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Foderfel orsak till aggressiva grisar
Brist på stallar till för många smågrisar

Annica Granström

Äntligen har vi skördat färdigt, efter en 
långdragen skördeperiod! Vi skördade 
det första fältet redan 27 juni, men var 
färdiga med det sista i slutet av sep-
tember. Kvaliteten blev i det stora hela 
bra, men under ett par veckor när det 
regnade som värst spred sig paniken 
och vi skördade både vete och korn 
med 20 % vattenhalt. Vi kunde hantera 
det, eftersom det dels var en mindre 
mängd och vi kunde ”blanda” upp den 
fuktiga spannmålen med torr, dels där-
för att vi ju har tre gastäta silor. Den 
sista silon kan vi i och för sig blåsa i, 
men den kan inte torka.

Danmark
Vi prövade i år att använda torris i de gastäta 

silorna. Vi fi ck ett lass spannmål med över 20 
% vatten och efter att det hade legat ett par da-
gar på ladugolvet, blandade vi upp det med torr-
is. Samtidigt körde vi upp spannmålen i silon. 
Hittills har det fungerat som vi tänkt.
Priserna på korn och vete blev inte så höga som 

vi hade fruktat. Vi har gett 73 dkr per 100 kg. 
Men så har vi hämtat det själva direkt från trös-
kan på de gårdar vi köpt från. Det lyckades fak-
tiskt min man och mig att hämta spannmål från 
tre tröskor samtidigt och hålla igång dem en hel 
dag. Det var en liten tröska och två stora. Men 
på kvällen när vi var färdiga var vi också trötta 
och vi hade korn överallt på gården! 
Som tur är har vi tre olika alternativa möj-

ligheter att tippa av, eller blåsa upp korn med. 
Men utan mobiltelefonerna hade det inte gått. 
Vi hade nästan konstant kontakt med varandra, 
så att vi visste var någonstans vi skulle tippa 
av eller vid vilken tröska vi skulle hämta när 
den var nästan full. Dessutom skulle vi hinna 
väga allt korn.

Aggressiva slaktsvin
Jag har haft stora problem i mitt slaktsvinstall 

med att grisarna inte trivdes och de var otroligt 
aggressiva och bet varandra både i svansarna och 
i öronen. Foderförbrukningen var också fallan-
de. Vår veterinär menade först att det berodde 
på överbeläggning (mer om det senare) kombi-
nerat med lawsonia. Vi behandlade därför mot 
lawsonia utan något stort resultat. 
Det värsta var nog aggressiviteten. Några gri-

sar blev faktiskt nästan ”uppätna” på en halv-
timme!
Då fi ck jag en misstanke mot vår gærfl öde (en 

jästprodukt). Den luktade inte som den brukade 
och efter att ha kontaktat några personer som 
visste något om jästceller, m m, tog vi några 
prov. Det visade sig att vi hade levande jästcel-
ler i gærfl öden + kraftig bakterieväxt! Vi stäng-
de naturligtvis av jästtillgången ögonblickligen 
och har nu desinfekterat alla rör under 14 da-

gar. Ca 20 kbm gærfl öde ska nu pumpas upp 
och blandas ned i fl ytgödselbrunnen.
Sedan slåss vi nu med alla följdproblemen. 

Speciellt de äldsta grisarna är fortfarande väl-
digt aggressiva. Vi försöker få grisarna på bätt-
re humör med hjälp av halm, rep, spånor och 
olika (dyra!) leksaker. Allt prövas med större 
eller mindre succé. Den bästa ”leksaken” tills 
vidare är Ikadans uppfi nning. Här kan grisarna 
välja mellan en fi briminstav eller en mineral-
stav i en slags behållare som grisarna drar runt 
medan dom leker och äter av den. 
Konstigt nog visar det sig att mera plats i 

boxarna ger ännu större aggressivitet. För-
klara det den som kan!?

Svårt att sälja smågrisarna
På tal om mera plats, så har vi haft jättestora 

problem att sälja smågrisarna. Jag har ju ett fast 
mellangårdsavtal med slaktsvinsuppfödare, som 
omfattar ca 4 000 smågrisar om året. Men de 
resterande grisarna ska säljas på den ”fria mark-
naden”. Trots att puljegrisarna, de på fria mark-
naden, är 80 dkr billigare per styck, så har det 
inte funnits några köpare. Jag har också förgäves 
försökt att exportera dem till Tyskland.
Flera smågrisproducenter har desperat försökt 

att hyra slaktsvinstallar. Tyvärr är det inte så 
lätt att få tag i stallar som är godkända till att 
ha djur i. I dag förlorar man sitt tillstånd att ha 
djur i stallarna, om man inte utnyttjar tillstån-
det hela tiden. Är inte stallet fyllt med det an-
tal grisar tillståndet gäller, då blir tillståndet re-
ducerat till den faktiska produktionen. Att få ett 
nytt tillstånd kan ta upp till 2 - 3 år. 

Har man ett akut problem att få in överståen-
de smågrisar i ett stall, då hjälper det således 
inte alltid att hitta ett stall, man måste få an-
vända det också.
Jag har hört rykten om att SPF vill försöka ex-

portera smågrisar till Polen. Det kan naturligtvis 
hjälpa oss som har osålda smågrisar.
Vårt eget problem med att bli av med smågri-

sarna hade inte varit så stort, om vi bara fått byg-
ga det smågrisstall vi önskar sedan lång tid. Då 
hade vi nämligen kunnat använda slaktsvinstal-
let till det som stallet är tänkt till, till uppföd-
ning av slaktgrisar, i stället för att använda det 
till smågrisar.
Annica
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Tuffare regler föråldrar snabbt
tomma svinstallar i Danmark
-Sedan en tid, lite olika i olika län, har 
de danska myndigheterna tillämpat 
strängare regler för användning av 
gamla svinstallar som en gång tagits ur 
bruk. Det innebär att stallar som inte 
innehållit grisar under två-tre år, får 
inte tas i bruk igen förrän efter för-
prövning. 

regler
-Vid förprövning gäller dagens regler, vil-

ket kan innebära ombyggnader och i alla 
händelser väntan på nya tillstånd. Tillstån-
det kan komma snabbt, men kan också ta 
två år, berättar Annica Granström. 
-Det hjälper inte att stoppa in några gri-

sar i stallet då och då, för att hålla tillstån-
den vid liv, säger hon. Stallet måste vara fyllt 
med det antal grisar som tillståndet gäller. 
Annars minskas antalet grisar som får hål-
las i stallet i tillståndet.
-Detta medför fl era problem för grisupp-

födarna. Det går inte att ta några sabbats-

år från grisproduktionen, för att återuppta 
produktionen senare. De stallar som ställs 
tomma ett par år, de förblir som regel stäng-
da för gott. Ungdomar som ska ta över går-
den, måste också sätta igång grisproduktio-
nen omedelbart. 
-Förbudet att sätta in grisar i stallar som 

stått tomma två år drabbar även grisuppfö-
dare som pensionerat sig från grisarna och 
efter ett antal år vill sälja gården. Gården 
går då inte att sälja som grisgård och stal-
larna blir ibland ett hinder för en ny ägare, 
som måste köpa stallarna, men inte får an-
vända dem omedelbart.
-Politiskt arbetar våra föreningar för lika 

regler i hela landet och för att göra lantbru-
karna uppmärksamade på problemet. 

Problem vid smågrisöverskott
-Just nu är det svåra överskott på smågrisar 

i Danmark. Jag har klarat mig hyggligt och 
fått leverera smågrisarna, men jag har son-
derat möjligheten att hyra stallar om över-
skottsproblemen ökar, säger Annica. Men 
det är svårt att hitta tomma stallar som inte 
varit stängda mindre än två år. 
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LANTBRUKS-
BYGGNADER

djurstallar fodersilor
inredningar betongspalt
ventilation utgödslingar
utfodringar gödselbehållare

Stallbyggen AB
Löparevägen 2, 294 39  Sölvesborg

Tel 0456-104 01, 148 01 Gr
is

SA 010 ”Hälsodryck” för dräktiga suggor

TerraNova Svenska AB
Box 34, 730 40 Kolbäck

Tel 0220-37 410   Fax 0220-37 411

Förebygger 
grisningsfeber
Mera modersmjölk
Ökad lönsamhet

Försäljning
Kurt-Holger Eriksson
Tel 0430-308 07, 0708-305 949
Fax 0430-305 94

TerraNova Svenska AB

Pigga marknadsnoteringar
På vår hemsida www.agriprim.com jämför du 
enkelt aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Prenumerera på vårt kostnadsfria e-postbrev. 
Då får du träffsäkra marknadskommentarer två 
gånger i veckan. 

Anmäl dig nu på 
www.agriprim.com

www.agriprim.com | info@agriprim.com | 018-67 38 50

Lamur Spädgris-Automat 

RÄDDAR LIV 
OCH PENG AR 

Spar pengar och gör en extra inkomst med Lamur mjöl-
k er sätt nings au to mat för späd gri sar. Enkelt och bekvämt 
utan passning ger den spen varm mjölk dygnet runt. Det 

är en säker in ves te ring som 
höjer re sul ta tet i gris upp föd ning en.

LAMUR FO DER SYS TEM HB 
Box 124, 310 40 Harplinge
Tel. 035-550 33, 551 56

 Fax. 035-550 83, 551 56

VARFÖR TORVSTRÖ?
Torv är DRYGT - 2 delar torv suger 1 del vatten

Torv ABSORBERAR ammoniak och ammonium - friskare luft

Torv är BEPRÖVAT - i Sverige användes 1900 - 1960 160 milj m3

Torv är SVENSKT - 40 mossar från Ljungby till Haparanda

FÖRPACKAD eller LÖSTORV

Frågor? Beställning? Information!
Bjälkgatan 1 • 824 43  HUDIKSVALL • Fax 0650-54 74 57

Ring Leif tel 070-643 74 15 eller  0650-54 74 00 

• DRYGT

• ABSORBERAR

• BEPRÖVAT

• SVENSKT
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