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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

AB GINSTEN SLAKTERI, Harplinge  Tel 035-171 600, 070-594 82 72
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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
is

KVALITETS- 
UTGÖDSLINGAR 

 Nytänkande
 Flexibilitet
 Ultrahöghållfast rostfritt stål 

och plast
 Korrosionsbeständighet
 Låg vikt
 Lägre underhåll
 Enklare rengöring
 Lång livslängd – låg kostnad
 Reparera eller bygg nytt

Håkan 0586-470 18,  hakan.roos@outokumpu.com
Raimo 0586-47729, raimo.rantanen@outokumpu.com

Åke 0708-32 68 22

Avancerade InredningsSystem
för flexibla lösningar

Ett företag i 
Outokumpu-
gruppen

Tel 044-851 00

Industrigatan 18, VINSLÖV

VI BYGGER FÖR LANTBRUKET!

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
I SAMBAND MED OFFERT!

Vi bygger alla typer av 
anläggningar. Delad 

eller totalentreprenad.

Försäljning och service ring: 0045-55 45 05 50, fax 0045-55 45 05 51
www.farmtech.dk   info@farmtech.dk

 Torrfoder Inventarier Ventilation & våtfoder

Frats-produktion ställer krav 
på fodersystemet i stallarna
Det nya stallet togs i bruk för 10 må-
nader sedan och produktionssiffrorna 
för de senaste sex månaderna visar på 
800 g daglig tillväxt, 2,36 Fes i foder-
förbrukning och dödlighet på 3 proc 
från 7 kg till 100 kg.

byggnader
Dessa goda produktionsresultat kommer 

från Søren Buus Andersen och hans hus-
tru Helle, som tillsammans driver lantbruk 
med traditionell växtodling, potatis och en 
nyetablerad Frats-produktion (från födsel 
till slakt). Gården ligger norr om Limfjor-
den i Danmark. Den årliga produktionen 
är ca 7 500 grisar.
Växtodlingen drivs i kompanjonskap med 

Sørens far Ole och omfattar sammanlagt 190 
hektar. Därav utgör potatisarealen 60 hek-
tar. Sørens hustru arbetar på en gård med ca 
1 100 suggor som driftsledare. Så det finns 
kunskap bakom, när man beslöt bygga!
Det nya stallet är uppdelat på åtta sektio-

ner, som var och en innehåller 350 boxplat-
ser till enkelfrats. D v s att varje gris från sju 
kg fram till slakt har en yta på 0.6 kvm till 
förfogande. Detta är möjligt, då de största 
grisarna plockas bort ur stallet redan 14 da-
gar efter insättning. 

Traditionellt danskt stall
Stallet är traditionellt utfört med diffus ven-

tilation i kombination med ventiler mot lof-
tet. Boxarna är PanelTech, täta plastväggar, 
100 cm höga med ett rektangulärt tak för 
smågrisarna. Stallet har torrutfodring, Daltec 
Multimix, och en speciellt designad foderau-
tomat från inredningsföretaget Hans Højer 
FarmTech A/S. Spaltgolvet är utfört med be-
tongspalt till två tredjedelar av boxen.
Allt foder är hemmaproducerat på basis 

av korn, vete, sojaskrå, vitaminer, minera-
ler och fett. Fodret blandas och förs över 

till fem färdigfodersilor, varifrån foderan-
läggningen fördelar det.
Søren Buus Andersen säger om sitt val av 

utrustning för stallet:
-Då vi skulle välja stallsystem var det vik-

tigaste för oss, att vi fick en flexibel foder-
lösning, både med hänsyn till valet av au-
tomater och möjligheten att kunna utfod-
ra med mjuk övergång mellan fodren för 
att undvika stora omställningar vid foder-
bytena. Vi menar att det är mycket viktigt 
att kunna utfodra restriktivt 6 – 10 gång-
er om dagen de första tio dagarna efter av-
vänjning och likaledes tiden därefter kun-
na skifta foder med mjuk övergång mellan 
fodren. Vid för häftigt foderbyte går grisar-
na i stå. Det vill vi undvika.

Först restriktivt på golvet…
-Det var därför vi valde en samlad utfod-

ringslösning från Hans Højer FarmTech, som 
omfattar två separata Daltec foderanlägg-
ningar. Den ena anläggningen är med auto-
matisk volymdoserare, som lägger fodret på 
golvet. Det sker 7 – 10 gånger per dag under 
värmetaket och det har samtidigt den posi-
tiva effekten att grisarna från start inte bör-
jar att gödsla på liggytan. Nedsmutsning på 
liggytan är något som det är stora problem 
med i Danmark.

… sedan från automat
Efter 8 till 10 dagar utfodras grisarna i en 

automat, den som utvecklats av Hans Hø-
jer FarmTech. Företagets argument för au-

Stora bilden nedan: 
En typisk dansk box 
med liggutrymme un-
der värmetak och fo-
derautomat i boxmel-
lanväggen. Lägg mär-
ke till fodernedsläppet 
under värmetaket på 
den lilla infällda bil-
den. Fodret läggs på 
golvet.

Foderautomaten har 
lågt tråg, så smågri-
sarna ska börja äta 
ur tråget tidigt. 

Underlaget till artikeln här intill har vi 
fått från företaget som nämns i artikeln. 
Hans Höjer Christensen har byggt och 
inrett stallar i Danmark under många 
år, men säljer nu i första hand det som 
finns inuti stallarna. 
Tanken är att Hans, och kanske även 

andra byggare, m fl, ska förse oss med 
information om hur man tänker och 
vad man lägger vikt vid när man bygger 
stallar och inreder dem i t ex Danmark. 
Det kan ge oss lite andra perspektiv på 
grisproduktionen och föda nya idéer. 
Vi kanske ser byggnadslösningarna lite 
olika, vi svenskar och t ex danskarna. 
Lars-Gunnar Lannhard
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Marknadstillägg?
Efterlikvid?

Hos oss får du 
tilläggsbetalning 
direkt på din av-

räkning 
varje vecka 
 – året runt!

- Merbetalning för svensk kvalitet
- Korta transporter
- Human djurhantering
- Effektiv försäljning
- Lönsamt, stabilt, slakteriföretag

Välkommen att kontakta oss 
för mer information!

Rolf Olsson 0411-665 53 
eller 0411-100 71 (bost)
eller mobil 0708-100 726

– ett litet men erkänt 
effektivt slakteri –

tomatens design är att det ska vara rikligt 
med ätplatser, torrt och sunt foder till små-
grisarna och inte minst riklig tillgång på friskt 
vatten. Friskt vatten är en förutsättning för 
optimalt produktionsresultat.
-Vi var kanske lite skeptiska mot automa-

ten med hänsyn till risken för foderspill, då 
krubban är ganska låg. Men detta avvisades 
av leverantören, som försvarade den låga höj-
den med att det är viktigt att de små grisar-
na har lätt tillgång till fodret, säger Søren. Vi 
har inte heller observerat foderspill. Krub-
ban är enkel och verkar perfekt från start 
till slakt.

17 olika foderblandningar
-Foderautomaterna fylls av en 63 mm Daltec 

foderanläggning med Multimix ventiler och 
sensor placerad i automaten. Sensorn kallar 
på en foderportion, blandning, när automaten 
är tom. Denna mix vägs ut från en eller flera 
av de fem färdigfodersilorna. Vi kan därmed 
kontrollera vad foderförbrukningen är från 
de enskilda automaterna. Foderanläggning-
en skiftar blandning när grisarna har den rät-
ta vikten. Totalt använder vi 17 olika bland-
ningar under grisens växtperiod.
Fungerar då stallet som det är tänkt? 
-Jo, vi är gott tillfreds, säger Søren. Skulle 

vi bygga en gång till, så är det inget tvivel 
om att det nya stallet skulle bli en make till 
det vi nu byggt!
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