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Bygge i lågkonjunktur ingen mardröm
med positivt tänkande och rationalisering
Magnus och Gunilla von Buxhoeve-
den köpte gården Hallaberg, söder om 
Sjöbo, 1998. Köpet skedde kort före 
det allmänna prisfallet på grisar. På 
gården produceras årligen ca 1 100 
gyltor till Avelspoolen. Mest dräktiga. 
För att klara en så stor produktion 
har de byggt ett nytt sinsuggstall med 
ljusgenomsläpplig självventilerande 
taknock och uppfödningsavdelningar 
för växande gyltor. Dessförinnan 
befintliga stallar om till nya BB-stallar. 
Anläggningen har i dag 180 suggor i 6 
grupper.

gårdsbesök
Åren 1998 och 1999 var grispriset lågt. I bör-

jan av 1999 var avräkningspriset 9 kr per kg 

idéer på utvidgning av besättningen och yt-
terligare rationalisering av produktionen. För 
att kunna klara all ombyggnad i de befi ntli-
ga stallarna arrenderades stallar av en gran-

ne där suggorna fanns inhysta under om-
byggnaden. 
I det befi ntliga gamla systemet var det myck-

et omlöp. Dräktiga sinsuggor fi nns nu inhys-et omlöp. Dräktiga sinsuggor fi nns nu inhys-
ta i gamla betäckningsavdelningen.
Vid årsskiftet 2000/2001 tog Magnus kon-

takt med Anders Olsson på Hushållnings-
sällskapet för nybyggnation och utökning 
av besättningen.

Lösdrift och gyltstallar
I det planerade och byggda huset på 2 100 

kvadratmeter fi nns inrymt lösdrift för gyl-

Gunilla och Mag-
nus Buxhoeveden 
med sonen An-
dréas.

Ritning över det nybyggda stallet. 

Nästa sida, övre bilden: Sinsuggstallet med 
djupströ. Med många djur i boxen kan de 
vara ”okända”, vilket kan minska ev slags-
mål. Djuren har också större ytor att röra 
sig på. Stora ytor är speciellt fördelaktigt 
för rekryteringsdjur.

Utfodringsanläggning från Weda med 
BW+

Nästa sida, undre bilden: Gyltorna har gott 
om både plats och ströhalm.

och smågrispriset ca 12,50. En smågris kos-
tade då 320 kr exklusive olika tillägg. Det 
var inte förrän till midsommartid 1999 som 
avräkningspriset steg till över 11 kr per kg 
och smågrispriset steg till 13 kr. Att starta 
med dessa låga avräkningspriser kan vara 
en mardröm. Men Gunilla och Magnus såg 
snabbt positivt på marknaden och började 
rationalisera produktionen. Allt för att mi-
nimera kostnaderna.

Ombyggnad
Sommaren 1999 byggde de om det befi nt-

liga grisningsstallet. De ändrade från 24 till 
32 boxar, samtidigt som inredningen byttes 
ut mot Infomatics så kallade Skånebox. Gol-
ven åtgärdades och det blev upphöjt spalt-
golv över gödselrännan. Vid övertagandet 
fanns ca 70 suggor, men redan tidigt fanns 
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KLS Livsmedel www.kls.se

Tillförsel GRIS: Karl-Ingvar Peterson
0480-57 185, 0708-257 185

Ett starkt
alternativ i Livsmedelssverige

KLS Livsmedel är ett offensivt livsmedelsföretag.

KLS Svinrådgivning ger dig
en plats i vårt nätverk och tillgång till
kvalificerade rådgivare att bolla idéer

och lösa produktionsfrågor tillsammans med.

Välkommen till ett
inspirerande samarbete!

- din leverantör av 
högtryckstvättar

och dammsugare
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Gerni SVERIGE     www.gerni.com För mer info: Tel. 0532 175 30

Gerni 400 GTA 
• Turbotryck 235 bar 
• Vattenmängd 16 liter/min

Normalpris 13.995.-

NU 8.495.-
Spar 5.500.-

Gerni 4802 A
• Turbotryck 235 bar
• Vattenmängd 16/liter min 
• Temperatur 90/130 
 grader

Normalpris 32.995.-

NU 24.995.-
Spar 8.000.-

Gerni 830 och 840 AGerni 830 och 840 AGerni 830 och 840 A
• G-830A 32 liter/min och 210 bar • G-830A 32 liter/min och 210 bar • G-830A 32 liter/min och 210 bar • G-830A 32 liter/min och 210 bar 
• G-840A 40 liter/min • G-840A 40 liter/min • G-840A 40 liter/min 
 och 150 bar och 150 bar

G830 A
Normalpris 29.495.-

NU 18.995.-
Spar 10.500.-

G840 A
Normalpris 30.995.-

NU 19.995.-
Spar 11.000.-

STALLSPECIALISTEN
MYRBY SLAKTSVINSBOXAR

SÄTRABOXEN med långtråg

30 års boxutveckling!
Sätraboxen består av 35 mm betongskrivor, 600 mm 

höga + röröverdel. Totalhöjd 1 050 mm.
Tack vare den mycket kraftiga betongskivan erfordras 
endast att en stolpe per box fästs vid golvet. Stolpen 

har massiv nederdel, alt 10 mm skruvplatta.
I boxen ingår fem 1” frontrör, gödselgångsgrindar med 

massiv nederdel och snabblås.
Den kraftiga betongskivan sträcker sig fram mellan 

fodertrågen, vilket gör boxen mycket hygienisk.
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