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   ...och fördelarna ger dig
totalt bästa lönsamheten:
� tidigare och större skörd, med högre fodervärde
� torkningskostnaderna bortfaller helt
� förlänger skördedagarna
� minimala transport- och hanteringskostnader
� kraftigt minskade foderkostnader
� ger det smakligaste och bästa fodret
� halva investeringskostnaden
� passar alla foderslag
� slutet system är miljömässigt bästa förvaringen
Våra gastäta silor, glasemaljerade eller varmgalvaniserade,
kostar hälften av en traditionell  torkanläggning. Kräver inte
något nämnvärt underhåll och ger dig gastät lagringskapaci-
tet, så att du också kan köpa spannmål när den är billigast.

Neueros sveparmsuttagare
är unik, den arbetar varvet runt
och tömmer lika mycket
överifrån som underifrån

Stålunderrede på betongplatta
alternativt 45 0 gjutet betong-
fundament

Svenska Neuero säljer direkt – utan mellanhänder!
Vi är Nordens ledande leverantör av tornsilos och
utrustning för den kompletta grovfoderkedjan.

Svenska Neuero AB
Box 146

244 22 Kävlinge
Tel: 046-24 96 30

Fax: 046-24 95 23
info@svenskaneuero.se
www.svenskaneuero.se

Den aneroba miljön
vid gastät lagring bromsar
effektivt utvecklingen av
skadliga organismer.

Salmonellarisken
minimeras med gastät lagring

med 16 i varje. Med inredningen fi nns möj-
lighet att, vid behov, fi xera suggor. Gödsel-
rännan är 1,5 meter bred och 0,7 meter djup, 
med plastspalt över. Under gödselränngolvet 
fi nns slangar inlagda för värmeuttag. Där-
utöver fi nns nerlagt slangar runt gödselbas-
sängen också för värmeuttag och samtidig 
nedkylning av gödseln för att minska am-
moniakemissioner. Värme som används till 
smågrisarnas liggytor.
Eftersom gödselrännan är 1,5 meter bred 

och för att tillgodose lagstiftningen om fast/
tät liggyta är den närmaste delen av plast-
spalten mot betonggolvet tät och räknas då 
som liggyta. Värmelampornas effekt kan reg-
leras, beroende på årstid och grisarnas be-
hov av värme. Därtill sparas energi och kost-
nader!

Upphöjt spaltgolv
I tillväxtavdelningarna har boxarna upphöjt 

spaltgolv över gödselgången och tvärtråg, 
vilket medför en inbesparing av foderven-
tiler. Det ger även större noggrannhet vid 
utfodringen då det blir större fodermän-
gder. Grisarna får blötfoder direkt i sam-
band med infl yttningen. Då sker utfodring-
en 4 gånger per dag och lite senare 5 gånger 
per dag. Syra har tillsatts vattnet i tillväxt-
avdelningarna för att sänka pH i mag-tarm-
kanalen, vilket kan minska/motverka even-
tuella magproblem.

Fyra boxar med högre väggar
En smart åtgärd är att det fi nns fyra box-

ar per tillväxtavdelning för amsuggor med 
mindre grisar som beräknas behöva sug-
ga och suggmjölk ytterligare en tid. Dessa 
boxar är något större och har högre väggar 
genom ett parallelliggande rör något över 
betongskivorna. Därmed kan kullen/kullar-
na följa med den ordinarie gruppen i fl ytt-
ningen. Förslaget kom från djurhälsovete-
rinär Nils Holmgren, vilket nu förverkligats 
i BergUngen.
I mitten av huset, mellan avdelningarna, 

fi nns en gödselkulvert. Denna har under-
tryck för att minska eller eliminera att luft 
från kulverten tränger in i någon avdelning. 
Allt gjort för att undvika smittspridningen 
från eller till någon avdelning.

Hög kompetens
I samband med färdigställandet av avdel-

ningarna annonserades efter skötare. Det 
blev ett 70-tal intresserade som svarade.
De som fi ck anställningarna är Corinna Frid 

och Susanna Andersson. Corinna har tidiga-
re erfarenhet av grisar från bl a Danmark. 
Susanne har enbart sysslat med hästar på bl 
a Bollerup och har därför inga förutfattade 
meningar om smågrisproduktionen. Hon tog 
studenten 2003. 
Platschef är Richard Håkansson. Tidigare 

var han under två år satellit till Bergs sugg-
pool. Produktionsresultaten visar redan på 
hög kompetens hos personalen. 13 grupper 
har hittills grisat, fram till slutet av septem-
ber och avvänjningsresultatet ligger på 10,4 
grisar per kull. Totalt per år blir detta nära 
13 000 årsgrisar.
Med den nätverksuppbyggnad som nu fi nns 

Simia och Sveaverken fl yttar
verksamheten till Katrineholm
Simia och Sveaverken flyttar verksam-
heterna till Katrineholm, till Scanias 
f d bussfabrik utefter västra infarten. 
Detta står nu klart, sedan Sveaver-
ken-gruppens ägare tillsammans med 
Kilenkrysset AB köpt Scanias 
f d bussverkstad av Katrineholms 
Industrihus AB, Kiab. Där finns 8 000 
kvm verkstadsutrymme och 2 000 kvm 
kallutrymmen klara att flytta in i. 

företagsnytt
Sveaverken  och Simia ska hyra lokaler-

na av det konsortium som köpt lokalerna 
och fl ytta all verksamhet  med företagsled-
ning, teknikcenter, fabrik och lager till Katri-
neholm. Dotterbolaget Rotage Agro i Kvä-
num berörs inte. 
Simia fl yttar således inte till Sveaverkens 

planerade nybygge vid motorvägen i Es-
kilstuna, som tidigare meddelats. Där mås-
te man först göra arkeologiska grävningar 
och det blir nu inget bygge för ändamålet. 
Inte heller fl yttar man tillfälligt till Skogs-
torp utanför Eskilstuna, som var en över-
gångslösning.
90 medarbetare i Eskilstuna, Nyköping och 

Västervik berörs. Samtliga erbjuds fortsatt 
arbete i Katrineholm. Eskilstuna går nu mis-
te om dessa arbetstillfällen. 

-Sveaverken har nu har nu funnit en bra och 
ändamålsenlig fabriksanläggning i Katrine-
holm och ändrar därför sitt tidigare beslut 
att bygga en helt ny fabrik för sammanslag-
ningen. Lösningen blir också bättre ur kost-
nadssynpunkt, då investeringarna kan hål-
las på en lägre nivå, säger man i ett press-
meddelande.

Bönderna blir färre, utvecklings-
kostnaderna ökar
-Sveaverken har under fl era år märkt av 

den pågående omstrukturering inom lant-
bruket där trenden är färre men större en-
heter. Företagets målsättning är att utveck-
la produkter och system som är kostnadsef-
fektiva, miljöriktiga och som ger en fl exibel 
och rationell användning för den professio-
nella lantbrukaren. Utvecklingskostnaderna 
stiger med ökat teknikinnehåll och därmed 
ökar också kraven på kostnadseffektivitet 
i alla led. För att kunna skapa möjlighet till 
kraftfulla nya produkt- utvecklingsinsatser 
har företaget valt att satsa och förändra, samt 
minska kostnadsstrukturen i företagsgrup-
pen, säger man i pressmeddelandet.
Sveaverken-gruppens omsättning är ca 220 

MSEK, varav export 45 %. Antalet anställ-
da är 110, varav 53 tjänstemän. Resultatet 
2004 (prognos) är positivt, men inte tillfred-
ställande.

Simia och Sveaverken får bra lokaler i bra 
läge vid västra infaren till Katrineholm. 

på olika produktionsplatser och med mest in-
terna transporter, fi nns hopp att smittsprid-
ningen från transportfordon uteblir. När nå-
gon extern transport ska hämta smågrisar 
sker det allra först på dagen och då med 
rentvättat fordon.

Vi på Tidningen GRIS önskar också lycka 
till i fortsättningen för en framgångsrik pro-
duktion och med både nätverket och sam-
hällsansvaret.

Nils Andersson

Danish Crown och HK 
ökar i Sokolow, DCs vd 
styrelsemedlem i HK

Danska slakteriet Danish Crown och fi n-
ska HK Ruokatalo har köpt ytterligare 
aktier i polska Sokolow och äger 72,82 
% av aktierna via sitt gemensamma hol-
dingbolag Saturn Nordic Holding. Danish 
Crown har också köpt 10 % av aktierna 
i HK och vd Kjeld Johannesen har valts 
till styrelseledamot i HK. Huvudägare i 
HK är fi nska lantbrukare. Källa: Danish 
Crown.  
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KLS Livsmedel www.kls.se

Tillförsel GRIS: Karl-Ingvar Peterson
0480-57 185, 0708-257 185

Ett starkt
alternativ i Livsmedelssverige

KLS Livsmedel är ett offensivt livsmedelsföretag.

KLS Svinrådgivning ger dig
en plats i vårt nätverk och tillgång till
kvalif icerade rådgivare att bolla idéer

och lösa produktionsfrågor tillsammans med.

Välkommen till ett
inspirerande samarbete!


