REFERAT FRA MØTE 20.10.2020 MED FISKÅ MØLLE
Til stede: Eirik Ur, Armando Oropeza, Tommy Nordbø, Maren Bjorland,
(Anne Lise Svindland var med i lunsjen) fra Fiskå Mølle, Tormod Ropeid, Solfrid Holta, Heino Nielsen,
Inger Anne Refsnes og Jakob Bø og Gro Mabel Anda fra Forum Gris.
Møte ble holdt på Bryne Kro og Hotell kl 10.30-12.00

1. Årets kornhøst – kvalitet v/Nordbø
Produserer rundt 380 000 tonn kraftfor, og tar markedsandeler.
God sesong på korn. Kveiteandelen går noe ned og kvaliteten er god. En stor andel går til
mat, og dermed mindre til fòr. I sommer måtte det importeres korn fra Sverige og Tyskland
(matkvalitet), og det har vært vanskelig å få tak i fòrhvete.
Fiskå har utstyr til å utføre hurtigtester av kornet. Utstyret gir gode og raske svar på
mykotoksiner. Det er også i år lave tall på toksiner.
Fiskå vil informere når det kommer nytt korn som kan skapa variasjon i kraftfòret. Armando
optimaliserer reseptene, og gjør grep ved behov.

2. Kraffòrpriser v/Nordbø
Kraftfòrprisene følger prisene på kornet, og det blir dyrere utover vinteren. I forhold
til corona, så er prisen litt høyere enn i 2019. Etter toppen har prisen fortsatt å gå
ned. Soyaprisen har skutt i været pga stor etterspørsel.
3. Sortiment v/Armando
Kraftfornytt:
Presenterer midlertidige resultater med nytt slaktegrisfòr Opti Norm ENERGI.
God kvalitet grovfòr:
Veldig viktig å bruke grovfor av god kvalitet. Ikke bruk noe med mugg eller som lukter
vondt.
Smågriskontroll:
Fortsatt god tilvekst, men noen gram lavere enn året før.
Slaktegriskontroll:
Ved statistikk får Fiskå tips om å ha egen kolonne for SPF besetninger, slik at det er
mulig å se forskjell på besetning med og utan SPF.
Utfordringer:
Behandle grisen i tide. Tarmadenomatose. Slimhinna i tarmen blir for tykk, grisen blir
trist og vokser ikke. Selv i SPF besetninger ser vi akutt blodig diare, der grisen dør i
løpet av 2 dager. Noen besetninger må vaksineres. Alle grisene kan få tarmadenomatose, det kommer an på grisen sitt immunsystem.

Kalksprøyte og hydratkalk:
Det er billig og enkelt og selv bruke en kalksprøyte. Hydratkalk blandes med vann og
den virker desinfiserende. Ta kontakt med Armando for sprøyte og råd.
Leddbetennelse:
Dette er stort problem hos gris. Bruk av hydratkalk og kalksprøyte kan være
forebyggende for leddbetennelser.
4. Ny avtale mellom Forum Gris og Fiskå Mølle
Styret synes det er stor variasjon på proteinet (grenseverdiene) sett i forhold til
gammel avtale. Fiskå betaler for 10 fòrprøver pr år. Forseddelen skal stemme med
deklerasjonen på kraftfòret.
Noen spørsmål:
- Hva med støv - hvor mye støv kan kraftforet inneholde? Hvilke erfaringer har
Fiskå med kva som skjer når kraftforet blir blåst i tanken? Best å blåse i en jamn
fart. Går det for sent kan det føre til at kraftfòret blir blåst i bolker, meir mulighet
for friksjon, og større sjangs for støvdannelse.
- Ser dere forskjell i forhold til hvilke tank bonden har? Det kan være en forskjell alt
etter hvilken tank en har, lengde på slange, hvor lang innblåsing, antall bend osv.
- Sjåførene har retningslinjer å følge i forhold til hvordan kraftfòret leveres.
5. Aktuelle samarbeidsområder
Lite aktivitet pga corona situasjonen. Vi ser på muligheten til et fabrikk besøk i 2021.
Fiskå er veldig interesserte å bli med på møter. Foret, priser og nye sorter kan være
aktuelle tema. Ser på muligheten for et møte i november i år.

Referent: Gro Mabel Anda

