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Stall med serogrisar för 34 mkr
på jungfrulig mark vid Råbelöf
34 miljoner till svinen – strategisk 
satsning eller ren dumdristighet? 
Med dessa frågor inbjöd Råbelöfs 
gods till invigning och visning av de 
nya stallarna för smågrisproduktion, 
sedan de gamla ansetts förbrukade, 
för små, omoderna och smittbelastade. 
Per hektar råbelöfsmark blir kanske 
satsningen ändå inte onormalt stor och 
Råbelöf har gjort flera storsatsningar 
som väckt uppmärksamhet genom 
åren, och inte satsat fel. Så med pärlor 
åt svinen, ska vi inte jämföra. Jag hål-
ler på strategisk satsning, även den här 
gången!

smågrisstall
Travar med fortfarande omonterad box-

inredning och en och annan utsliten slip-
rondellskiva kantade och snitslade de 200 
gästernas infartsväg till festlokalen, den nya 
halmladan vid Råbelöf, som liksom alla öv-
riga byggnader till nya stallanläggningen är 
byggda på jungfrulig mark i skogen långt 
från gården och de gamla grisstallarna. Inga 
gamla smittor ska med till nya anläggning-
en och därför satsar Råbelöf på serogris-
produktion i de nya stallarna. Invigningen 
och stallvisningen var av samma anledning 
förlagd till tidpunkten då endast den första 
delen av stallarna var färdig och inga grisar 
ännu anlänt. Det monterades och slipades 

och sågades för fullt i den andra stallavdel-
ningen medan The Murray Pipes & Drums 
spelade skotsk musik på säckpipor framför 
den snart färdiga gödselbrunnen när gästerna 
togs emot av vd John Murray och hans med-
arbetare vid Råbelöfs Godsförvaltning AB, 
styrelsen, samt ägarfamiljen Kennedy. 
Vid invigningen var grannar, entreprenörer 

och företrädare för olika företag och bran-
scher, politiker och många andra inbjudna. 
Men när anläggningen är klar så att grisar 
får fl ytta in, då kommer ingen in i stallarna 
utan att först ha duschat och bytt kläder i en 
sluss. Den nya anläggningen blir helt stängd 
för alla som inte nödvändigt behöver in. Inte 
ens fl er grisar kommer in, det blir helt och 
hållet internrekrytering av livdjur. Det enda 
som kommer in är galtsperma, samt förnö-
denheter till anläggningen.
Vid invigningen hölls ett framtidssemina-

rium och företag som medverkat på olika 
sätt i planering och byggnation ställde ut på 
en miniutställning i halmladan och svarade 
på frågor. Det var bl a EG-Bygg som byg-
ger stallarna, Infomatic som monterar inred-
ning, blötutfodring och den mesta utrustning 
som fi nns i stallarna, Ergo Miljö som levere-
rat dammbindningsanläggningen som ock-
så håller temperaturen nere på sommaren 
och blötlägger stallet vid tvättning, Skånska 
Maskin som sålt Ramsta Robotics tvättro-
bot, Lantmännen som levererar foder och 
SEB som lånat ut en slant. Flesta frågorna 
verkade Hushållningssällskapet få, dels där-
för att man projekterat och håller i trådarna 
för bygget med bl a byggkontroll, men också 
därför att man tog invigningsfesten vid Rå-
belöf som språngbräda ut i grisrådgivning-
en i konkurrens med LRF Konsult. Gladast 
var man dock vid Swedish Meats som snu-
vat SLP på Råbelöf som leverantör av slakt-

grisar. QGs möjlighet att leverera serogrisar 
var en avgörande faktor för bytet av slakte-
ri, berättade John Murray. 
-Vi måste nog titta på det här med serogri-

sar, sa Bo Stendahl, SLP, när han förklarade 
varför man tappat denna stora leverantör.
3 850 hektar och samverkan med grann-

gårdar
John Murray inledde dagen med en redogö-

relse för gården, från anor till framtid. Om-
sättningen är ca 31 mkr. Råbelöf har 3 850 
hektar mark, varav 1 650 hektar åkermark. 
Växtodlingssamarbete sker med Ströö gård 
på 750 hektar för att få ner brukningskost-
naderna. Samma sak är det med skogen, ca 
1 800 ha. Samarbete sker med Karlsholms 
gård med 1 300 ha skog för att sänka kost-
naderna och skapa ett större och samlat ut-
bud. Mjölkproduktion sker i en robotiserad 
ladugård för 278 kor. 
John framhöll förre inspektoren Ingemar 

Oredsson och ägaren Douglas Kennedy som 
ett radarpar inom jordbruket som tog djär-
va och nytänkande steg med majsodling och 
lösdriftsladugård och inte minst den smågris-
produktion på 330 suggor som nu läggs ned 
och suggornas slaktas ut till förmån för ny-
satsningen. Det är nästan på dagen 20 år se-
dan den smågrisproduktionen invigdes. Men 
idag var den olönsam. 
Vad man ska göra med det gamla suggstal-

let funderar man just på som bäst. Man ta-
lade om att bygga om det till slaktsvinspro-
duktion. Men nuvarande inspektor Göran 
Persson är inte säker på att det är i en slakts-
vinsproduktion man landar med de nu av-
ställda suggstallarna. Med tanke på de rejä-
la satsningar man av tradition gjort på Rå-
belöf kan det lika gärna bli ett nybygge som 

Värmelamporna hänger i wirar från taket 
och kan hissas upp från en punkt i stallet.

En del av det nya stallet, sinsuggdelen. 
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Ventilationslösning för ditt stall 

SKOV A/S är specialister  
på ventilation. 

Vi hjälper dig att hitta rätt. 

För mer information tag kontakt med: 

Ingemar Fransson · Hjo 
Tlf./fax: 0503-14243 · Mobiltlf.:070-2254286 

E-mail: ifr@skov.dk · www.skov.dk 
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Tel 0500–41 81 90 • Fax 0500–41 99 57
E-post info@skovdeslakteri.se

En samarbetspartner
att räkna med

www.skovdeslakteri.se

(för bästa lönsamhet)

Lufttät lagring av fo der spann mål
 Utomhus Inomhus

* Galvaniserad stålsilo på 
 betongfundament           
* Rymd 125 - 1 328 m3             

              
* Offereras fullt utrustad 

 och monterad
* Stålstativ med tät 
 PVC-behållare
* Rymd 11 - 238 m3

* Snabb o enkel mon te ring
Inga torkningskostnader, mycket smakligt foder, vattenhalt 16 - 22 %

Y-TE AB, Ekarps Gård, 274 92 Skurup
Tel 0411-53 69 00   Fax 0411-53 69 05

www.y-te.se   info@y-te.se

(för bästa lönsamhet)SPANNMÅLEN MÅSTE LAGRAS!
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