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klart mindre. Kommunen annonserade om 
det tilltänkta bygget på den tomt Gunnar 
ville bygga på. Detta medförde många kla-
gomål om eventuell lukt. 
-Alla talade med varandra, men ingen med 

mig, säger Gunnar. På den tomt vi tänkt byg-
ga låg ett bostadshus en bit bort från den till-
tänkta byggnaden. Då ändrade vi beslutet 
och bolaget köpte en annan gård. Där finns 
nu satelliten bolaget byggt.

Nätverk och samhällsansvar
Det går alltid att undra varför man gör si 

och så i en viss situation. I detta fall behöv-
des en smågrisproduktion som kunde ta hand 
om en stor del av de dräktiga suggorna vid 
poolen som tidigare leasats ut till andra sa-
telliter. Annars hade poolen fått göra andra 
förändringar, kanske läggas ner. Då hade 
ett antal personer ställts utan jobb. Alltså 
ett samhällsansvar!

Över foderkär-
ran finns medi-
cin för behandling-
ar och antecknings-
papper för notering 
över gjorda behand-
lingar.

Luckan i suggboxens front står stadigt med 
hjälp av U-fästet när grisarna tas in eller ut 
ur boxen.

Den täta delen av plastspalten i suggboxen 
närmast betonggolvet.

Spaltgolvet över gödselrännan i tillväxtstal-
let är upphöjt. I mitten finns vattennippeln 
på vattenröret. Det röda på golvet är hy-
gienmedlet Staldren.
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    ....inte bara knutmasken! 
Effektivt mot grisens samtliga inälvsmaskar

Efter skabbsaneringen bör man välja 
ett avmaskningsmedel som är effektivt, 
enkelt att använda och som rekom-
menderas av veterinär.

Axilur® vet. Pulver 4% finns i 0,5 kg 
och 2,5 kg ekonomiförpackning.

Vill du veta mer? Rekvirera gärna 
en gratis informationsbroschyr från 
Intervet AB.

Fenbendazol

Skabbsanerad? 
     Javisst!
      

Axilur® vet.  Pulver 4%

Samhällsansvar bakom satsningen 
som räddade många jobb i bygden
Den nya satelliten är byggd på den av 
bolaget nyinköpta gården väster om 
E 45 och heter BergUngen. Satelliten 
ligger rakt västerut från Bergs sugg-
pool. Denna får 48 dräktiga suggor 
var annan vecka. Byggnaden har 4 
grisningsavdelningar och 5 tillväxtav-
delningar, varav en tillväxtavdelning är 
delad. För skötsel av djuren på satelli-
ten finns två tjejer för djurskötseln och 
en platschef. 

gårdsbesök 
Den nybyggda anläggningen ligger väl in-

synsskyddad från E 45 av skog. En skylt med 
BergUngen visar vägen. Närhet och nätverk 
har blivit ett honnörsord. Från BergUngen 
till poolen är det 2 – 3 km och till Hjärtung-
en en knapp mil. Till slakteriet ca 8 km. Alla 
transporter sker med egna fordon. Suggpoo-
len har en egen djurtransportbil för suggor-
na och Hjärtungen både hämtar smågrisarna 

vid satelliten och lämnar grisarna till slak-
teriet med eget fordon. På det viset und-
viks att smittor överförs från andra trans-
portfordon. En annan fördel är att all per-
sonal vet var allt finns som har med trans-
porten att göra.

Framförhållning
När det var bestämt att bygga satelliten, och 

när alla klagomål mot den tänkta byggplat-
sen besvarade, fanns en granngård till Bergs 
Suggpool till salu. Denna inköptes med till-
hörande 40 hektar åker och 13 hektar skog. 
Intill skogskanten byggdes huset. Starten för 
bygget skedde i månadsskiftet september/
oktober 2003. De första grisningarna skedde 
vecka 15 2004. Huset har uppförts av MG-
bygg i Vedum i Västergötland. 
–De har gjort ett mycket bra jobb, säger 

Gunnar. För elarbetet har anlitats ett lokalt 
företag, från Mellerud, som också gjort ett 
lysande jobb.
Stallbyggnaden innehåller fyra grisnings-

avdelningar med 48 boxar och fem tillväxt-
avdelningar. Den ena tillväxtavdelningen är 
delad. Därmed finns möjlighet till förskjut-
ning av någon omgång eller att det vid nå-
got tillfälle blir grisar i överskott. 

-Egentligen, säger Gunnar, hade det räckt 
med fyra tillväxtavdelningar. Men det kan 
kosta mer om det kommer in en sjukdom vid 
tillbaka förande av grisar i systemet jämfört 
med kostnaden vid nybygge. Det gäller ha 
viss framförhållning även i detta fall. 
I anslutning till stallarna finns en foderan-

läggning. Där finns silos för flera olika spann-
målsslag, samt för proteinfoder och koncen-
trat. I rummet bredvid med blandartankar-
na för blötutfodringen, en för smågris- och 
en för suggfoder, finns väl tilltaget utrymme 
till eventuell framtida vassletank eller lik-
nande. För tillfället köps foder, men när an-
läggningen blir helt färdig kommer anlägg-
ningen att blanda eget fodret. Valet av in-
redning och utrustning blev Simias.
Utöver detta finns särskilda rum för el, be-

sökskläder, veterinär och utmärkta perso-
nalutrymmen. Det finns även ett tilltalande 
lunchrum för personalens trivsel. Varje av-
delning i byggnaden är en brandcell. 

Boxar för amsuggor
Grisningsavdelningarna har tre boxrader 

En plastremsa på foderrören för notering 
av händelser som vidtas.

En lyckönskning från Nordals Härads 
Sparbank.

Tillväxtstallet med de högre boxväggarna 
för amsuggor.

Personalen i 
BergUngen Corin-
na Frid, t v, Rickard 
Håkansson och Su-
sanne Andersson.

Hjärtungen vill ha satellitgrisar. Med sa-
telliternas stora grisgrupper kan en slakt-
grisavdelning fyllas på en gång. Med den-
na lösning kommer grisarna från en besätt-
ning, varje gång. Alla tre besättningarna får 
nu likvärdig immunitet på grisarna.
Dahlbergs slakteri har dessutom möjlig-

het att tillförsäkra marknaden tillgång på 
slaktråvara och då förse styckningsföre-
tagen, Moab och andra, med råvara som 

är närproducerad. Dessutom finns möjlig-
heten att via avelsdelen ta fram kött som 
konsumenterna efterfrågar. En annan in-
tressant möjlighet är återrapportering av 
de olika djurens hälsotillstånd och pro-
duktionsegenskaper, dels till poolen, dels 
till avelsuppfödaren där rekryteringsdju-
ren köps. Och i förlängningen även till galt-
uppfödarna.
Bergs suggpool köper in rekryteringsdjur 

enbart från avelsbesättningen Kila. Detta är 
också ett led i begränsningen av smittsprid-
ningen. Även i detta fall sköts transporterna 
internt med poolens lastbil. Gyltorna köps 

in vid 5 1/2 månads ålder och då hämtas 84 
stycken var sjätte vecka.
Flera andra mycket klara fördelar med den-

na uppdelning är att om en besättning i nät-
verket får någon smitta kan de andra hållas 
utanför. Dessutom är all personal specialise-
rad i respektive anläggnings produktion. 
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