NYHETSBREV TIL MEDLEMMER AV FORUM GRIS
HEI!
Vi i Forum Gris fikk nylig tilsendt et nyhetsbrev fra Ø-vet som vi kunne videresende til medlemmene
våre. Det er alltid godt å bli påminnet om hva vi kan gjøre bedre i grishuset. Se vedlagt skriv.

Vi vil også her informere dere om hva vi har gjort i styret.
Vi har hatt møte med Møllene, der det ble orientert om den vanskelige råvaresituasjonen som har
vært etter tørke-sommeren. Det har vært tidvis mye støv i foret, og variasjonen av hvilke råvarer som
har vært i de ulike blandingene har vært altfor stor.
Vi har sagt til Møllene at vi vil ha mindre støv og mer stabile resepter for foret over tid. Hvis vi skal
kunne produsere stabilt god gris er vi avhengige av et stabilt godt kraftfor.

Mattilsynet har vært med på et styremøte.
Forum Gris ønsker et samarbeid med Mattilsynet og lurer på hva bøndene kan gjøre for å få et bedre
samarbeid. Produsentene føler kanskje at de som kommer fra Mattilsynet ikke er samstemte om
krava til bøndene. Dette er frustrerende for mange produsenter.
Mattilsynet mener det er mest usikkerhet rundt rotematerialet når de er ute på befaring. Vi fikk
utlevert en brosjyre om rotematerialet. Vi fikk også tilgang til huskelisten som de bruker når de går
på tilsyn. Vedlagt finner dere brosjyren om rotematerialet og listen brukt ved tilsyn.
Ved behov jobber mattilsynet sammen med rådgivere på slakteriene, og ber dem om å lage en
tiltaksplan. Ønsker gjerne månedlig oppfølging gjennom et år.
Det er mest problem med kraftfor/halebiting hos smågrisprodusentene, sier mattilsynet. Smågrisen
blir levert videre med halebitt til slaktegrisprodusenten, og dette merker slakteriene seg.
Mattilsynet har nå hatt fokus på tilsyn hos svineprodusentene, og sier at grisen som nå blir levert er
mye finere enn tidligere.
Mattilsynet har fått tips om at de bør måle arealet til grisene, fødebinge osv. Dette skal det bli mer
fokus på fremover. Mattilsynet har sine forskrifter å gå etter når det er på tilsyn og bruker Lovdata,
forskrift om svinehold.

 Mattilsynet lurer på hva næringen selv kan gjøre:
Det bør være mer fokus på kvalitet enn kvantitet. Slik det er nå er det mye oppdrett av gris i
bygninger som ikke er egna til griseproduksjon. Dette bør næringa ha fokus på.

Vi spurte om forholdene i grisehusene har blitt bedre etter at kampanjen deres startet? Og mye har
blitt bedre, men det er fortsatt mange som ikke gjør det de skal. Oppfølging av syke og skada dyr er
fortsatt ikke god nok! Dyr blir ikke flyttet til sykebinger, men går fortsatt i fellesbinger.
Næringa bør oppmuntre til å ha godt med rotematerialet, at du enkelt kan sette opp lettvegger og
raskt lage flere sykebinger. Sykebingen skal være så stor at grisen klarer å snu seg rundt.
Ellers tipser Mattilsynet om at det kan være lurt å ha færre griser i bingen enn det som er minimumskravet.
NOA og Dyrevernalliansen kommer til MT og ber om innsynstillatelse etter at de har vært på tilsyn.
Det er lov å være ny svineprodusent og lære av Mattilsynet, men MT kan ikke være “barnevakt” i
lang tid.
Mye av problemstillingene skyldes overproduksjon. Vi må få balanse i markedet. Det er vanskelig å få
bort de produsentene som ikke burde drive med gris, de som aldri lærer å produsere forskriftmessig.
Mattilsynet opplever at næringen (rådgivere i slakteriene) er snare og kommer når de trenger hjelp
ute på tilsyna. Rådgiverne er vel så strenge som MT. Er det krise et sted så kommer de og hjelper til
med avviklingen. Det viser seg at de fleste produsenter som sliter, er der produsenten har en annen
jobb i tillegg til gårdsdriften.
Vi som bønder bør kanskje ta mer ansvar for hele produksjonslinja. For eksempel får ikke smågrisprodusenten tilbakemelding på hvordan grisene ser ut når den til slutt blir levert til slakthuset.
MT nytter overtredelsesgebyr og politianmeldelser, da blir saken unnlatt offentligheten.
Næringen bør bli flinkere til å vise frem fine besetninger, og ikke bare dokumentere de som driver
dårlig. Altså fremheve de som driver bra!
Det er laget et nytt forslag til forskrift som skal ut på høring. Felles forskrift for storfe, gris, sau og
geit. Denne er sendt til landbruksdepartementet. Senere blir forslaget utsendt til bondelag,
svineavlslag osv for høring. Dette forslaget til forskrift ligger ute på Mattilsynet sine nettsider.
Forum Gris ønsker å invitere med Mattilsynet på Svinekongressen i 2020, og MT er positiv til dette.
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