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kompletterar den nuvarande slaktsvinspro-
duktionen med 2 100 slaktsvinsplatser för 
att få en harmonisk integrerad produktion 
med ytterligare 2 160 platser. 
-Det får inte bli för dyrt att anpassa gamla 

byggnader och de måste bli lika bra som nytt, 
annars kan den framtida produktionen för-
lora på kostnadsbesparingen, menar han.

Miljöprövningen tog 2,5 år, tak på 
oljetankarna enda anmärkning
-Grispriset uppmuntrar inte till sådana här 

satsningar, sa John Murray, men vi började 
planera redan 2001. Miljöprövningen tog se-
dan 2,5 år. Helt oacceptabelt, sa John. Vilket 
företag i annan bransch skulle kunna vän-
ta på att förverkliga en utbyggnad så länge. 
Man skulle redan vara utkonkurrerad un-
der den tiden. För oss blev miljöprövningen 
också en prövning, eftersom det blev kost-
samt att driva den gamla olönsamma sugg-
produktionen för länge. 
En orsak till den långa handläggningen var 

den nya miljöbalken, som inte kommunen 
klarade av att hantera vid den tiden. Det är 
bättre nu, försäkrade de kommunpolitiker 
som deltog i invigningen. 
-Vi hade ideala förhållanden med egen mark 

att sprida gödseln på, inga grannar som störs 
och planering och alla handlingar var per-
fekt utförda. Tillståndet från kommunen följ-
de efter 2,5 års funderande helt våra förslag, 
sa John. Den enda anmärkningen var att vi 
måste förse oljetankarna med tak!

Upphandling och serviceavtal
-Det är ett stort bygge, men antalet entrepre-

nörer är begränsat, sa John Murray. EG-Bygg 
i Vinslöv är totalentreprenör för byggnader-
na och har varit med ända från idéstadiet och 
levererar ett komplett bygge. Erfarenhet är 
viktigt att ta vara på vid byggande. 
-Infomatic ansvarar för den tekniska utrust-

ningen. Vi har valt att köpa upp allt för stallet 
från en enda leverantör och då finns det en-
dast ett fåtal företag att välja mellan. Vi vill 

Bra erfarenhet av enhetsboxar 
Samma inredning i nya stallet
-Vi har bra erfarenhet av enhetsboxar 
från gamla stallet, därför blev det 
enhetsboxar även i det nya suggstal-
let, sa Lisa Persson, stallföreståndare 
vid Råbelöv. Personalen har haft stort 
inflytande på hur det nya stallet ska 
byggas. Vi tittade på ströbäddar för 
sinsuggorna, det är mysigt för sug-
gorna, men p g a gårdens stora övriga 
animaileproduktion ansågs det bli för 
mycket halmbärgning. Sinsuggorna 
har därför 3-rummare. I betäcknings-
avdelningen är det djupströ. 

smågrisar
-Avvänjningen är en stressande period. Med 

enhetsboxar blir det mindre omflyttningar 
och därmed inte lika oroligt för djuren, me-
nar Lisa. För att få en lugnare miljö i stallet 
är inte boxväggarna lika höga som vanligt. 
Mellanväggarna är av betong, men med ett 
rör upptill är det möjligt för suggorna att se 
genom boxraden. Djuren ser varandra och 
även oss som sköter djuren. Det blir färre 
överraskningar. 
-Utgödslingen är vakuumutgödsling. Den 

har vi ingen tidigare erfarenhet av, men vi 
behöver i alla fall inte byta rep, sa hon. När 
vi började planera var inte heller blötutfod-
ring till suggor och smågrisar så vanligt. Men 
vi valde sedan blötutfodring till alla djur. 
-Serogrisarna kom till diskussion i ett sent 

skede och blev en tilläggskostnad, men är 
en satsning vi tror på. Det hade varit natur-
ligt att ta med oss suggor som redan fanns 

på gården till nya stallet, men då har vi även 
importerat smittorna från gamla stallet, vil-
ket vi inte ville. Serogrisproduktion är nå-
got man endast har bästa förutsättningar för 
vid totalt nybygge och när det var möjligt 
att starta med serogrisproduktion, ville vi 
inte missa chansen. Vi ser friska serogrisar 
som en möjlighet att nå en högre produk-
tion med samma antal suggor.
-Vi har lagt mycket arbete på att få be-

tonggolven i boxarna bra, säger Lisa, med 
bra struktur, inte för hala och inte för gro-
va. Spalten är av gjutjärn och 1.60 djup. Det 
har med vakuumutgödslingen att göra. Möj-
ligheten att använda strö är begränsad. Mel-

lan varannan box finns nedsläpp för ströres-
ter och efterbörder. 
-Värmelamporna är upphängda i ett wire-

spel, där alla lamporna i en boxrad kan hö-
jas och sänkas från en punkt. Det är bra bl a 
vid tvättning. Det finns dimmer på lampor-
na, så värmen kan regleras. Nattbelysning är 
bra vid grisningarna. Vi är också glada för 
att ha fått tvättrobot till stallet. 
I ett serogrisstall är det av naturliga skäl 

inte möjligt att hyra in externa stalltvätta-

I sinsuggstallet pågick arbetena vid invig-
ningen. Stallet har naturlig ventilation. Per-
sonalutrymmena hängs i innertaket.

undvika gränsdragningsproblem i ansvaret 
för olika detaljers funktion. Om något inte 
fungerar, då är det endast ett företag som 
är ansvarigt och vi ska ringa till. 
-Vi måste i vårt företag alltid köpa servi-

cetjänster, sa John, så vi avser att teckna ett 
serviceavtal med Infomatic om anläggning-
ens underhåll. Det blir allt vanligare att läg-
ga ut arbetsuppgifter på externa företag, så 
varför inte låta leverantören svara för det 
löpande underhållet, i stället för att vår egen 
personal gör det, sa han. 
Invigningen förrättades av kommunstyrel-

sens ordförande Heléne Svensson, som hade 
med sig tillväxtkommunalrådet Michael Ane-
fur. EU-parlamentarikern Karl-Erik Olsson 
talade om nuläge och framtid för europeisk 
grisnäring. En paneldebatt om svensk jord-
brukspolitik hölls också. 

Lars-Gunnar Lannhard
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Ny återförsäljare – rejält reducerade priser!

Lisa Persson och hennes medarbetare har 
haft stort inflytande på stallbygget. 

Ovan t h: Stor omsorg har lagts på boxgol-
vets yta.

Omslagsbilden: En stallavdelning vid Rå-
belöf.

re. Det är den egna personalen som måste 
tvätta, eller en tvättrobot.
Ventilationen har fläktarna högt upp i trum-

morna så att ljudnivån i stallet blir lägsta 
möjliga. I det isolerade sinsuggstallet och i 
betäckningsavdelningen är det naturlig tak-
ventilation. Väderstationer reglerar taköpp-
ningen, men djuren kan känna av både dyg-
nets och årets klimatväxlingar. Det är golv-
värme i BB-stallet och i trerummarna. Vär-
men tas från rör i gödselrännornas botten 
och förädlas med värmepump. 

Hundgård och färist
Till de för grisproduktion mer ovanliga in-

vesteringarna hör färist och hundgård. Färis-
ten vid infarterna till anläggningen är till för 
att hålla vildsvinen utanför staketet och där-
med förhindra smittspridning. Hundgården 
är till för personalens hundar. I den gamla an-
läggningen var det fritt fram att ta med hun-
den till stallet, men i serogrisbesättningen är 
det absolut förbud mot alla levande varelser 
som inte måste komma in i stallet. 
I sinsuggstallet finns även personalens ut-

rymmen. De finns på andra våningen, på en 
altan under taket. Därifrån har personalen 
bra utsikt över vad som händer i det stora sin-
suggstallet och betäckningsavdelningen. 

Intern rekrytering
Till stallavdelningarna hör även en rekry-

teringsavdelning med 27 boxar, eftersom re-
kryteringen ska ske internt. Inga livdjur får 
komma in i besättningen, sedan den fullre-
kryterats första gången. 

En våg i korridoren ska användas för ut-
vägning av smågrisarna, när de ska flyttas 
till slaktsvinsstallet. 
I nästa nummer ska vi återkomma till en 

del detaljer i nybygget.

Ovan: Värmen tas från gödselrännorna och 
förädlas i värmepumpar. 


