Medlemsskriv Forum Gris.

Så var sommeren over og høsten begynt. Dette året har vi hatt mange
utfordringer mye pga det våte været.
I mai hadde styret møte med mattilsynet angående Don i foret og hvilke
følger dette har for grisene. Mattilsynet møtte mannsterk opp og vi ble tatt i
mot på en veldig fin måte. Mykotoksiner var et prioritert tema i etaten og
de hadde bestilt en risikovurdering av mykotoksiner i korn fra
Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Dette er et stort og omfattende
arbeidet som ventes avsluttet til jul.
I juni arrangerte styret et ”mykotoksinmøte” på Sola med fagfolk fra
Veterinærinstituttet, Veterinærhøgskolen, Bioforsk, Mattilsynet, Animalia
og representanter fra forfirma, slakteri og organisasjoner for svinebønder.
Her fikk alle legge fra hvordan de så på mykotoksin situasjonen ut fra sitt
ståsted. To svineprodusenter fortalte om hvordan dette påvirker
”hverdagen” i grisehuset.
Bioforsk har et stort prosjekt til ca 20mill på gang ang. mykotoksiner. Vi
kan av og til føle at vi er alene om å bekymre oss for mykotoksiner og
forkvalitet, men det er heldigvis ikke riktig.
I etterkant av dette møte prøver vi å få opprettet en stilling som skal jobbe
med mykotoksinproblematikken. Veterinærinstituttet og Mattilsynet stiller
opp for å søke på midler og lede prosjektet. dette tar tid og etter hvert vil vi
komme tilbake med informasjon til dere og evt. be om at noen medlemmer i
Forum Gris stiller sine besetninger til disposisjon.

Ellers når det gjelder foret ser vi at Don nivået holder seg under 500
grensen på de faste prøvene vi tar hver mnd.
Er det noen som ønsker å ta forprøve og trenger informasjon kan de ta
kontakt med Leiv Kristian på mob 91573048 eller se informasjon på
hjemmesiden til Forum Gris

Du kan nå få Forum Gris purkefor uten Mykofix.Det vil være 4/5 øre
billigere.Det er lengre bestillingstid.Snakk med din forlevrandør hvis du
ønsker dette.

Vi har prøvd ut et smågrisfor. Resultatet av forsøket har latt vente på seg,
noe vi beklager. Resultatene blir lagt fram på fagdagen 2.nov. Vi takker
forsøksvertene og håper de som gjennomførte forsøket nå har fått sin
betaling.

I slutten av oktober reiser en gjeng til Herning på Svinekongress.

Erik kommer på rådgivningsrunde fra 31.okt og i 14 dager. ta direkte
kontakt med Erik Jensen om du ønsker besøk på mob004540305710
I mai fornyet vi kontraktene vi har med Fiskå og FKRA. I kontrakten står
det at vi i samarbeid skal arrangere et dagmøte i året.
2.november fra kl.09.30 til 15.00 på Bryne Kro og Hotell arrangerer Fiskå
Mølle og Forum Gris fagdag.

3.desember blir det julebord og vi oppfordrer alle til å sette av kvelden.
Informasjon om julebordet kommer seinere.

Ta kontakt hvis du har innspill å komme med!!

Hanne Våland 90920466/ hanne.vaaland@hotmail.com
Magnar Møller 91709056
Leiv Kristian Skrettingland 91573048
Magnar Fjeldheim 91318601
Atle Ravndal 90172675
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