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Bästa smågrisbesättning i PigWin 
2003 blev Erland och Ann Jacobsson, 
Ljungbyholm. De har externintegrerad 
besättning med 90 suggor i treveckors-
system och producerade 27,7 smågri-
sar per sugga. Erland och Ann vann 
även 2002 (27,1 smågrisar), liksom 
2001 (27,7). 

PigWin smågris
Tvåa 2003 blev trean 2002 Ingvar, Håkan och 

Anna Eriksson, Västerslät, Kalmar med 26,4 
smågrisar i en 80-suggorsbesättning. Trea blev 
fjolårets tvåa Sayno AB, Mats och Carita Jo-
hansson, Färjestaden. De har 180 suggor. 
Först på fjärde plats kommer en icke Kal-

mar-besättning, Sven-Allan Gustavsson, Söl-
vesborg. Han producerade 25,8 smågrisar på 
180 suggor. På plats 5 kommer ytterligare en 
kalmarbesättning,  Johnsson GHS AB, Iglö-
sa, Ljungbyholm.

Hela listan, med kommentarer från 
PigWin
1. Erland och Ann Jacobsson, Broby, Ljung-

byholm. Externintegrerad smågrisproduk-
tion med 90 suggor i treveckorssystem. 27,7 
producerade smågrisar per sugga och år. Går-producerade smågrisar per sugga och år. Går-
den ligger i Voxtorp söder om Kalmar. Re-
kryteringen sker genom inköp av ämnen. 
Stallarna består av grisnings- och tillväxtbox-
ar samt sinsuggboxar (”trerummare”) med 
4 - 5 suggor i varje box. Framgångsfaktorer 
är Erlands goda djuröga, strikta rutiner och 
mycket halm.
2. Ingvar, Håkan och Anna Eriksson, Väs-

terslät, Kalmar. Integrerad besättning med 
80 suggor i 5,6-veckorssystem. 26,4 produce-
rade smågrisar per sugga och år. Stallet som 
består av enhetsboxar är byggt i slutet av 90-
talet efter det att det gamla stallet brann. Sin-
suggor hålls i trerummare med öppen göd-
selgång. Rekryteringen köps in. Framgångs-
faktorer är att personalen kompletterar var-
andra och aldrig skjuter upp några uppgif-
ter till morgondagen.
3. Sayno AB, Mats och Carita Johansson, 

Färjestaden. Externintegrerad smågrispro-
duktion med 180 suggor i treveckorssystem. 
25,9 producerade smågrisar per sugga och 
år. Gården ligger i Björnhovda strax utan-
för Färjestaden på Öland. Suggorna sköts 
av Mats Johansson tillsammans med Håkan 
Johansson som är anställd på gården. Stal-
larna består av grisningsboxar typ ”farfars-
boxar” med öppen gödselgång och tillväxt-
boxar med 1 kull per box. Egen rekrytering 
med alternerande återkorsning. Använder 
PigSelect för att ta ut rätt modersdjur till 
avel. Framgångsfaktorer är gott djuröga och 
strikta arbetsrutiner.
4. Sven-Allan Gustavsson, Sölvesborg. In-

tegrerad besättning med 280 suggor i tre-
veckorssystem. 25,8 producerade smågri-
sar per sugga och år. Besättningen sköts av 
Sven-Allan och djurskötaren Katti Harrys-
son. Nybyggt stall med grisnings- och tillväxt-
boxar, samt sinsuggor i trerummare. Rekry-
tering sker genom inköp av dräktiga djur. 
Framgångsfaktorer är noggrann planering 
och en mycket engagerad djurskötare som 
”ger allt”!
5. Johnsson GHS AB, Igellösa, Ljungby-

holm. Integrerad produktion med 100 suggor 
i treveckorssystem. 25,3 producerade smågri-
sar per sugga och år. Besättningen drivs av 
Hans o Sune Johnsson och suggorna sköts av 
Hans tillsammans med djurskötaren Tommy 
Axelsson. Det goda resultatet beror mycket 
på gott djuröga, ordning, noggrannhet och 
en ständig vilja till förbättring. Traditionella 
grisnings- och tillväxtboxar. Egen rekryte-
ring med alternerande återkorsning
6. Frykberger Lantbruk AB, Sunne. Integre-

rad besättning med 108 suggor i åttaveckors 
system. 25,2 producerade smågrisar per sug-
ga och år. Besättningen sköts gemensamt av 
Laila, Anders och Henrik Frykberger. Stal-
larna, med traditionella grisning och tillväxt-
boxar, är byggda/renoverade 1997. Sinsug-
gor på djupströbädd. Rekrytering sker ge-
nom inköp av gyltämnen. Framgångsfakto-
rer är noggrannhet och gott djuröga.
7. Tore Karlsson, Anders-Persgården, Nos-

sebro.sebro. Smågrisproducerande besättning med  Smågrisproducerande besättning med 
120 suggor i 8-veckorssystem. 25,0 produce-
rade smågrisar per sugga och år. Besättning-
en sköts av Tore själv. Stallet, som är byggt 

199,7 har grisnings- och tillväxtboxar. Tack 
vare bra planlösning är stallet lättarbetat. 
Rekrytering sker genom inköp av dräktiga 
hybrider. Framgångsfaktorer är att Tore är 
strukturerad och noggrann.
7. Naturbruksgymnasiet Hoby Lant- o 

Skogsbruksdrift, Bräkne Hoby. Smågris-
producerande besättning med 84 suggor i 
8-veckorssystem. 25,0 producerade smågri-
sar per sugga och år. Besättningen sköts av 
driftledare Bosse Börjesson och djurskötar-
na Annika Olsson och Sofi e Joelsson. Stal-
let är relativt nybyggt och har enhetsboxar. 
Rekrytering sker genom inköp av dräktiga 
hybrider. Framgångsfaktorer är noggrann-
het, bra juverhälsa och intresserade med-
arbetare.
7. Stefan Aldén, Elisgårdens Lantbruk, Vara. 

Smågrisproduktion med 100 suggor i åtta-
veckorssystem. 25,0 producerade smågrisar 
per sugga och år. Besättningen sköts av Ste-
fan och hans far. Stallet består av grisnings-
boxar och storbox med djupströ för avvan-
da grisar. Rekrytering sker genom inköp av 
dräktiga hybrider. Framgångsfaktor är stort 
intresse för smågrisarna. 
10. Anette och Fredrik Persson, Sofi elunds 

Lantbruks AB, Fjälkinge. Integrerad pro-
duktion med 250 suggor i treveckorssystem. 
24,9 producerade smågrisar per sugga och år. 
Anette och en anställd sköter besättningen. 
Gammalt arbetskrävande stall med öppna 
gödselrännor. Sex veckors ditid. Egen rekry-gödselrännor. Sex veckors ditid. Egen rekry-
tering med alternerande återkorsning. Fram-
gångsfaktorn är Anettes goda djuromsorg.

Tio i Topp för slaktsvin
2003 års vinnare bland slaktsvinspro-
ducenter i PigWins Tio i Topp är Thu-
resson i Löderup. Samma besättning 
vann tävlingen 2002. Vestergård blev 
tvåa och låg på tionde plats 2002. 

PigWin slaktsvin
De tio bästa besättningarna hade en ge-

nomsnittlig tillväxt på grisarna med 933 g/
dag (920 året innan). Foderförbrukningen 
var 32,8 MJ/kg tillväxt (32,6). Klassningen 
var 57,4 % (57,4 förra tävlingsåret). En för-
bättring av både tillväxt och foderförbruk-
ning, alltså.

Bästa slaktsvinsbesättningarna
1. Thuresson i Löderup Lantbr AB, Tor-

sten Thuresson, Löderup. Vann även 2002. 
Gården ligger på Österlen och har integre-
rad serogrisproduktion med 100 suggor i 
FTS-boxar (3*32 suggor). Robert Persson 
ansvarar för grisarna. Stallet byggdes 1998. 
Blötutfodring med vatten och färdigfoder. 
Urval av avelsdjur med hjälp av PigSelect. 

Det fi na resultatet tror Torsten beror på se-
rogriskonceptet, en mycket strikt uppfölj-
ning av produktionen, och en duktig skö-
tare med ett stort intresse av att följa upp 
och förbättra resultatet. Han betonar ock-
så vikten av att omge sig av bra rådgivare 
som bollplank.
2. Vestergård Lantbruk AB, Jan Börjesson, 

Kungsbacka. Tionde plats 2002. Specialiserad 
slaktsvinsbesättning om 1 720 platser, små-
grisförsörjning via mellangårdsavtal. Blötut-
fodring, egen foderberedning med följande 
råvaror; gränsmjölk, spannmål, soja, åkerbö-
nor och premix från Lantmännen.
3. Glasholms Grisgård, Mats Emilsson, Sö-

deråkra. Tvåa 2002. Helintegrerad besättning 
med 1500 slaktsvinsplatser. Blötfoder med 
vassle och färdigfoder. Besättningen sköts av 
Mats och djurskötaren Christian Bergkvist. 
Skattad arbetsåtgång 14 min/slaktsvin. Strikt 
omgångsuppfödning med tvätt mellan var-
je omgång. Mycket noga med att hålla god 
hygien i stallet.
4. Östra Kråkerums gård, Mönsterås. Femte 

plats 2002. Helintegrerad besättning med 900 
slaktsvinsplatser. Blandade boxar lång och 
tvärtråg. Blötfoder med vatten, koncentrat 
och spannmål. Besättningen sköts av ägar-
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JYDEN
Inredning för nöt och gris    www.jydenbur.dk
Kjell Hansson 0511-127 72   Anders Wahlström 033-22 85 20

Lennart Grehn 0504-155 93

Kontakta oss för info!
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Ventiler och tillbehör för vatten till svin
* Serie standard - bit- och trågventiler
* Serie super - för extra mycket vatten
* Serie ställbara - för olika vattentryck
* Bitknappsventiler - mi ni malt spill, hy gie nisk
* Drickskålar - Drick-O-Mat

Kolla vårt stora urval och våra priser!
Skjulstagatan 10, 632 29  Es kil stu na
Tel 016-12 04 15  Fax 016-12 04 18
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Vänd er med förtroende till

AB HARRY JOHANSSONS UTGÖDSLINGAR
310 40 HARPLINGE. Tel 035-550 33, 551 34, bost Rolf 035-524 07. Fax 035-550 83

För alla
djur!

• Elektrisk utgödsling med nylonlina • Hydraulisk tryckutgödsling • Helhydraulisk linutgödsling

Sedan 1959

Gr
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KVALITETS-
UTGÖDSLINGAR 

gebo®

Dörrar
Fönster

för lantbruket, förrådet
industrin häststallet m m

270 21 Glemmingebro
Tel 0411-52 25 20
Fax 0411-52 27 74

www.gebo.se
nilsson@gebo.se

Regler Tio i Topp
Alla besättningar som sänder in resul-

tat till medeltalsberäkningen har möjlig-
het att hamna på Tio i Topp. Styrgrup-
pen för PigWin har beslutat att följan-
de regler ska gälla för att besättningen 
ska vara aktuell för topplistan:

• De insända resultaten ska tillsammans 
omfatta mer än halva året.

• Det måste fi nnas minst två perioder in-
sända under året.

• Perioder räknas till de år de avslutas, 
dvs alla perioder med slutdatum under 
2003 räknas till 2003.
Styrgruppen kan utesluta besättning, el-

ler korrigera resultatet, där (om möjligt 
i samråd med eventuell rådgivare) man 
bedömer att resultatet är orimligt.
30 april 2005 är deadline för Tio i Topp-

listan 2004.

Vill du ha @-GRIS?
Kommer på mailen minst varje fredag 

med aktuella avräkningspriser 
i nordvästra Europa.

Maila till gris©agrar.se!

na Anders, Lars och Nibbe, samt av djur-
skötaren Malin Waldebjer. Skattad arbets-
åtgång 21 min/slaktsvin. Alla grisarna är my-
coplasmavaccinerade. Noga med att ha en 
god foderhygien.
5. Robert Briland, Halltorp. Plats 8 2002. 

Integrerad besättning med 480 platser. Fod-
ret består av färdigfoder och vatten. Skattad 
arbetsåtgång 18 min/slaktsvin. Strikta arbets-
rutiner och kontrollerar hälsan på grisarna 
varje dag. En väl fungerande rådgivning och 
stimulans från övriga duktiga kollegor i om-
rådet bidrar till det goda resultatet.
6. Bärnagården Lbr, Familjen Eriksson, 

Vinninga. Ny på Tio i Top-listan. Integre-
rad besättning med ca 1 200 slaktsvinsplat-
ser. Blötutfodring med eget producerat fo-
der. Tillväxtgrisarna går på djupströ innan 
de sätts in i slaktsvinstallet. Skattad arbets-
åtgång 10 min/slaktsvin. Bra rutiner, nog-
grannhet och effektivitet bidrar till det fi na 
resultatet.

7. Björksta Lundby, Göran Pettersson, 
Västerås. Ny på listan. Satellitbesättning 
med FTS-boxar, 3x400 platser. Eget foder 
och Bollnäsvassle. Arbetsåtgång 16,2 min/
slaktsvin. Blandar aldrig grisar i slaktsvins-
stadiet. Har ett bra djurmaterial att arbe-
ta med.
8. Lindö Säteri, Nils Gustaf Krantz, Val-

lentuna. Ny på listan. Slaktsvinsbesättning 
med 4x385 slaktsvinsplatser. Har mellan-
gårdsavtal med 2 besättningar. Eget foder 
med gränsmjölk, vassle och öljäst. Besätt-
ningen sköts av Håkan Olofsson. Skattad 
arbetsåtgång 18 min/slaktsvin. Noggrann 
med uppföljning av omgångarna.
9. Onsjö, Hans och Karin Andersson, Ved-

um. Ny på listan. Integrerad besättning med 
1 600 slaktsvinsplatser. Smågrisarna sätts 
in i slaktsvinsstallet 14 dagar efter avvänj-
ning i en typ av ATS box.. Eget foder med 
vetestärk. Skattad arbetsåtgång ca 15 min/
gris (ATS). Bra rutiner, noggrannhet och 

ansvarsfördelning bidragande orsaker till 
det fi na resultatet.
10. Håkan och Peter Karlsson, Götene. Ny 

på listan. Satellitbesättning med 600 slakts-
vinsplatser. Behåller varannan grupp till 
egen slaktsvinsuppfödning, mellangårds-
avtal för resten. Eget foder med stärkelse, 
vassle, soja och premix. Skattad arbetsåt-
gång ca 18 min/gris. Egna smågrisar och bra 
foder, samt smidig övergång utan foderby-
te från tillväxt till slaktsvinsstall bidrar till 
det fi na resultatet.


