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med våra nya
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Gårdsoptimera dina 
foderblandningar 

för ett effektivt 
foderutnyttjande!
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så att även Du 
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Flyttade från Sundsvall till Svalöv

Per-Erik Wikberg och hans hustru 
Mona köpte gården Vittskövle Öst-
ergård 1996. På gården fanns äldre 
stallar från 1960-talet. Då köpte de in 
smågrisar från smågrisförmedlingen. 
Det kunde bli från många smågrisleve-
rantörer, med stora hälsoproblem som 
följd. När det blev smågrisbrist runt 
och efter millenniumskiftet beslutade 
de att satsa på en integrerad grisbesätt-
ning. Dessutom valde de serogrisar. 

gårdsbesök
Enligt Per-Erik har serogrisarna en tillväxt 

som är 10 - 15 procent bättre än ”vanliga” 
grisar och har en lägre foderåtgång på lika 
mycket.
Per-Erik och Mona hade tidigare ett lant-

bruk i Njurunda söder om Sundsvall. 1996 
köpte de Vittskövle Östergård, utanför Sval-
öv. Där hade då varit en större slaktgrispro-
duktion. Till gården hörde då 63 hektar åker. 
Idag fi nns 86 hektar plus arrenderad mark. 
För att hålla maskinkostnaderna låga sker ett 
omfattande maskinsamarbete med en gran-
ne. All spannmål som produceras används 
i djurproduktionen. Den täcker ca 45 pro-i djurproduktionen. Den täcker ca 45 pro-
cent av behovet. Resten av spannmålsbeho-
vet köps efterhand in i huvudsak från gran-
narna. Enligt Per-Erik är det otillräckligt med 
lagringsutrymmen på gården.

Äldre grisgård
När gården köptes 1996 fanns 2 300 plat-

ser för slaktgrisproduktion. Det är delvis en 
äldre produktionsanläggning. Det fanns vid 
köpet endast torrutfodringar av olika slag, 

bl a en med liggande skruv och foderbehål-
lare under denna.
För att modernisera och rationalisera an-

läggningen och särskilt utfodringen köptes 
Mona och Per-Erik en Weda blötutfodring. 
Under arbetet med installationen av blö-
tutfodringen blev det handutfodring av gri-
sarna. Ett tungt, jobbigt och dammigt jobb, 
minns de.
Anders Andersson, som tidigare ägt går-

den var framsynt. I golven i stallarna som 
byggdes i mitten av 1960-talet fi nns nedlagt 
slangar för golvvärme. Stallarna har även slangar för golvvärme. Stallarna har även 
förtjänsten att ha god luftvolym.

5 – 20 leverantörer
Vid tillträdet på gården 1996 och fram till 

millenniumskiftet fanns gott om smågrisar 
på marknaden. Då producerades det på Öst-
ergård runt 7 000 årsgrisar till slakt. Men 
vid skiftet 1999/2000 tog smågrisöverskot-
tet slut och under år 2000 tappades ca 1 700 
grisar till slakt. 
-Vi köpte grisar via smågrisförmedlingen 

och det kunde bli grisar från 5 – 20 små-
grisproducenter för att fylla ett stall. Då 
var det stora problem när grisarna kom 
från så många mindre smågrisbesättningar, 

säger Mona och Per-Erik. Det blev många 
smittvägar mellan grisarna. Kvalitén var inte 
så hög på grisarna. Då insåg vi att proble-
men troligen skulle komma att bli bestå-
ende. På dessa grunder bestämde vi oss 
för att bygga för egen smågrisproduktion 
och integrera.

Lång handläggningstid
-Vi startade med planeringen för integre-

ringen i maj 2000. Vi fi ck hjälp med plane-
ringen av Hushållningssällskapet, Hs, i Kris-
tianstad. Tillståndet blev klart i juli 2001. Det 
var (som vanligt) lång handläggningstid.
-Ett problem med tillståndsansökan var den 

stora totala kostnaden för denna. Inklusive 

Mona och Per-Erik Wikberg.

De båda tjejerna i stallarna, Gitte Mathie-
sen, till vänster och Ulrica Stöve.

En kull 
jämna och 
fina serogri-
sar.

I sinsuggstallet utmed ytterväggen finns 
ett ”tak” för att förhindra eventuellt kall-
ras från vägg och luftintag. Där lagras även 
halmen som används till strö.
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