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Projekt Dalagrisen har startat
Målet är 15 000 nya slaktsvin
Projekt Dalagrisen i Dalarna syftar till 
att försörja Siljans Chark med ytterli-
gare 15 000 grisar producerade i Da-
larna. I Dalarna produceras nu 10 000. 
Upptaktsmöte hölls 31 mars. Därefter 
har intresserade deltagare gjort en stu-
dieresa till Östergötland och nästa steg 
blir att utreda förutsättningarna och 
göra kalkyler på varje enskild gård 
som planerar ansluta sig. På upptakts-
mötet diskuterades bl a bildandet av en 
suggring. Ett 20-tal yngre producenter 
var intresserade av att bli satelliter. 

Dalagrisen
Informationen om en suggrings arbetssätt 

och nätverket mellan nav och satelliter fram-
fördes av Dag Skure. Dag har navet för Myck-
lingeringen i Västmanland. 
Redan 10 mars besökte dalabönder Väst-

manland och Mycklinge suggring för att på 
ort och ställe få information. Suggringspro-
jektet i Dalarna ska göras inom ramen för ett 
EU-projekt, Svenska ESF-rådets Växtkraft 
Mål 3, där man bildar nätverk. En suggring är 
ett nätverk och EU-projektet kan ge pengar 
till olika ändamål, bl a projektledning, före-
dragshållare och studieresor till andra nät-
verk för att få ytterligare information. 

Först motståndare – sedan stor 
förespråkare
Dag Skure informerade om sina erfaren-

heter av suggringen. Dag äger suggorna och 
driver Mycklingenavet. Suggorna hyrs ut till 
satelliterna. Innan etableringen av Myckling-
eringen var Dag motståndare till denna form 
av sugghållning, berättade han. Men Dag 
har ändrat sig och är idag stor förespråka-
re för systemet.
Hyresavgiften per sugga och dräktighet är 

100 gångar smågrispriset plus en navrelate-
rad kostnad mellan 250 och 300 kronor per 
sugga och dräktighet.
Dag är mycket positiv till att alla satelliter 

kan använda allt in – allt ut-systemet. Då 
kan djurhälsan hållas på topp. I en suggring 
hjälps alla åt i ett nätverk. Genom att und-
vika magra suggor vid fråntagningen fi nns 
möjlighet att respektive sugga får en stor 
kull även vid nästa grisning. Eftersom sug-
gorna kommer till annan satellit vid nästa 
grisning är det viktigt att respektive satellit 
månar om suggorna. De får inte tappa mer i 
hull än nödvändigt. Genom ett fl ertal möten 
i suggringen under året träffas satelliterna 
och navhållaren. Då tas olika problem upp 
för belysning, diskussion och åtgärder. Lika-
så kan det bli diskussion satellitägarna emel-
lan hur olika problem kan lösas. Dag rekom-

menderade blivande satellitägare att förläg-
ga en dag hos någon satellit för att följa det 
fortlöpande arbetet i besättningen. Det är 
bästa sättet att få/ta reda på olika lösning-
ar. Samtidigt utbildar man sig själv.

Stort lyft
Satellitägare ansluten till Kälkesta sugg-

ring, som deltog i mötet, berättade om det 
stora lyft besättningen fått i samband med 
övergången från en mindre suggbesättning 
till satellit. Både hälsomässigt, med möjlig-
heten till allt in – allt ut-principen, och möj-
ligheten producera stora djurgrupper. Med 
stora grupper av smågrisar att sälja blir det 
ett högre tillägg. De 60 platser som tidiga-
re fanns har fl erdubblats till att nu motsva-
ra 150 – 160 suggor som satellit. Dessutom 
slipper vi jobbet med att seminera, påtala-
de de. Man blir specialister i ett smalare seg-
ment. Detta är mycket värt. 
Det har tidigare visat sig att de producenter 

som startat som satellit och som aldrig tidi-
gare jobbat med grisar har direkt fått bättre 
resultat än redan verksamma producenter. 

Flera lösningar
Conny Nyhlin, byggrådgivare, LRF Kon-

sult, redovisade hur det eventuellt kan bli i 
en suggring. Det fi nns fl era lösningar. En är 
att de dräktiga suggorna anländer till satel-
liten 7 veckor före beräknad grisning. Med 
denna lösning får respektive satellit tillba-
ka de suggor som tidigare grisat där. Lös-
ningen innebär att satelliten som regel ut-
nyttjar sin mottagningsavdelning bättre för 
dräktiga suggor.  I gengäld blir det ett min-
dre platsbehov i navet. Hyresavgiften kan 
reduceras då satelliten måste utfodra sug-
gorna några veckor längre.
En klar fördel med att få tillbaka ”sina egna” 

suggor, kan innebära större omvårdnad av 
respektive sugga. Respektive satellit vill ju 
gärna ha ett bättre resultat än kollegerna.

Nätverk med stora fördelar
Att starta upp en suggring kräver många 

inblandade. De inblandade bildar då ett nät-
verk. Ett nätverk som har många fördelar.
Den allra första fördelen (kanske den vik-

tigaste för att kunna starta) är för de produ-
center som behöver låna pengar för investe-
ring i grisproduktionen. Satelliten är en kug-

ge i helheten och bankerna kan se hela nät-
verket som en positiv del. Den totala inves-
teringen i en suggring delas upp på många 
mindre delar, producenter.
Andra fördelar i ett nätverk är det stora 

samarbetet. Ett samarbete mellan alla in-
volverade, som kan resultera i ökad kun-
skap, dels från redan existerande anläggning-
ar, dels mellan de involverade i Dalagrisens 
suggring.
Mindre grisproducerande besättningar i dag, 

kan få stora grupper av smågrisar vid eta-
blering som satellit. Detta kan ge ökade till-
lägg och bättre ekonomi. Investeringskost-
naden som satellit kan då bli klart lägre vid 
ändring av befi ntliga utrymmen till en eller 
fl era avdelningar. Detta jämfört med att in-
vestera i en egen anläggning med motsva-
rande produktion som satelliten. 

Stor påverkan
Beträffande producenter som föder upp 

grisarna till slakt kan det bli tillägg per kg 
producerat griskött när det blir 15 000 fl er 
slaktade grisar, eftersom tillgången av gris-
kött ökar. Ett tillägg som kan komma hela 
nätverket till gagn.
En stor fördel är det lokalproducerade. Da-

lagrisen är just ett lokalmärke. Konsumen-
terna i området med omnejd och norrut kö-
per helst lokalproducerat. Med bra logistik, 
som kan ge låg kostnad, kan detta ge ett hö-
gre avräkningspris. Då kan lönsamheten, lik-
som motivationen, öka till gagn för de in-
blandade företagen.
Den lokalt odlade spannmålen kan med 

ökad grisproduktion förädlas inom området. 
Detta kan ge spannmålsodlarna bättre be-
talt för just spannmålen. Transporterna kan 
bli kortare. Även halmen får ett ökat värde. 
Efter att den använts som strömedel kom-
mer den åter ut på åkrarna i form av gödsel 
och då med ett ökat näringsvärde. 
Troligen ger satsningen ett ökat antal ar-

betstillfällen. Både inom industrin och inom 
lantbruket. Nätverket kan påverka många. 
Detta är positivt för bygden.

Nils Andersson

menderade blivande satellitägare att förläg- Det var stort intresse vid mötet och det 
mest positiva var den låga åldern på delta-
garna.
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Mindre investeringar i 
dansk grisproduktion 2003
Investeringarna i driftsbyggningar sjönk i 

Danmark under 2003. Störst är det mins-
kade byggandet i grisproduktionen, 40 %. 
Detta visar räkenskaper för lantbruk 2003. 
Investeringar för inventarier har minskat 
med 18 %.
Investeringsnedgången ska ses i relation till 

den dåliga lönsamheten under året, samt att 
det var hög aktivitet åren tidigare. 

Även färre bilar
Även producenternas inköp av bilar har 

minskat med 20 %. Nettoköpet av lantbruk 
ligger på oförändrad nivå. Källa: Maskin-
Bladet /Nils


