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Conny Larsson startar PigEk Konsult
Delar med sig av 25 års erfarenhet

Conny Larsson.

En del viktiga 
ekonomiska pro-
duktionsresultat 
på Rumma gård, 
vid Horn i Öster-
götland, där Con-
ny verkade från 
augusti 2004 till 
31 oktober 2004. 
OBS den låga 
omlöpnings- och 
höga grisnings-
procenten, samt 
kullar per årssug-
ga. Diperioden är 
5 veckor.

Conny Larsson startar nytt rådgiv-
ningsföretag, Pigek Konsult, för mark-
nadens producenter den 1 november 
2004. Med sig har Conny drygt 25 års 
praktisk erfarenhet, både som egen fö-
retagare, med både inne- och utegrisar, 
och som driftsansvarig på medelstora 
integrerade grisbesättningar. Ett hon-
nörsord från Conny är att besättnings-
ekonomin ska vara i högsätet.

rådgivning
I besättningsekonomin ska ingå en om-

löpsprocent på mindre än fem procent och 
många producerade kilo smågris per kva-
drat meter boxyta.
-Att ekonomiskt producera ett antal kilo 

smågris per kvadratmeter säger betydligt mer 
än antalet producerade smågrisar per års-
sugga, säger Conny övertygande.
En annan viktig faktor är rekryteringen av 

livdjur till besättningen. Bäst har detta gått 
med alternerande återkorsning där respekti-
ve sugga kunnat följas före och under uttaget 
av gyltor från tredje och följande kullar.

Ekonomin viktig
-Alla typer av besättningar får ingå i min 

rådgivningsverksamhet, säger Conny. Jag 
kommer att sätta besättningsekonomin i 
högsätet. Olika produktionsdetaljer kom-
mer jag att prioritera, såsom antal timmar 
per årssugga eller olika kostnader för att 
ta fram ytterligare en smågris till per års-
sugga. Betalar denna smågris alla kostna-
der den orsakat?
En annan prioriterad del är omlöpnings-

procenten och antalet dräktiga suggor vid 
grisningen i förhållande till antalet grisnings-
boxar. I detta fall är det viktigt att se eko-
nomiskt på problemen. Tomma grisnings-
boxar kostar, eftersom det är mindre antal 
kvadratmeter som det sker produktion på. 
Vid framräkning av bl a timmar per årssug-
ga eller slaktgris är det viktigt att samtliga 
timmar och kostnader fi nns med i underla-
get. Det kan gälla tvättning av avdelningen 
eller att även underviktiga grisar som säljs 
fi nns med i beräkningarna.

Jobba praktiskt för att justera 
rutinerna
-Eftersom jag har lång praktisk erfaren-

het, över 25 år, kan jag mycket väl tänka 
mig jobba en kortare tid i besättningen för 
att kunna justera eventuella rutiner. Allt för 
att utesluta teoretiskt snack att ett problem 
kan vara det eller detta, eller att ett visst 
moment ska utföras si eller så för bättre re-
sultat. Finns jag praktiskt med kan jag visa 
hur jag tidigare gjort för att få ett bra eko-
nomiskt resultat.

-En mycket väsentlig del för besättningens 
ekonomi är omlöpningsfrekvensen, fortsät-
ter Conny. Allt över fem procents omlöp ty-
der på något fel i besättningen eller kanske 
bristande rutiner. Under åren i Skåne på Ör-
ups säteri med 400 suggor i smågrisproduk-
tionen låg vi under fyra procent i omlöp. Un-
der det senaste året på Rumma Grisen, med 
drygt 200 suggor, var där en omlöpningspro-
cent på över 12 procent när jag kom dit i au-
gusti 2003. Men nu är den strax under två 
och en halv procent. Samtidigt som omlöp-
ningsprocenten minskar stiger grisningspro-
centen och det blir fl er årskullar per sugga. 
Detta förbättrar ekonomin radikalt. Det blir 
mindre antal timmar per årssugga. Mindre 
kostnader för semindoser och mindre med 
”reservdjur” i besättningen. Dessa ska ock-
så ha foder, vilket kostar. 
-Utöver detta tog vi bort de s k FTS-box-

arna på Rumma. Dessa är ingen lyckad lös-
ning. Det går inte få en optimal miljö för nå-
gon kategori grisar. Dödligheten under gri-
sarnas första dagar är för hög liksom det är 
oerhört svårt att få ut grisarna ur boxen när 
de är slaktfärdiga. De fl esta grisarna får näs-
tan bäras ut ur boxen. Både personal och 
djur stressas, vilket är totalt fel.
-Trots att rådgivningen kostar pengar, vill 

jag ge producenterna denna kostnad tillba-
ka med råge, i och med förbättrade produk-
tionsresultat med kostnadsminskningar, av-
slutar Conny.
Grisnäringen är att gratulera som får tillgång 

till en rådgivare med praktisk anknytning och 
med en klar ekonomisk inriktning.

Nils Andersson

ek
on

om
i

177

31

21

 Weda blötutfodring 
för stora och små 
anläggningar

 För både suggor, 
smågrisar och 
slaktsvin

Välj Råbelöfs-
boxen du också!

 Ekonomisk enhets-
box med golvvärme 
hos smågrisarna

 Reglerbara värme-
lampor som höjs och 
sänks centralt

Bygg om din befi ntliga an-
läggning till Wedas vatten-
ersättningssystem BW+ 
för din egen ekonomi!
• Minimerar aminosyraförlusten

• Klarar långa foderslingor utan 
spillvatten

• Befi ntliga system behålls

• 100 g vågceller doserar exakt

Oskarström 035-18 19 60
Vejbystrand 0431-241 24
Gotland  0498-48 12 62
Enköping 0171-910 37
Trönödal 0270-360 33
infomatic@infomatic.se

SVENSKA FODERAUTOMATIK AB

Weda hygiensäkra blötutfodringar
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Gör som Råbelöf, välj Weda blötutfodring med BW+!
Fråga oss varför BW+, det kostar inget!

Du når oss här:
ErgoMiljö i Kristianstad AB

Bockebäcksvägen 23
291 73  Önnestad

Tel/fax försäljning: 044-851 20, 070-694 37 97
Tel kontor/lager: 044-700 02

www.ergomiljo.se

0431-20802 • 0708-761715 • www.agrisyd.se

Värmelampor med garanti!

Du får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nya
lampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa där

sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!

150 w vit, 150 w röd
och 250 w vit


