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Suggorna ligger 
tätt och samlade i 
en avdelning.

Utskiljnings-
gången sträcker 
sig i hela stallets 
längd och fram-
för alla utfod-
ringsstationer

Ritning över 
transponderstal-
let.

Nedan t h: Bred-
vid utfodrings-
stationerna finns 
två vattenkoppar.

i ett konventionellt stall. Den inbesparade 
ytan är 225 x 0,6 = 135 kvadratmeter. Kos-
tar varje kvm 3 000 kr sparas ungefär 400 
000 kr med detta system.
På grund av det lugn som suggorna vista-

des i finns förutsättningar till mindre antal 
omlöp. Då ökar grisningsprocenten.
Det som är otroligt intressant med den-

na ”nya” generation av utfodring via trans-
pondrar är ett nytt tänkande med stora djur-
grupper. Anläggningen på Olsgård har varit 
i drift ett halvår och produktionsresultaten 
har inte försämrats, snarare förbättrats. Sug-
gorna hade ett mycket jämnt hull och före-
föll mycket harmoniska. 

Nils Andersson

band med intagning till grisningsavdelning-
en, eller tas bort av annan orsak.

- Vid frånskiljning av djuren vid t ex vaccina-
tion före grisning eller vid dräktighetstest 
måste dessa djurnummer knappas in i da-
torn dagen före. Sedan sköter utfodrings-
stationen frånskiljningen. Därefter finns 
dessa djur i frånskiljningsboxen på mor-
gonen, vilka då kan åtgärdas.

- När suggan ska lämna besättningen mås-
te suggnumret avregistreras i datorn och 
transpondermärket tas bort från örat. Mär-
ket lämnar inte Olsgård.

- Båspallen med utfodringsstationerna mås-
te rengöras för hand. I stallet finns enbart 
fast golv.

- Inlärning av unga djur.

Klara fördelar
Enligt Per har systemet också många kla-

ra fördelar:
+ Mindre byggyta – lägre kostnad.
+ Fodergivan kan regleras individuellt helt 

beroende på djurets hull. Detta upplevs starkt 
positivt. Vid blötutfodring i konventionellt 
system får djur som äter sakta mindre foder 
än glupska djur eftersom det utfodras 4 – 6 
djur från varje nedsläppsrör. Blötfoder har 
en tendens att jämna ut sig.
+ Halvering av halmåtgången i transpon-

dersystemet jämfört med konventionellt 
system.
+ Inga suggor blir mobbade då de kan dra 

sig undan till annan del av stallet och fin-
na ro där.

Lugn miljö
Vid mitt besök och vistelse i transponder-

stallet var där ovanligt tyst. Inga skrik el-
ler slagsmål. Suggorna uppförde sig myck-
et lugnt. De låg mycket tätt i någon sektion/
avdelning Då var det mycket god plats i an-
dra sektioner/avdelningar. Enligt Eva och 
Per händer det ofta att nyutsläppta första 
grisare ligger sig för sig själva i en sektion/
avdelning. Denna segregering är intressant 
som visar att det även inom djurriket före-
kommer att lika individer trivs bäst tillsam-
mans. Då kan de undvika högrankade och 
dominerande kolleger. I detta stall har dju-
ren denna möjlighet att välja. Kanske är det 
även andra djur, mellangrupper, som bildar 
grupper? Intressant att se var flockdjursbe-
teendet. Suggorna ligger tillsammans. Med 
så stor grupp och flera sektioner/avdelning-
ar finns möjligheter till detta.
I de danska system jag besökt och sett fanns 

mer aggressivitet mellan djuren och därmed 
mer skrik från individer som blivit ”över-
fallna”. 
I stallet på Olsgård finns självventilerande 

taknock med ljusinsläpp och med luftintag 
vid takfoten. Därmed bortfaller (o)ljudet från 
fläktarna. Systemet ger lägre rörliga kost-
nader.

Lägre investering
I transponderstallet på Olsgård är den to-

tala ytan 835 kvadratmeter. Vid full belägg-
ning blir det 3,7 kvm per djur. Enligt uppgift 
från Simia (som levererat utfodringsstatio-
nerna) är ytan ca 4,3 kvadratmeter per djur 
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Ett
smartare

val!

Tel 0500–41 81 90 • Fax 0500–41 99 57
E-post info@skovdeslakteri.se

En samarbetspartner
att räkna med

www.skovdeslakteri.se

Fan separerar vått från torrt.
Enkelt, effektivt och nästan luktfritt!

FAN
är marknadens
effektivaste
gödselseparator.
Den är lätt att
installera och
passar de flesta
gödselsystem.

Svenska Neuero AB
Tel: 046-24 96 30
Fax: 046-24 95 23
info@svenskaneuero.se
www.svenskaneuero.se

Rätt gödselhantering
ger klirr i kassan!

Byt till LANDIA, om
din pump har problem
med halm, tjock gödsel
eller långa transporter.
LANDIAS patenterade
knivsystem säkrar
funktionen även vid
mycket hög torrsub-
stans.

Gödselhantering
får inte bli ett
skitjobb!

FUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLA
OCH DRIFTSÄKRA LÖSNINGAR INOM

• Torrutfodring

• Blötutfodring

• Krossar och kvarnar

• Ventilation

• Stallinredning

Marknadsföres av:

Funki AB
Fabriksvägen 2

 264 39  KLIPPAN
Tel 0435 - 181 90
Fax 0435 - 103 55

NOJ Serviceverkstad AB
Fåglum, Sörgården 655
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90
Fax 0512 - 541 40


