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Storbesättning ersätter satelliter
när äldre slutar och ingen tar över
Bergs Suggpool har noterat en fortlö-
pande minskning av antalet anslutna 
satelliter. Från början fanns 23 satel-
liter, men nu är antalet 11. Orsaken är 
oftast hög ålder hos satellitägaren och 
ingen som tar över driften.

samarbete
Totalt leasas dräktiga suggor ut för ca 3 

700 kullar per år. Alla satelliter har varit av 
varierande storlek under åren. Den minsta 
tog 16 suggor var 16e vecka och den största 
71 suggor var 8e vecka. En stor fördel med 
poolerna är att även små besättningar kan 
få stora grupper av smågrisar att sälja. Alla 
hade möjlighet att gå över från kontinuer-
lig till planerad produktion. 
-Med åren har det blivit mer förståelse 

bland satellitägarna att samarbeta för att 
hålla suggorna i gott hull inför nästa semi-
nering, så det blir en stor nästa kull, fram-
håller Gunnar. 

Gemensamt ägande
Bergs Suggpool ligger norr om Brålanda och 

har varit igång sedan 1991. Anita och Gun-
nar Gustavsson äger poolen gemensamt. P 
g a det stadigt minskande antalet satelliter 
under senare år, har Anita och Gunnar dis-
kuterat olika alternativ att hålla grisar. Bl a 
att själva ha en integrerad besättning med 
300 suggor. Men då hade antalet suggor i 
navet/besättningen minskat. 
Ett annat alternativ var att avveckla sug-

gorna. Konsekvenserna med detta scenario 
skulle kunna bli att 18 – 20 tjänster blir över-
fl ödiga i slakteriområdet. Men även med en 
integrerad besättning på 300 suggor skul-
le antalet slaktgrisar minska med mer än 
25 000.
Med nuvarande suggpoolen produceras ca 

37 000 slaktgrisar årligen. Dessa grisar slak-
tas på Dahlbergs slakteri i Brålanda och mer-
parten eller alla dessa slaktgrisar hade för-
svunnit vid en nedläggning eller förändring-
en av poolen. 

En stor slaktgrisproducent är Lennart Ols-
son, Hjärtungen, som årligen föder upp ca 10 
000 poolgrisar. Enligt Gunnar var det nöd-
vändigt att forcera åtgärderna, för inom en 
tvåårsperiod måste en förändring ske, sett 
från 2003 års perspektiv.
Eftersom Gunnar är styrelseledamot i Dahl-

bergs Slakteri redovisade han sina och Ani-
tas tankar för styrelsen. I området är det 
svag företagsamhet. Så alla förslag att hål-
la verksamheterna kvar på samma nivå var 
välkomna. Konsekvenser med minskat an-
tal grisar hade det blivit för både uppföda-
re, Dahlbergs Slakteri och kanske även för 
delägaren i Dahlbergs, styckningsföretaget 
Moab i Kumla.

Bolagsägarna 
Gunnar Gustavs-
son, t v, Lennart 
Olsson och Per-
Olof Dahlberg.

Boxfronten i sugg-
boxen är fastsatt i 
en genomgående 
stolpe ner till box-
golvet. Närmast 
golvet övergår den i 
rostfritt material.

Manöverskåp utan-
för en avdelning är 
snyggt monterade.

Bildade bolag
Efter diskussioner inom Dahlbergs styrel-

segrupp måste ett agerande ske för att bi-
behålla verksamheten intakt. Beslut togs att 
bilda ett gemensamt bolag för att starta små-
grisproduktion som satellit till Bergs Sugg-
pool. Satelliten bildades i bolagsform och är 
ett fristående bolag. Lika stora delägare i sa-
telliten är Dahlbergs Slakteri, Lennart Ols-
son, Hjärtungen och Anita och Gunnar Gus-
tavsson. För att klara fi nansieringen för byg-
get anlitades ortens sparbank, Nordals hä-
rads sparbank, som villigt ställde upp med 
kapital till bolaget.
Satelliten, döpt till BergUngen, tar nu un-

gefär 1/3 av de dräktiga suggorna från Bergs 

suggpool. Ingen av övriga satelliter har sagts 
upp, betonar Gunnar. Den nybildade satel-
liten ska ta hand om de suggor som blir över 
när andra satelliter slutar. Totalt produce-
ras nu på BergUngen ca 13 000 smågrisar 
per år varav ca 10 000 är öronmärkta till 
Hjärtungen. Hjärtungen levererar slaktgri-
sarna till Dahlbergs Slakteri.
I detta fall går det verkligen att säga det 

bildats ett nätverk med samhällsansvar. Ett 
nätverk som bibehåller antalet sysselsatta 
människor inom bygden.
Gunnar ville informera kommunen om åt-

gärderna. Detta ångrar han. För att kom-
munen behöver involveras ska besättning-
en ha över 100 djurenheter, DE. Det blev 
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