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var tvungen att kommunicera med en ”med-
förare” då ratten var utan funktion. Den-
ne medförare styrde ekipaget efter ”föra-
rens” anvisningar. Även denna bil kördes 
mellan koner.

Start för nio år sedan
Mats övertog sin föräldragård för ett an-

tal år sedan. I början arbetade han på Nord 
Mills i Mjölby och hade då gården som ”fri-
tidssysselsättning”. Efter olika funderingar 
kom han tillsammans med hustrun på att på 
gården anordna ”Ett annorlunda äventyr”. 

Tavlan för pilskjutningen finns vid en liten 
dunge på ägorna.

Den ombyggda la-
dugården rymmer 
bl a konferensloka-
ler och kök. Bild av 
ena hushalvan som 
byggts om till fest/
konferenslokal.

Alternativ 

för nedlagda 

svinstallar

Starten skedde enkelt för nio år sedan. Då 
fanns endast 4 – 5 stationer. Men med åren 
har det byggts ut. Enligt Mats blir det, som 
nämnts, nära 60 aktiviteter i höst. 

Syllerstorpett tar hjälp av grannar vid ak-
tiviteterna. Vid ändring och justeringar av 
maskiner och fordon köper Mats tjänster 
av egenföretagare med F-skattesedel. Där-
med behövs inga anställda. 
Gården har numera inga djur. Den gam-

la ladugården är ombyggd till bl a konfe-
renser och har eget kök för måltider. Fler-
dagskonferenser kan anordnas med över-
nattning på närbelägna hotell. Men även an-

dra aktiviteter arrangeras, såsom svensexa, 
möhippa, osv. 
Verksamheten har ett omfattande försäk-

ringsomfång, om något händer trots alla för-
siktighetsåtgärder.
Barbro och Mats lever på sin verksamhet, 

som har adress www.syllerstorpett.com

Nils Andersson

Koppar i foder till grisar 
ett livsviktigt näringsämne
Koppar är ett livsnödvändigt spår-
ämne som måste tillföras grisarna. 
Behovet anges till mellan 6 och 12 mg 
per kg foder, beroende av om det är 
växande grisar eller suggor. Det finns 
en liten mängd koppar i råvarorna. 
Denna räcker inte till för högproduce-
rande grisar och därför blandas extra 
koppar in i fodret. 

koppar
Koppar är liksom natrium, selen och många 

andra näringsämnen giftigt i hög koncentra-

tion. Risk för förgiftning hos grisar kan in-
träda vid 500 mg/kg foder. 

Tillväxtstimulerande, men kan 
innebära förgiftning
I jakten på substanser som stimulerar till-

växt, upptäcktes redan på 60-talet att 250 
mg koppar per kg foder gav en något bätt-
re tillväxt hos grisar. Resultaten varierade, 
men den lilla effekt som kunde uppnås ut-
nyttjades och hög mängd koppar blandades 
därför i fodret till grisar. 
Den mängd koppar som grisen inte behö-

ver utsöndras. Gödseln efter grisar som ges 
mycket koppar innehåller därför hög kon-

centration. Detta uppmärksammades redan 
för länge sedan i Holland där får dog som 
betade mark gödslad med grisgödsel.

Lagstiftning ändrad
Tidigare svensk lagstiftning tillät maximalt 

35 mg koppar per kg foder till grisar av alla 
kategorier medan övriga EU under grisens 
första 14 veckor tillät 175 mg. Från 2004 är 
gränserna för hela EU ändrade till maximalt 
25 mg koppar per kg foder, utom för de för-
sta 12 levnadsveckorna då man fortfarande 
får ha 170 mg. 
Lantmännen har maximalt 25mg per kg i alla 

foder. Den vetenskapliga dokumentationen 
är klar och tydlig, 170 mg Cu per kg foder på-
verkar inte tillväxten och inte heller diarréfö-
rekomsten. Därför finns ingen anledning be-
lasta djur och miljö med extra koppar. 

Leif Göransson 
Foderdivisionen Svenska Lantmännen
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Vi håller den svenska matens framtid i våra händer          www.lantmannen.se

Piggforanalysen. Gör en noggrann uppföljning av din slakt-
grisproduktion. Prata med din säljare hos Lantmännen. 

Är din gris lönsam?
Du som köper ditt foder från oss får tillgång till en rad mervärden.
 Vårt gemensamma mål är att du ska tjäna pengar på din produk-
tion. Vi tar fram recept på de foderblandningar som passar bäst för 
grisarna på din gård, inom varje led i produktionen. 
 Piggforanalysen är det redskap som vi använder för en noggrann 
uppföljning av din slaktgrisproduktion. De värden vi får fram ligger 
sedan till grund för dina åtgärder och förbättringar som steg för 
steg ger dig bättre lönsamhet. 
 Piggforanalysen säkerställer att varje gris leder till en positiv ut-
veckling för ditt företag.
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http://www.syllerstorpett.com

