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Egen rekrytering av gyltor sänkte 
kostnaderna minst 600 kr/sugga
Inger och Kjell Johansson, Höstena, 
tröttnade på den dåliga hållbarheten 
hos de inköpta gyltorna. De inköpta 
gyltorna hade oftast dåliga ben och 
utslagningen av den anledningen var 
alltför stor. Nu rekryterar de själva 
genom alternerande återkorsning. Med 
den egna rekryteringen minskar Hös-
tena kostnaderna i smågrisproduktio-
nen med minst 500 – 600 kr per insatt 
gylta/sugga.

gårdsbesök
Höstena har ca 270 suggor i sex grupper 

och säljer smågrisarna nyavvanda sex veck-
or gamla. På grund av alltför dålig hållbar-
het på de inköpta djuren behövs nu en re-
krytering runt 50 proc för att ersätta suggor 
som måste slaktas, berättar Kjell.
För att lyckas med uttagningen av blivan-

de moderdjur från kullarna köper Höstena 

denna tjänst av Benny Bergstrand, tidigare 
rådgivare inom Farmek. I samband med det-
ta öronmärker Benny även upp djuren.
-Han är hård vid uttagningen, säger Kjell. 

Benny granskar hela djuret, ben med klö-
varna, juver och antal användbara spenar 
och annat som kan ha betydelse för djurets 

fortsatta framtid som sugga. Det tas ut så 
många djur att det ska finnas marginaler för 
att kunna slå ut något rekryteringsdjur som 
kan verka tveksamt för framtidens produk-
tion. I detta fall är det en mycket stor fördel 
att vi kan göra detta. Vid inköp när det är 
stor efterfrågan på rekryteringsdjur finns all-
tid risk att man får djur behäftade med olika 
fel. Varför har jag annars fått slå ut djur som 
inte ens grisat, undrar Kjell lite upprörd.
-Visst problem kan vara att seminera till-

räckligt antal suggor med lantras- eller york-
shiresperma. Allt för att få tillräckligt med 
djur att välja mellan för den egna rekryte-
ringen.

Grisarna köps tillbaka
De blivande rekryteringsdjuren följer kul-

En gyltkull om 11 
jämna grisar.

En egen rekryterad gylta som Kjell vill ha 
dem. Alla de gyltor som jag tittade på var 
som stöpta i en form.

Betäckta gyltor i ett 
hull som kan behö-
vas för framtida be-
hov såsom bra di-
givningsförmåga 
och brunst.

Inger och Kjell Johansson har sänkt pro-
duktionskostnaderna med lyckad egen re-
krytering av gyltor.
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En diande gyltkull. Gyltan/suggan är stor.larna vid försäljningen till Dalsgård. De märk-
ta gyltorna köps tillbaka därifrån när de vä-
ger runt 28 – 30 kg. Därefter placeras de hos 
en uppfödare en dryg halvmil från Höste-
na. Denne uppfödare har endast dessa gyl-
tor för tillväxt. Han har ett mindre lantbruk 
och jobbar utanför gården. Höstena köper 
hela skörden från detta lantbruk.
-Därmed flyttas gyltorna ett flertal gånger. 

Detta kan ha flera fördelar. Det är olika per-
soner som ser och tittar på grisarna. De djur 
som trots allt visar sig ha dålig benstomme 
eller andra skavanker kan då tas bort från 
rekryteringen, säger Kjell. 
I samband med hemtagningen av de betäck-

ningsfärdiga gyltorna har de ett bra hull och 
väger runt 120 kg, enligt Kjells uppskattning. 
Samtidigt som de flyttas till ny miljö får de 
också sin första brunst.
-Denna första brunst hoppar vi oftast över, 

utan seminerar på den andra. Under dräk-
tigheten huserar dessa djur i samma loka-
ler som när vi köpte rekryteringsdjur. I sam-
band med grisningen är alla gyltorna i ett 
mycket gott hull. 

Bra moderdjur
-Den första egna rekryterade gyltan grisa-

de strax före julen 2003, uppger Kjell. Där-
efter har ett 60 tal gyltor grisat. Gemensamt 
för alla är att de fått väl stora kullar, 11 – 12 
stora levande grisar. Grisningsförloppet har 
också fungerat bra, berömmer Kjell. 
Dessa egna rekryterade suggor har visat sig 

vara mycket bra moderdjur. Grisarna i kul-
larna har växt jämnt och antalet grisar per 
kull har legat mellan 10,5 och 11.

Vid mitt besök den 10 maj hade ingen av 
gyltorna som grisat mindre än 11 jämna gri-
sar i kullarna.
-Hittills har inga djur från den egna rekry-

teringen behövt behandlas för dåliga ben el-
ler klövar. Jag ser direkt på djurens benställ-
ning om det är egenrekryterade eller köpta 
djur, säger Kjell.

Mindre kostnad
-Kostnaden för framtagningen av gyltor-

na är runt 1 300 kr per djur, visar Kjell. För-
delat på återköp av gyltorna från Dalsgård 
ligger de i medeltal så här långt på runt 440 
kr. Fodret för uppfödningen kostar runt 500 
kr och arbete och stallhyra 300 kr per gris. 
Senare tillkommer två vaccinationsbehand-
lingar för parvo och rödsjuka, ca 80 kr. Sum-
ma runt 1 300 kr.
När jag köpte gyltorna från förmedlingen 

kostade dessa, som lägst, 1 800 kr plus 155 
kr i frakt och omkostnader. En skillnad på 
ca 600 kr. Då är inte medtagit ökade kost-
nader för behandling av dåliga ben och en 
ökad rekrytering, just på grund av alltför ti-
dig utslagning av de inköpta rekryterings-
djuren.
-Då det är svårt att påverka intäktssidan 

måste vi minimera kostnadssidan. Det är 
därför vi numera rekryterar själv, avslutar 
Kjell.

Nils Andersson

GRISPRODUCENTER i HALLAND!
Grisar från Halland uppfyller vår målsättning om korta 
gristransporter för bästa djuromsorg och miljö
Anmäl dina grisar till oss! 
Vi har marknadens bästa avräkningspriser
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Gödselbrunnen fungerar 
bättre om du skär halmen!
Tryckskär din halm, då stannar 
mögelsporerna kvar på ströet och 
du slipper andas in dem.
Brandsäkerheten får 
du på köpet!

Planera Din 
ströhantering nu!

Tel 0430-600 00  Fabriken 601 39 Fax 602 39
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Box 844
251 08  Helsingborg

Tel 042-17 54 00
Telefax 042-17 54 43

Tillverkare  Biofiber Damino • Danmark

För svagt födda och kalla smågrisar. Snabb
energi till hungriga grisar, fler friska grisar som över-

lever, lägre dödlighet och lätt att använda.

En säker start med  KwikUp!

0431-20802 • 0708-761715 • www.agrisyd.se
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Inget utrymme för fler 
norska grisuppfödare, 
Norsvin bekymrat över 
produktionsuppgången

Norsvin ser med bekymmer på dagens över-
skott av griskött och på den ändå större ök-
ningen som sker nästa år p g a den ökande 
semineringen. Det säger Norsvins ordföran-
de Live Højstad. Grisuppfödarna blir fortsatt 
duktigare och dessutom ökade koncessions-
gränserna för produktion med 50 % från 1 
januari i år. Eftersom inte produktionsök-
ningen motsvaras av samma konsumtions-
ökning, blir det problem för näringen. Det 
finns inget utrymme för etablering av nya 
svinbesättningar.
-Vi stöttar Norsk Kjötts syn på att produ-

centerna måste slå till bromsarna, säger hon. 
Om alla reducerar djurantalet med 2 – 4 % 
är en stor del av problemen lösta. En minsk-
ning av djurantalet behöver inte innebära 
minskad lönsamhet, om annars priset på gris-
kött faller. Källa: Norsvin. /LG


