Kjære svineprodusenter,
Etter 2 år hvor inntjening har vært under press, er situasjonen nå tilbake igjen hvor dekning i
markedet for gris er på rett side av 100 %. Dette er en posisjon som vi skal utnytte til maksimal
inntjening. Prima har endret litt på avregningen for å oppnå bedre inntjening, maks pris er økt med 1
kr/kg opp til 105,9 kg. Altså ingen pris reduksjon inntil 105,9 kg. I tillegg har vi utvidet Jæren Smak fra
å være 83-100 kg til nå å være fra 80-100 kg.

Med fokus på fremtiden, er vi der vi skal være?
Det er ting utover pris som kan være viktig å ha fokus på. Er vi på plass hvor vi produserer maks utfra
det som er mulig? Har vi fokus på logistikk, og har vi inndelt i avdelinger så vi kan kjøre en modell
med alt inn, alt ut på alle nivåer? Det er viktig og vil bli enda viktigere i fremtiden.
Er det utfordringer i besetning med eksempelvis:
 Reproduksjon
 Få levende fødte
 Få avvendte
 Spolorm
 Dødelighet
 Tilvekst
 Fôr forbruk
Der ligger mye penge her og bare venter på og bli samlet opp!!!
Vaksinasjon er viktig, få en klarhet i hva som er utfordringen. Utfordre deretter veterinær og
fôrleverandør på en løsning som virker. La ikke et problem ligge uavklart, kan det løses løst det, hvis
ikke, er vi klar på å leve med det, og ta de forholdsregler som trengs.

Rettidig omhu. (Gjør de riktige ting, til rett tid!)
Når det gjelder å få folk inn i besetning som ikke har daglig gang der, husk sluse. De som skal inn, skal
ha besetningen sine sko og klær montert. Her er det ingen unntakelser og dette er ikke for min skyld,
men for din egen.
Rekrutering av nye dyr, er du skarp på dette? Du kan være det på egen rekrutering, men da må du ha
kontroll og interesse. Det kan være en ide at kjøpe inn en del LZ livdyr, som du så kan sikksakk-krysse
videre. Einar og Åse har fine dyr klar for salg, både småpurke og bedekkings klare.
Husk å være stolt av det dere holder på med. Dere gjør en kjempe jobb hver eneste dag, det er bare å
kjøre på videre. Vi i Prima er stolte av dere og det gjør at vi kan markedsføre fantastiske produkter ut
til forbrukeren.
Dette gjør også at når markedet får smaken for toppkvalitetsprodukter vil de ha mer, og Prima
trenger mer gris, både smågris og slaktegris. Kjenner du en nabo som kan være interessert?
Våren med varme lar vente på seg, den kommer helt sikker, er rett rundt hjørnet. Når den er godt i
gang har vi planlagt Gladmat’en også dette år. Sett av tid, 22.-25. juli da er vi klar for at ta imot dere
for en god gang hygge i Stavanger
Med ønske om en flott vår og sommer til dere med familie.
De beste hilsener Alf Kristensen, Prima Slakt

