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Mindre skötsel och yta med konventionellt

FTS tål inte en jämförelse
med konventionellt system
Den här gången tänker jag skriva lite 
om mina erfarenheter av olika pro-
duktionssystem för grisproduktion, 
särskilt smågrisproduktion. Då jag har 
många års erfarenhet av olika produk-
tionssystem, framför allt inom smågris-
produktionen, så tänker jag dela med 
mig av dessa erfarenheter. 

rådgivning
Jag har jobbat i besättningar alltifrån 400 

suggor till 1 100 suggor i produktion, samt-
liga integrerat. Så jag har fått en del erfa-
renhet av olika system under de 25 åren. 
Nu jobbar jag i en FTS-anläggning och jag 
kommer att berätta vad vi har gjort för att 
förbättra vår produktion. 
Jag kommer även att jämföra en fts-anlägg-

ning arbetsmässigt och tidsmässigt med en 
anläggning med bb, tv och slakt, båda med 
400 sip och tvåveckorsrutiner. 

När fts kom, var det bästa syste-
met
När fts kom blev man matad med siffror 

om hur bra det var både arbetsmässigt och 
tidsmässigt och grisarna växte så det knaka-
de. Min uppfattning i dag är som jag befa-
rade, de fl esta siffrorna kom från skrivbor-
det. Det fi nns dom som tycker att fts fung-
erar mycket bra och ni ska naturligtvis fort-
sätta med fts. Men eftersom jag har jobbat 
med de olika systemen, så har jag en annan 
uppfattning. 
I den anläggning som jag jobbar i idag har 

vi skrotat fts och har nu i stället as ( avvänj-
ning till slakt). Varför, jo att ha grisningar i 

en box som är anpassad till nio slaktmogna 
grisar och ha stora krav på en bra produk-
tion i smågrisledet, det hänger inte riktigt 
ihop. Med bra produktion menar jag både 
tekniska och ekonomiska resultat. 

Bästa fts-avdelningarna blev bb-
avdelningar
Vi tog de två avdelningar som hade bästa 

miljön och de boxar som fungerade bäst vid 
grisningen och digivningen och gjorde om 
dem till bb-avdelningar. Vi fl yttar smågrisar-
na vid avvänjning, eller en vecka efter, till 
slaktavdelningarna. Jag trodde att tillväxt-
grisarna skulle få svårt för att kunna hålla 
rent efter fl yttningen i en så pass stor box, 
men det har fungerat mycket bra. 
Vi har inte heller kunnat se att tillväxten 

har påverkats negativt. Vi har samma höga 
tillväxt på både smågrisen och slaktsvinet, 
som vi hade i fts-systemet. 

Lättare att slakta ut fl yttade grisar
Vi har inte kunnat se något negativt på 

grisen p g a att den har blivit fl yttad. Dä-
remot har vi upplevt en väldigt positiv sak 
med fl ytten och det är när vi ska skicka gri-
sar. Tidigare fi ck vi i princip bära ut grisar-
na, dom vägrade att gå ut ur avdelningen. 
Idag har vi inte de bekymren alls, grisarna 
går ut utan problem och vi har minskat ti-
den vid lastning. 
Tidigare kunde det ta ca 2,5 timmar att las-

ta ut 250 grisar, nu är vi nere på ca 1 timme 
och utan stress, varken för grisen eller för 
människan. När man i princip har lyft ut 250 
slaktmogna grisar är man rätt så slut i både 
kropp och skäl. 
Något negativt, fi nns inte det då? Jo, vi har 

ju fått en fl ytt av smågrisar vid avvänjningen 
och vi har fått en extra tvättning. Flyttningen 
tar ca 1 timme för två man och då fl yttar vi 

grisarna kullvis. Tvättningen tar ca 8 timmar. 
Alltså 10 timmar i mertid. Men med tanke på 
att vi har minskat lastningstiden, så hamnar 
vi på en mertid av ca 8,5 timmar. 

Tidsvinst vid skötseln
Eftersom vi tagit de bästa avdelningarna till 

födsel och digivning, så gör vi en tidsvinst 
i skötseln som är på de 8,5 timmar, som vi 
har fått p g a tvätt och fl ytt. En bättre små-
grisproduktion får vi på köpet. 
Dödligheten från födsel till avvänjning var 

tidigare på 16 proc och har nu gått ner till 
mellan 11 och 12 proc. Mitt mål är att få ner 
dödligheten till under 10 proc, men det kom-
mer vi inte att lyckas med i denna typ av box. 
Problemet är inte så mycket att grisarna liggs 
ihjäl, utan mer att smågrisarna kommer ifrån 
suggan under grisningen och står och tryck-
er i en hörna och blir svaga. 
Vi passar grisningar nästan optimalt för att 

vi vill ha så bra resultat som möjligt. Har 
vi inte gjort det, så har vi inte kunnat hål-
la dödligheten nere på de 12 proc som vi 
har idag. 

Jag ska nu försöka jämföra en fts-an-
läggning med en bb, tv och slakt. Min 
tanke är att det ska vara en anläggning 
med bra både tekniska och ekonomis-
ka resultat. Jag ska börja med födsel 
och digivning. 

jämförelse
Vid grisningen är det bäst med en box som 

är anpassad just till grisning och digivning. 
I vårt fts-system har vi en helt annan mer-
passning än jag har i bb-boxen. Jag lägger 
ner ca 6 till timmar mer tid på passning vid 
grisningarna i fts än med bb-boxen. Jag gick 
ut och kollade suggorna även vid grisningar-
na i bb-boxen, men det var mest för att kol-
la så att allt stod rätt till. 

I vårt fts-system får tillsynen helst inte mis-
sas, för här är det mycket större risk att det 
misslyckas om man inte har koll. I fts-sys-
temet är det mer än koll, det är bara att dra 
på sig overallen och ut och ta ett arbetspass 
till innan man ska gå till sängs. Ca 2 timmar 
per kväll lägger jag ner vid grisningen, mot 
ca 30 minuter i bb-boxen. Detta blir en mer-
tid på ca 6 timmar per omgång. 

Mer daglig skötsel i fts
Den dagliga skötseln tar ca 45 minuter läng-

re per dag i fts och då är det skitskrapning 
och många smågrisar vid behandling som 
står för mesta mertiden. I en fts-avdelning 
med 36 boxar har vi ca 60 kvm mer golvy-
ta, jämfört med en riktig bb-avdelning och 
man ska ju springa över all yta. 
Just ett sånt arbetsmoment som att fånga 

grisar vid ev behandling är fruktansvärt frus-
trerande, när man är van vid att bara gå in 

och plocka upp dom. Man önskar ibland att 
man hade en bössa med bedövningspilar, 
så man kunnat skjuta dom och sen kunnat 
skicka in en bra eftersökningshund och leta 
upp dom. Lite överdrivit kanske, men ibland 
så känns den stora boxen hopplös. 
25 timmar mer per grisningsomgång
Vad blir då sammanfattningen av detta? 

Jo tidsmässigt har vi en mertid på ca 25 tim-
mar på en grisningsomgång i fts. Det låter 
mycket, men det är inget påhittat, utan ty-
värr verklighet. Med det fi na djurmatrial vi 
har i dag på våra suggor, har vi lätt kunnat 
hamna ner på under 8 proc dödlighet i bb-
stallarna med en bra bb-box. Vi har idag 10,7 
avvanda per kull och har vi fått ner dödlig-
heten till 8 proc har vi haft 11,2 avvanda i 
stället, alltså 0,5 gris till per kull 0,5 x 36 sug-
gor = 18 extra grisar. 
Det låter kanske inte mycket med 18 grisar 

mer per omgång, men med 26 omgångar på 
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Jordbruksaktuellt ger dig möjligheten att enkelt jämföra 
aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Vill du slippa surfa kan du få dem direkt hem i din 
e-poslåda två gånger i veckan

Klicka in på www.ja.se och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Pigga marknadsnoteringar nu på - www.ja.se

Varje norrman äter 73 kilo 
kött i snitt per år

Norrmännen äter mer kött än någonsin. 
Senaste statistik från Sosial- og helsedirek-
toratet visar på 68 kilo per person, men då 

är inte privatimporten från främst Sverige 
inräknad. Den beräknas vara 21 milj kg per 
år. Köttförbrukningen har fördubblats i Nor-
ge på 50 år och norrmännen äter nu mer 
kött än fi sk. 

Sedan 1979 har försäljningen av fjäderfä 
femdubblats och gris och nöt har ökat 25 
resp 15 %. Mest ökar köttfärs och korv. Käl-
la: Aftenposten. /LG 
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 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

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

Rådgivaren 
i stallet

PigEkPigEk
Conny Larsson

0142-760 07, 070-238 38 92
pigek.konsult@home.se


