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Färre ledinfl ammationer

Taggad roller för att bl a ta bort luftblåsor i 
materialet i samband med utläggningen av 
materialet.

Golvytan i en behandlad grisningsbox. 
Ytan är tät och slät. Golvytan kan även gö-
ras något ”ruggad”.

Golvet torkar upp snabbt

Lätt hålla rent och torrt

På Nya Skottorp, utanför Laholm, har 
elva grisningsboxar behandlats med 
Ultratop. Där registreras och bokförs 
antalet ledinflammationer för att få 
en korrekt uppfattning om behand-
lingsfrekvenserna mellan nytt och 
gammalt. Den åtgärdade avdelningen 
har använts två gånger och den första 
omgången hade klart lägre inflamma-
tionsfrekvens i de åtgärdade boxarna, 
jämfört med de oåtgärdade. Den andra 
omgången var skillnaden mindre. 

golv
-Sara Håkansson, som är förman på Nya 

Skottorp, säger att det är alltför tidigt att säga 
något bestämt om resultaten. Vi kommer att 

köra fl era omgångar som ska registreras för 
att få ett bredare och säkrare underlag. 

Färre ledinfl ammationer
I den avdelning som är påbörjad är golven 

i 11 boxar åtgärdade, berättar Sara. Avdel-
ningen har 44 boxar. På golven är pålagt ett 
lager om ungefär 10 millimeter. Hela golvy-
tan i boxarna är åtgärdade, även smågrisut-
rymmet. Hela golvytan i respektive box är 
tämligen slät och tät. Trots att golvytan är 
slät har inga halkningsbesvär förekommit, 
vare sig för suggor eller för smågrisar, fort-
sätter Sara. Det är också lättare skrapa bort 
föroreningar från boxgolven.
Enligt Saras noteringar för omgång 1 be-

handlades 0,9 gris för ledinfl ammation i de 
behandlade boxarna jämfört med 2,17 för 
de obehandlade. En minskning med nära 
två tredje delar.
För omgång 2 blev 1,36 grisar behandlade 

mot ledinfl ammation i de behandlade boxar-
na jämfört med 1,72 i de obehandlade boxar-
na. En minskning med drygt 20 procent.

Den tredje producenten som åtgärdat 
boxgolv i grisningsavdelningen med 
Ultratop är Magnus Wattsgård, utan-
för Vessigebro. Han har åtgärdat fem 
boxar i en av sina avdelningar. Magnus 
berättade att han har ett tajt system, 5 
1/2 vecka. Därmed tvättas avdelning-
arna endast en gång per år.

golv
Alla gånger vid byggande av grisningsbox-

ar har det sagts att det inte ska vara några 
glatta golv för halkrisken. Men något som 
är nödvändigt är att boxgolven ska ha en 
viss lutning för att eventuell vätska lätt och 
snabbt ska kunna rinna bort. Detta för en 
optimal hygien i boxarna.

Stor skillnad
Magnus berättar att alla golv i anläggning-

en är jobbiga i och med att de är slitna. De 
nya golven i de åtgärdade boxarna är klart 
bättre och mindre arbetsamma. Golvytor-
na är täta och tämligen släta.
-I de nu åtgärdade boxarna fi nns enbart gyl-

tor som grisat. Grisarna är mycket fi na. Ing-
en av dessa grisar i dessa behandlade boxar 

I samband med mitt besök på Höstena och 
samtal med Andrej och Rolf, fi ck jag ett par 
plattor av golvmaterialet Ultratop. En av 
plattorna liknade ett tefat. Detta fat har en 
liten upphöjning i mitten. På detta fat gjor-
de jag ett försök. Jag fyllde det med vatten. 
De blöta ytorna på fatet blev mörka. I sam-
band med att vattnet avdunstade sjönk det. 
Då blev upphöjningen först vattenfri. Fär-
gen blev ljus. När jag kände med handen var 
den torr. Då fanns vatten kvar i de djupare 
delarna, se bild.

kommentar
Så vitt jag kunde se och utröna tog materi-

alet inte upp något vatten. Därmed torkade 

ytan också fort. I en torr yta fungerar inte 
skadliga bakterier.
Praktiskt i en stallavdelning vid snabb upp-

torkning är att det blir mer tid för s k själv-
sanering.

Nils Andersson

har behandlats för ledinfl ammation. Totalt 
ligger besättningens ledinfl ammationsfrek-
vens runt 7 procent, enligt min och veteri-
närens sammanställning. Ett jämnt, slätt och 
glatt golv sliter inte på de små grisarnas ben 
och klövar liksom att de är betydligt lätta-
re att hålla torra och rena. På ett torrt golv 
blir det troligen mindre med bakterier, vil-
ket minskar infektionerna och behandling-
arna. Att ha ett väl fungerande boxgolv med 
hög hygien är ett bra sätt komma ifrån göd-
selrakning. 
Vecka 3 fortsatte Magnus åtgärda golven i 

ytterligare grisningsboxar. Naturligtvis vill 
han ha boxar där de små grisarna kan växa 
och frodas utan att kroppsdelar skadas som 
ett dåligt golv åstadkommer.

Platta av Ultratop som vattendränkts. Ef-
terhand som vattnet avdunstat var plat-
tan torr.
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Danska grisar transporte-
ras genom Sverige sedan 

två månader
Sedan mer än två månader transporte-

ras grisar från Danmark till Bornholm och 
Baltikum via Sverige. Grisarna till och från 
Bornholm körs via Öresundsbron till Ystad 
och grisarna till Baltikum lämnar Sverige 
via färja över Östersjön. Det berättar Kurt 
Jensen, transportteknisk chef vid SPF-säll-
skapet, Danmark.
-Tidsvinsten är betydande vid transport ge-

nom Sverige i stället för färja hela vägen, el-
ler transport via Tyskland. Det är bra både 
för grisarna och ur kostnadssynpunkt, sä-
ger han.   
Det var mycket upprörda känslor både 

bland svenska grisuppfödare och veterinä-
rer när Danmark ville köra grisarna den när-
mare och snabbare vägen genom Sverige, i 
stället för att ta färja till Bornholm. Sveri-
ge lyckades förhindra transporterna en tid, 
men nu är de alltså igång. /LG

Dyrt stå i solen med varor 
i norska butiker

Leverantörer i Norge betalar runt en mil-
jard nkr per år till dagligvarukedjor för att 
få de bästa hyllplatserna i livsmedelsbuti-
kerna. 
-Det är ett bekymmer, eftersom mindre 

leverantörer och nischprodukter inte kan 
vara med och konkurrera om konsumenter-
nas pengar, säger Sifo-forskaren Arne Duls-
rud. Han håller just på att avsluta ett forsk-
ningsprojekt ”Att sätta pris på hyllplatser-
na”. Källa: FK.
Bo Larsson, Swedish Meats, säger att situ-

ationen inte är samma i Sverige. 
-Det sker ingen försäljning och köp av hyll-

platser i Sverige, så vitt jag vet, säger han. 
Jag tror inte heller att försäljning av hyllplat-
ser är intressant för svenska handlare. Våra 
handlare lyfter fram de produkter man tjä-
nar bäst på och som säljs bäst. Det är där 
pengarna ligger!
Svenska konkurrensverket har inte upp-

märksammat liknande i Sverige. /LG
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