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Styrutrustningen för bl a ventilationen i en 
avdelning. I väggen finns avstängningskra-
nar för golvvärmen.

I mellanväggen mellan boxarna finns grind 
och under denna ett smalare gödselned-
släpp. 

I grisnings-
stallar-
na finns 
tvärtråg. Un-
der digiv-
ningstiden 
kan både 
sugga och 
smågrisar äta 
där.
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miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kos-
tade det nära 40 000 kronor!
-Detta är en lantbruksbygd och det har all-

tid funnits grisar på gården. Alla i bygden 
var positiva till ut- och nybyggnationen, sä-
ger Mona och Per-Erik. 
Produktionssystemet och upphandling-

en av byggnad och inredning till stallarna 
var långt gångna redan på hösten 2000. Den 
mesta inredningen och utrustningen kommer 
från Infomatic. I grisningsstallet blev det en-
hetsboxar. Monteringen av inredningen har 
skett i egen regi. 

Olika stora
-De befi ntliga slaktgrisstallarna var olika 

stora och hade olika antal platser, från 390 
till 570. Med hjälp av bl a rådgivre löste vi 
problematiken så att det blev någotsånär 
lika många platser per avdelning. Nu har vi 
44 suggor i varje grupp. Grisarna från dessa 
suggrupper får nu plats i respektive slakt-
grisavdelning. Blivande rekryteringsdjur tas 
ifrån och föds upp i särskild avdelning. Inn-
an några serogrisar kom till Östergård var 
det tomt för grisar på gården i ca fyra veck-
or, berättar Per-Erik. I de befi ntliga stallar-
na sanerade Anticimex genom foggning. Allt 
för att ta bort eventuella smittor. 

Enhetsboxar
I de tre grisningsavdelningarna fi nns en-

hetsboxar med grisning var tredje vecka. 
Enhetsboxar valdes för att minska på an-

En grisvåg i 
korridoren för 
registrering av registrering av 
grisarnas vikt i 
samband med 
överflyttning till 
annan avdel-
ning.

Weda BW+ 
blötutfodring 
med vattentan-
ken.

Sinsuggstallet med öppen gödselgång. I och 
med ljusinsläpp via taknocken blir det ex-
tra ljust i stallet.

talet tvättningar. Enligt Per-Erik växer gri-
sarna bättre när de får gå kvar i födelsebox-
en. Den totala arbetstiden minskar också då 
det blir mindre fl yttningar. Spaltbredden är 
en meter bred och över gödselrännan, djup 
60 cm, fi nns gjutjärnsspalt. Under smågrisar-
nas liggyta fi nns slangar utlagda för golvvär-
me plus två slingor i halva boxen mot spal-
ten. Dessa två slingor används vid avvänj-
ningen och tiden närmast därefter. Värmen 
tas från gödselrännan som via värmepump 
pumpas ut i avdelningarna.
Eftersom det är enhetsboxar fi nns ett 

tvärtråg utefter ena långsidan på boxarna. 
I samband med tömning och tvättning får 
boxarna stå tomma en vecka mellan om-
gångarna. 

Sinsuggstall med självventilation
Sinsuggstallet som även har plats för rekry-

tering och betäckningsavdelning har ljusge-
nomsläpplig öppen taknock från UBA, i Mal-
mö. För styrningen av intag och utsläpp för 
luft fi nns automatik som styr öppningarna 
beroende på vindriktningen.
Mellan ätbåsen och suggornas liggplats fi nns 

en öppen gödselgång med långsamgående 
skrapa av märket Svea. Svea är ett välkänt 
danskt fabrikat. Skrapans hastighet är ca 0,5 
meter per minut. Dragstången till skrapan 
går, som nämnts, sakta fram och tillbaka och 
drar skrapan med gödseln med sig. När skra-
pan kommit till ändläget ändras drivningen 
så skrapan nu förfl yttar sig i den andra rikt-
ningen på samma sätt som tidigare. Skra-
pan körs 3 - 4 gånger dagligen med start ti-
digt på morgonen. Gödsel/skrapgången är 
2,8 meter bred. Anläggningen har fungerat 
bra och inga problem har uppstått, konsta-
terar Per-Erik.
-Vi har i stort inga problem med suggor-

nas klövar eller att suggor kommit till olycka 
med gödselskrapan, säger Per-Erik. 
På ena sidan i sinsuggstallet utmed ytter-

väggen och över suggornas liggplats fi nns ett 
”tak” där det ligger halmbalar. ”Taket” är till 
för att minska eventuellt kallras från ytter-
vägg och luftintag. Därmed kan den av dju-
ren alstrade värmen stanna kvar och djuren 
kan känna en större ombonad närmiljö. 
I betäckningsavdelningen fi nns två galtar. 

Eftersom besättningen har alternerande åter-
korsning semineras en del suggor med lant-
ras/yorkshire- och resterande suggor med 
hampshiresperma.

Bättre tillväxt och foderutbyte
Alla rekryteringsdjur är inköpta från Tor-

gil Bertilssons serogrisbesättning, söder om 
Kristianstad. 
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-Vi har fått bra djur, säger Mona och Per-

Erik. Resultatet ligger för levande födda runt 
12,3 och antalet avvanda på 10,5. Dödlighe-
ten verkar ha ökat från 8 – 10 % till strax 
över 12 procent. Vid smågrisarnas fl yttning 
från enhetsboxarna till slaktgrisstallet väger 
de ca 30 kg. Det vet vi eftersom alla grisar 
vägs i samband överfl yttning från enhets-
boxarna till annat stall.
-Under den tid vi haft våra serogrisar har 

tillväxt och foderutbytet blivit klart bättre än 
tidigare. Jag uppskattar båda parametrarna 
till 10 – 15 procent bättre. Ändå har klass-
ningen bibehållit sig omkring 57,5 procent. 
Denna förbättring tillskriver jag integrering-
en och friska grisar som serogrisarna är, sä-
ger Per-Erik bestämt. 

Egen rekrytering
Eftersom det är en serogrisbesättning köps 

inga djur in utifrån. Alla blivande avelsdjur 
föds upp i separat stall. Blivande moderdjur 
bestäms enligt framräknat handelsvärde och 
mammans modersegenskaper.
-Vi som jobbar på Östergård är förutom 

Mona och Per-Erik två kvinnliga djurskötare 
samt en kille som har varierande sysslor. 

Ca 3 500 kr/kvadratmeter
När det nya stallet byggdes så gjordes en 

kompletteringsinvestering i blötfoderanlägg-
ningen. Anläggningen kompletterades med 
vattenersättningssystemet BW+. Därför köp-
tes till en vattentank för att klara ett stör-
re vattenuttag på kort tid. För utfodringen 
fi nns tre blandarkar. Ett i nya stallet och två 
i foderköket.
Investeringen för integreringen inklusive 

gödselplatta, nya matarledningar för el och 
vatten, kostnad för ombyggnad av gamla an-
läggningen samt gödselbrunn har kostat un-

gefär 3 500 kronor per kvadratmeter. Det är 
byggt 2 900 kvadratmeter. Inga halmutrym-
men fi nns med i priset.
På inkomstsidan utöver grisarna säljs göd-

sel för ca 100 000 - 150 000 kronor per år. 
Priset per kubikmeter gödsel bygger på nä-
ringsvärdet. F n tas ut 30 kronor för gödsel 
från slaktgrisar och 20-25 kronor för sug-
gödsel vid spridning på våren.
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