antall avvente smågris i hvert nav. Sam-
tidig, med TN70 er jobben med purkene ute hos 
navene kanskje heller enklere.  

Det finnes i dag 11 purkeringer her i landet, og ni 
av dem har et tett samarbeid med Nortura. 
Purkeringene produserer hver sjette smågris i 
Norge. Enkelte purkeringer har imidlertid utfor-
dringer med å få fylt opp med nok satellitter. Det 
er spesielt vanskelig å rekruttere nye satellitter der 
en må bygge helt nytt. 

Bankene sier nei, men dette gjelder også annen 
svineproduksjon. Økte byggekostnader har gjort det 
enda vanskeligere å få lånefinansiert nybygg til 
svineproduksjon. Men det er alltids noen som slutter.  

Forholdet satellitt og nav
Økonomien i en purkering er som regel organisert 
slik at navet får en tredjedel av inntektene, mens 
satellittene får to tredjedeler. Dette beregnes ut 
fra dekningsbidrag (Norsvins dekningsbidragskal-
kyle for smågrisproduksjon), der alle inntekter og 
variable kostnader skal med. Det betyr at kostna-
der til bygninger og arbeid ikke er med i kalkylen. 
Det kan være en utfordring. 

Vi får neppe flere purkeringer eller nav fram-
over. Nortura vil ikke ta samme risiko nå som da 
de startet med purkeringer. De første 10 årene var 

Purkeringer: 

Mangler 200 satellittplasser

Erling Mysen

Purkeringene organisert gjennom Nortura mangler i dag ca. 200 

purkeplasser ute hos satellittene. Dette tilsvarer fire satellitter opp 

mot konsesjon. Det åpner for nye, men det kan også tyde at det 

kan bli en utfordring framover å få rekruttert nok satellitter.  

NY MODELL: Hans 
Nummestad i Rakkestad er 
tillitsvalgt for satellittene,  og 
mener at den økonomiske 
nøkkel for purkeringer er 
moden for revisjon.

MEGLER: Karin Røhne er 
leder for tilførsler og 
rådgivning i Nortura og har 
ansvar for å følge opp 
Norturas purkeringer. Det 
gjelder også den økonomi
ske fordelingen mellom nav 
og satellitt. (Foto: Nortura)

Stort arbeid hvert år
Frans E Kvam i Øyer (Ro Drift purkering) er 
tillitsvalgt for navveiere og enig i fordelene, 
men ser utfordringene noe annerledes. 

Kvam mener rekruttering av satellitter fram-
over er avhengig av god smågrisøkonomi.

– Men jeg tror satellittproduksjon er en god 
inngang i næringa for du kommer inn i et 
fellesskap med andre produsenter som du kan 
dra veksel på. Alle naveierne er opptatt av at 
purkeleia skal ta opp i seg inntekter og 
kostnader på en riktig måte Vi legger ned et 
ikke ubetydelig arbeid i dette hvert år, også 

sammen med satellitter og Nortura som tredje-
part, sier Kvam.

Mindre arbeidsbelastning
Når det gjelder arbeid rapporterer satellitter som 
har vært med en stund at arbeidsbelastningen er 
mindre med noe flere avvente griser, eller at de 
avvenner langt flere griser med samme arbeids-
belastning. 

– Arealkravene i smågrisproduksjon er de 
samme som tidligere, men mange avvente griser 
og tung gris ved salg kan gi behov for mer plass til 
smågris om man har toppresultater, sier Kvam.
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Ny økonominøkkel?
– Jeg tror tiden er moden for å ta en grundig 
gjennomgang av den økonomiske fordelingen i 
purkeringer. Det enkleste er trolig fortsatt å bruke 
dekningsbidrag som standard, men å flytte 
brøken noe til fordel for satellitter, mener Hans 
Nummestad fra Rakkestad. 

Nummestad er tillitsvalgt for satellittene, og 
mener hovedargumentet for å gjøre en justering 
er nettopp økte byggekostnader, strøm og 
arbeidskostnader. Dette er ikke med i deknings-
bidragskalkylen, men det belaster først og fremst 
satellittene. 

– Hvis en ikke foretar seg noe kan en få en 
langsom kvelning av purkeringene, tror 
 Nummestad. Selv er bonden i Rakkestad (58) en 
av de som har sagt opp som satellitt. Det er to års 
oppsigelse, og fra 2024 driver ikke Nummestad 
lenger satellitt. 

– For min del er det helseutfordringer som gjør 
at jeg slutter, sier Nummestad. Men han ser 
mange fordeler ved å være satellitt, og angrer ikke 
på at han har vært det. 

– Du kommer til dekket bord med et svinemiljø 
rundt deg. Du spesialiserer deg og blir god på 
fødsler og oppdrett av smågris. Du vet at du får fylt 
opp puljene, og du får konsentrert grising og salg 
av smågrisen, sier Nummestad. For en som skal 
starte opp er det også klare likviditetsfordeler med 
å være satellitt. De trenger ikke å kjøpe purker. Og 
purkeleie betales etter at smågrisene er solgt. 

Ser på faste kostnader og arbeid
– Det er en kontinuerlig jobb å rekruttere nye 
satellitter. Vi har hele tiden generasjonsskifter og 
endringer i purkeringene akkurat som i næringen 
ellers. Men med dagens kostnadsbilde er det 
generelt vanskelig der det blir snakk om nybygg. 
Samtidig opplever vi at det er enklere å finansiere 
nybygg av en satellitt enn ren smågrisproduksjon, 
sier Karin Røhne. 

En forskjell fra tidligere er at i dag baseres 
rekrutteringen i større grad av produsenter som 
ønsker å produsere opp mot konsesjon, enten 
som ren smågris- eller som kombinertbesetning. 
Tidligere var motivasjon ofte å fortsette svinepro-
duksjon en del år til uten å foreta store investerin-
ger. Norturas sin rolle er å være en nøytral 
tredjepart for sine purkeringer. 

– Vi har en årlig gjennomgang av deknings-
bidragskalkylen. Vi er i en prosess på det nå. 
Kalkylen bygger på dekningsbidrag i smågrispro-
duksjon. Vi har fått innspill på at vi også bør se på 
faste kostnader og arbeid. Vi skal gjøre en 
gjennomgang av det, opplyser Røhne. 

Kommer dårlig ut av avløser-
ordningen
Satellitter, og særlig de som har mindre produksjon en konse-
sjonshus, kommer dårlig ut av avløserordningen. 

Hans Nummestad får 17 purker hver 8. uke, og har dermed 17 purker på 
gården til enhver tid. For dette får han i dag ca. 25 000 kr i årlig avløsertil-
skudd. Hvis han hadde fôret fram de drøyt 1300 smågrisene han selger, 
ville det uløst hele 68 000 kr i økt avløsertilskudd. 

– Jobben med å fôre fram grisene er klart mindre enn dagens jobb 
med purkene og smågrisen, men det ville altså utløst over to og en halv 
gang mer i avløsertilskudd, sier Nummestad. 

Nå er hovedutfordringer for satellittene ikke at slaktegrisprodusentene 
får for mye avløsertilskudd. Utfordringer er hvordan dette fordeles 
mellom nav og satellitt. Purkene er hos navet to tredjedel av tida, og da 
og de får 2/3 av tilskuddet mens satellitter har purkene 1/3 av tida og får 
1/3 av tilskuddet. 

– Navene har purkene 2/3 av tida, men de har ikke 2/3 av arbeidet.  
For navene spiller dette heller ingen rolle da de stanger i taket for 
tilskudd. Satellittene derimot stanger ikke i taket. De har mye større andel 
av jobben enn 1/3 og kommer dårlig ut slik dette fordeles i dag, sier 
 Nummestad. 

Dette kunne enkelt vært justert i jordbruksforhandlingene. De kunne 
for eksempel ganget satsen for satellitt med 2 eller helst 2,5 og redusert 
tilsvarende for nav. – Dette har vært oppe i jordbruksforhandlingene 
senest siste år, men så langt har ingenting skjedd, sier Nummestad

VILLE VÆRT DYRERE: Satellittgrisehuset til Anne Britt Aandstad og Henning Teigum 
i Fåvang er et av de to siste nybygde satellittfjøsene i Norge med innflytting tidlig i 
2021. Fjøset måler 82 x 16 meter, og har to avdelinger med 53 store FT30 fødebinger 
samt bufferavdeling for smågris. Prislappen ble 12 millioner, pluss egeninnsats 
(maling og gravearbeid). I tillegg er det bygd flisfyringsanlegg til drøyt to millioner.  
I dag ville prislappen vært kanskje 3-4 millioner mer for alt. (Foto: Tore Mælumsæter)
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MSD Animal Health Besetningsprofil er en diagnostisk verktøykasse rettet mot griser. Den hjelper deg med å få 
oversikt over helsetilstanden i besetningen din og gjøre de rette tiltak i samarbeid med besetningsveterinæren. 
Besetningsprofilen gir et bilde av infeksjonstatusen for Lawsonia intracellularis og porcint circovirus type 2 samt 
muliggjør påvisning av tidlige infeksjoner og vurdering av råmelkinntak hos smågriser.
Analyseresultatene samles i en rapport som du kan diskutere med besetningsveterinæren.

Besetningsprofil - bli kjent med 
helsetilstanden og gjør den bedre

www.msd-animal-health.no
NO-NON-220800006

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Hvis du vil vite mer om Besetningsprofilen, kontakt din besetningsveterinær.

Dan C. Jansen
Veterinær
Customer Engagement Manager
Livestock
M: +47 900 93 470
dan.christoffer.jansen@merck.com

Skann QR-koden og les mer om 
MSD Animal Health Besetningsprofil
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Effektiv og rasjonell drift  
i nye grisehus

Bjørn Åge Fjeset fra Fjøssystemer kommer til Gris i ’22  
for å snakke om daglig drift i nye grisehus.

Telefon 02634        fjossystemer.no

Hvordan gris skal oppstalles i framtiden er daglig i debatt og svinebondens framtid  
er kanskje mer usikker enn noen gang. God økonomi og en hverdag i fjøset som gir glede  

er avgjørende for at vi skal klare å være selvforsynt med verdens beste svinekjøtt.  
I foredraget vil vi se på daglig drift i nye grisehus med fokus på rasjonell drift, grisehuset 

 som en trivelig arbeidsplass for bonden, god lønnsomhet og grisens naturlige adferd.

RUDSHØGDA 
Hans Trøstheim: 917 12 414 

hans@fjossystemer.no

RUDSHØGDA 
Ola Rognlien: 906 83 519 

ola@fjossystemer.no

ODDA 
Kjetil Olsen: 994 46 840 
kjetil@fjossystemer.no

VARHAUG 
Ruben Prestegård Lende: 404 73 278 

ruben@fjossystemer.no

TØNSBERG 
Sivert Johnsen: 481 15 565 
johnsen@fjossystemer.no

TØNSBERG 
May Helen Gryte: 952 43 168 

mayh@fjossystemer.no

STEINKJER 
Bjørn Åge Fjeset: 950 88 849 

fjeset@fjossystemer.no

LEVANGER 
Einar Myhr: 950 77 321 
einar@fjossystemer.no

Norges team gris
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DATA

De gamle registreringsbildene ble sist oppdatert i 
2012. Nå skrives det på ei helt ny plattform, som 
gir mange nye muligheter. Blant annet vil Ingris 
kunne brukes på alle type enheter som PC, mobil 
og nettbrett. Vi er ikke helt i mål ennå. Det står 
igjen en del. Blant annet på purkeoversikten og 
bildet merket smågris. Alle rapporter er og 
tilgjengelig via den gamle purkedelen (som før).

Vi skal nå skrive en liten føljetong til Svin som 
går på å vise nye Ingris samt litt «tips og triks».

Hovedmenyen vises med blåbakgrunn til 
venstre i bildet. Vi starter nå øverst og skal se litt 
på purkeoversikten. Som sagt er det en del 
opplysninger på purkene som ikke er på plass 
ennå. Men det vi skal sette søkelys på nå er 
individsøk og litt registrering.

I søkefeltet øverst, kan du søke opp et dyr ved 
å skrive inn nummer. For å få opp flere, setter du 
et komma etter hvert nummer. (kommaseparert 
søk). Da vil purkene bli listet opp under. Ved å 
markere i øverste «boks», markeres alle dyr som er 
søkt opp. Se under:

For å registrere f.eks. bedekking på disse, klikk 
på registrering opp til høyre. Da ser du at det er 
fire individer som er valgt. 

Klikk på registrering og så på bedekning. Da 
kommer det opp et bilde der purkene er listet 
opp. Bruker du «masseregistrering» og forhånds-

utfylt dato, bedekningstype og avlsnummer 
(rånenummer), lagres dette på alle de valgte 
purkene. 

For å søke opp alle purker eller merka dyr – også 
de som er meldt ut – trykk på i på tastaturet eller 
klikk på  

Hak av for å ta med utmeldte. Her kan du også 
søke på tidligere nummer og tattoo nummer.

En kan selvsagt og la være å bruke masseregistre-
ring hvis det er forskjellige datoer, råner etc. ved å 
fylle inn dette manuelt i feltene og klikke på lagre 
for hver linje.

Samme framgangsmåte gjelder for de fleste 
typer registreringer. Marker ei eller flere purker på 
purkeoversikten og «ta de med sag» inn på 
registrering. Hvis du ikke ønsker å ta med deg 
purker inn på registrering, kan du gå direkte til 
registrering. Du må da taste inn hvert purkenum-
mer, men du kan bruke masseregistreringsfelter på 
vanlig måte.

Ingristips: 

Purkedelen i ny versjon
De fleste har fått med seg at Ingris purkedel nå har 

 kommet i ny versjon. Den oppleves nok som veldig 

 forskjellig i forhold til den gamle.

Dyre Johan Haug
Norsvin
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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

9. og 10. november
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Nortura Tønsberg så dagens lys i 1985. Samme 
år ble Tore Dale, nå avdelingsleder for slakting, 
ansatt. 

– Jeg har gått gradene og vært med på mange 
omstillinger, forteller Dale. Slakteriet ble bygd for 
å slakte både ku, gris og sau. Men først forsvant 
sauen. For noen år siden forsvant også storfe.  
Det som har skjedd i år er likevel den aller største 
forandringen som har skjedd på Nortura Tønsberg, 
forteller Tore og viser oss rundt i slakteriet. 

Mye er forandret
Det er veldig mye som er forandret helt fra grisen 
avlives. Nå steames grisen i stedet for å over-
spyles med varmt vann. Dermed reduseres 
vannforbruket. Dette gir samtidig bedre kvalitet i 

slaktet, og spesielt i biprodukter. En annen viktig 
forandring er at på gamle Nortura Tønsberg hang 
slakteskrotten i to kroker, en i hvert bein. Det er 
vanlig på norske slakterier. 

I dag henger hver gris i én krok. Denne kroken 
har en databrikke. I brikken samles all informasjon 
om grisen, d.v.s leverandør, dato, vekt, kjøtt- og 
fettprosent og anmerkninger. Dette gir en stor 
gevinst, og gir fordeler langs hele slaktelinja helt 
fram til kjølelager. Der kan grisen sorteres auto-
matisk etter blant annet kjøttprosent. 

– Dette betyr at de som skjærer gris enkelt kan 
velge ut akkurat den grisen som passer best til 
den skjæreoppgaven de har. Det igjen gjør at vi 
faktisk utnytter flere gram av hver gris, forteller 
Dale. Og utnyttes 50 gram mer per gris i Tønsberg 

Grisene utnyttes bedre 

Nye Nortura øker kapasiteten
Nortura har samlet all svineslakting på Østlandet i Tønsberg.  

Der slaktes 240 gris i timen. Nå tas det vare på en mye større andel 

biprodukter. Fra tynntarmen kan slakteriet i Tønsberg ta ut mucosa 

for millionbeløp til bruk på sykehus.  

Erling Mysen

AUTOMATISK 
SORTERING: Tore Dale 
viser fram kjølelageret 
der grisen nå blir 
automatisk sortert. På 
hver enkelt rekke henger 
gris med samme 
kjøttprosent



49Svin  8/22

K JØT T I N DU ST R I

blir det til en hel gris mer pr dag som kan selges. 
– Med volum kan små marginer gi store utslag, 

sier Dale. 

Roboter og ramper
Nytt er det også at en robot skjærer opp magen. 

– Dette er en tung arbeidsoppgave. Vi sparer 
halvannen mann, og det er mye HMS i å gjøre 
denne jobben med robot. Skjæreutstyret vaskes 
og steriliseres automatisk mellom hver gris. 
Nortura Tønsberg er et av få slakterier i Norge 
med slik robot, og det eneste som har siste 
generasjon av denne roboten. Litt lenger bort på 
linja er det en istertrekker som tar ut fettet. 
Dermed har nok en tung arbeidsoppgave blitt 
enklere. Dessuten blir det mer kjøtt igjen på 
grisen. Videre på linja blir grisen delt med en egen 
klyverobot. Igjen spares en mann. I sum gir 
robotene og de automatiserte oppgavene også 
større fart på slaktelinja. Det hentes både 
 hygienegevinster og HMS-gevinster. 

De som jobber på slaktelinja får også nye 
arbeidsplattformer. Før kunne plattformene bare 
reguleres i høyden, men nå kan de også reguleres 
fram og tilbake. Dermed blir det enklere å finne 
den beste arbeidsstillingen.

– Gamle Nortura Tønsberg var bygd for å 
slakte 120 griser i timen, men nå har vi klart å 
komme opp mot 180 gris i timen på det meste. 
Det nye slakteri er bygd for 240 griser per time. 
Etter kun to måneders drift slaktes det nå 240 
griser i timen, sier Dale. All gris fra Rudshøgda 
slaktes nå i Tønsberg.

 
Kjøttprosent, sjokk-kjøling og vakuum
Nortura Tønsberg er det andre svineslakteri i 
Norge hvor det er automatisk avlesning av 
kjøtt- og fettprosent på slaktelinja. Furuseth har 
også dette. Dermed forsvinner mannen med 
GP7-apparatet fra linja. Men noen få griser 
fungerer ikke i automatikken, og da må en fortsatt 
bruke GP7. 

Nytt i Tønsberg er det også at det går ei 
vakuumrenne omtrent som i et slaktegrishus 

under slaktelinja. Det meste av blodet og slakte-
avfallet samles i vakuumrenna. Det er dermed 
minimalt som forsvinner i vann og avløp. 

– Dette gir en stor miljøgevinst, opplyser Dale. 
Slakteavfallet går inn i biogassproduksjon til 
Greve Biogass ei mil lenger sør. Mer nytt i Tøns-
berg er også ny sjokk-kjøling. Den er viktig, ikke 
minst for muligheten til å ta vare på biprodukter. 
Biprodukter må kjøles ned raskere og til en lavere 
temperatur enn det som er nødvendig for selve 
griseslaktet. Det får de til nå.

Mucosa og pølsetarmer 
Med større volumer blir det også mer lønnsomt å 
ta vare på biprodukter. I kjelleren på Nortura 
Tønsberg er det bygd en stor ny avdeling for 

TARMENE: Tarmene 
som tidligere var avfall, 
vaskes nå grundig og 
blir til  pølsetarmer.

BEDRE BIPRODUKTER: 
Mellomgulvet er et 
biprodukt som har fått 
bedre kvalitet på det 
nye slakteriet. Det gir 
gevinster for eksempel i 
pølseproduksjonen. 

KLYVEROBOT: Roboter har 
tatt over tunge oppgaver på 

Nortura Tønsberg. Her er 
roboten som klyver grisen i to. 
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dette. Svinetarmer og Mucosa er to nye biproduk-
ter fra anlegget som tidligere var avfall. Mucosa 
tas fra tynntarmen, og er viktig for sykehus til bruk 
i operasjoner. Nå lages dette i Norge. Fra det nye 
slakteriet kan en faktisk lage Mucosa for flere 
millioner kroner. Og svinetarmene vaskes nå grun-
dig, pakkes i store poser og legges i tønner. 
Tønnene sendes med bil Nederland for spesial-
behandling, før de går inn i pølseproduksjon. 

Med ny slaktelinje og sjokk-kjøling blir samtidig 
kvaliteten på alle biprodukter bedre. Det betyr 
igjen bedre råmaterialer til for eksempel pølsepro-
duksjon. Nortura Tønsberg er nå  Norges største 
pølseprodusent. Og levera som dels måtte kastes 
tidligere, kan nå utnyttes 100 prosent til lever-
postei og andre produkter.  

– Vi har investert mye for å utnytte biprodukter 
bedre. Dette er tunge investeringer, men de blir 
lønnsomme med det store volumet vi har fått på 
svineslakting, avslutter Tore Dale. 

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!

ISTERTREKKER: Tore Dale viser fram den 
nye istertrekkeren som trekker ut fett. Flere 
tunge jobber er nå overtatt av maskiner. 
Farten på slaktelinja øker, og de ansatte trives 
bedre, sier Tore Dale, avdelingsleder slakting i 
Nortura Tønsberg. 



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, biogass anlegg og lett industri
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U T DA N N I NG  O G  
KO M P E TA N S E

Økt etterspørsel 

særlig etter små

bruk i sentrale 

strøk har medført 

at en del land

brukseiendommer 

selges for langt 

over takst. Det er 

imidlertid viktig å 

være klar over at 

omsetning av land

brukseiendommer 

som utgangspunkt 

er underlagt pris

kontroll.

Rettslig grunnlag for priskontrollen
Priskontrollen er hjemlet i konsesjonsloven § 9 a 
første ledd. Regelen bestemmer at ved søknad om 
konsesjon for «erverv av bebygd eiendom med mer 
enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som 
skal nyttes til landbruksformål, skal det (…) legges 
særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling».  
Det gjelder ikke ubebygd eiendom som bare  
består av skog. 

Konsekvensen av at priskontrollen  
ikke overholdes
Det er kommunen som foretar priskontrollen. 
Dersom kommunen ikke godtar prisen innvilges 
ikke kjøperen konsesjon. Uten konsesjon må 
eiendommen videreselges. Kommunens vedtak kan 
påklages til Statsforvalteren.

Hvem har risikoen?
Lovens utgangspunkt er at kjøperen bærer konse-
sjonsrisikoen med mindre noe annet er avtalt. 
Likevel er det blitt vanlig å avtale delt risiko der 
kjøper bærer risikoen for at vilkårene i konsesjons-
loven § 9 er oppfylt, herunder at overdragelsen 
sikrer «hensynet til bosettingen», «driftsmessig god 
løsning», «erververen anses skikket til å drive 
eiendommen» og «hensynet til helhetlig ressursfor-
valtning og kulturlandskapet» mens selgeren bærer 
risikoen for priskontroll. Etter denne avtalemodel-
len kan kjøper sette til side avalen med selger 
dersom det ikke innvilges konsesjon som følge av 
priskontrollen.

Hvordan unngå å bli rammet av 
 priskontrollen?
Hvis man som selger er usikker på hvilket vederlag 
som vil bli akseptert kan man før et eventuelt salg 
be kommunen om veiledning. Kommunen gir trolig 
ikke et eksakt svar, men må forventes å kunne gi et 
estimat basert på lignende eiendommer som 
tidligere er blitt omsatt i nærområde. 

Et enda mer eksakt svar får man etter at 
kjøpekontrakt er inngått og kjøper har søkt 
konsesjon. Kommunen har plikt til å begrunne et 
eventuelt avslag. Det betyr at man i et avslag vil 
få et eksakt svar på hva kommunen kan godta av 
pris. Det gjør kjøper og selger i stand til enten å bli 
enige om ny pris som vil bli godtatt eller eventuelt 
sette den planlagte overdragelsen til side. 

Regelmessig forsøk på å omgå reglene
Det skal også nevnes at så lenge det finnes 
potensielle kjøpere som er villig til å betale mer enn 
det som går gjennom priskontrollen, oppstår det 
regelmessig forsøk på å omgå reglene for priskon-
troll. Et eksempel på dette finnes i dom fra 
Høyeste rett inntatt i Rt. 2004 s. 1582 der partene i 
en sideavtale som ikke ble oversendt til kommunen 
avtalte et tillegg til den offisielle kjøpesummen. Slik 
sideavtale ble ikke akseptert og Høyesterett satte 
sideavtalen til side, fordi den var brudd på lov og 
ærbarhet, jf. NL 5-1-2. 

Andre mulige omgåelsesforsøk som foreløpig 
synes ikke å ha blitt stoppet på samme måte har 
blant annet gått ut på at en ektefelle kjøper 
eiendommen til en pris som konsesjonsmyndig-
heten ikke godtar og deretter videreselger 
eiendommen til sin ektefelle for den prisen som 
konsesjonsmyndigheten godtar. Den siste 
ektefellen oppnår konsesjon og «ekteparet» sikrer 
seg eiendommen samtidig som selger mottar 
avtalt kjøpesum.

Mauritz Aarskog 
advokat og partner i Østby 
Aarskog Advokatfirma AS. 

Jonas Nilsen
advokatfullmektig i Østby 
Aarskog Advokatfirma AS. 

Priskontroll ved overdragelse  
av landbrukseiendom

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

Din kontakt på I-mek: reime.no

NORSK 
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 
av Herde Industrier på Nærbø.

Pulverlakker for lengst holdbarhet
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Side 24

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

Tlf. 91 84 50 04

Plastplater til alle formål. 

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 25/56

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 44

www.msd-animal-health.no

Hvis du vil vite mer om Besetningsprofilen,  
kontakt din besetningsveterinær.

Side 6

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 39

www.landkreditt.no

Kom innom vår stand på Gris i `22, for en prat  
om bank, forsikring og eiendomsmegling  

for landbruket!

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

Vi har morgendagens gjødselutstyr!

Side 7

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

En enklere hverdag i fjøset

Side 51

www.brilandbruksbygg.no
post@brilandbruksbygg.no

Tlf. 69 80 88 20

Driftsbygning og biogass

Side 53

www.reime.no
ks@herdeindustrier.no

Tlf: 51 79 19 00

Reime & Co består av de kjente norske merkevarene 
Rekord System og Reime. Vi produserer I-mek og 

gjødselsystem i form av gjødselvogner og pumper.

Side 50

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

Side 23

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

 
Naturlig kvalitetsstrø til dyr!

Side 31

www.gjensidige.no/landbruk
Tlf. 915 03 100

 
Vi har mer enn 200 års erfaring med forsikring  
av landbruket. Gjensidige – sunt bondevett i  

generasjoner.

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

Vi leverer det meste av gjødselhåndteringsutstyr  
for bløt og tørrgjødsel.
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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. 9/2022,  
kommer ut den 9. desember
Manusfrist: 21. november
Bestillingsfrist annonser: 
21. november
Leveringsfrist annonsemateriell:  
25. november

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,-

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.

INSEMINASJONSKURS arrangeres av Norsvinskolen i Hamar den 6. desember.

DRIFTSLEDELSE Tredagerskurset arrangeres av Norsvinskolen i dagene  
7. – 9. februar 2023 i Hamar.

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 21

www.norgesfor.no
post@norgesfor.no

Tlf. 22 40 07 00

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

Faglig kompetanse.

Side 47

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

Ditt eget selskap!

Side 50

www.jaerbu.no
ov@oleg.no

Tlf. 51 79 35 50

Jærbu gjødeslpumper direkte fra produsent.

Side 37

www.p-lindberg.no
kontakt@p-lindberg.no

Tlf. 21 98 47 47

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

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

Prima Jæren er opptatt av jærsk og norsk  
landbruk og har vært pådriver for å maksimere 

inntekten til bonden i Norges matfat.

www.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 3

www.sb1ostlandet.no
Tlf. 915 07 050

Hos oss får du gunstig landbruksfinansiering 
– med kundeutbytte

Side 17

www.osid.no
post@osid.no

Tlf. 62 49 77 00

OS ID utvikler og produserer øremerker for husdyr. 
Merkene sikrer dyrets identitet og legger grunnlaget 

for sporbarhet gjennom hele verdikjeden.



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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9. og 10. november
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