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Spannmålssilo av högsta kvalitet
Från 20 t o m 20 000 ton. Tak, tork och effektiv omrör-

ning i silon. Du kan naturligtvis även välja silo endast 

för lagring.

Ring oss för projektering och offert. Vi har det 

kompletta programmet.

Infomatics motto är kvalitet
Vår inredning som vi själva tillverkar är anpassad för att

klara många år i en påfrestande miljö. Allt stål som har

kontakt med gödsel består av massivt järn.
Ø 14 massivt

rundjärn

Ø 25 massivt
stål

Plattjärn 40x15
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Formi® – det första EU-godkända alternativet till foderantibiotika

Optimal säkerhet för människor och miljö – inga restmängder 

Effektivt mot E-coli och salmonella 

Förbättrar markant grisarnas produktionsresultat 

Skonsam och lätthanterlig  produkt 

Animal Nutrition i fodretVad får grisarna i fodret!
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Stallbygget stoppades av kylan 
Grislukten fortsatt under debatt
Vårt stallbygge ligger helt stilla på 
grund av kylan. Vi hade naturligvis 
hoppats på en mild vinter så vi kunnat 
gjuta grunden färdig, men tyvärr är 
arbetet inställt tills vidare.

Danmark
Planläggningsmässigt är det enormt tidskrä-

vande att styra byggandet själv, men efter-
som vi har en del erfarenhet sedan tidigare 
och vi tyckte att byggföretaget var alldeles 
för  dyra på den tjänsten, så har vi valt lös-
ningen att leda byggprocessen själva.
Själva byggnadsstommen är i stort sett på 

plats och gjutningen var igång när vi tving-
ades avbryta. Vi har själva klarat allt mark-
arbete med hjälp av hyrda maskiner.  På det 
sättet fick vi också avklarat det sista markpla-
neringsarbetet vid det ”gamla” bygget.
Inventarierna och foderutrustningen har 

vi också styr på, medan vi fortfarande för-
handlar om vvs, el och ventilation.

Enkel foderberedningsanläggning 
med hög säkerhet
Dessutom ska vi renovera vår foderbered-

ningscentral (om det blir några pengar över). 
Det är nog detta som kräver mest tankeverk-
samhet. Vi har några begränsade faktorer i 
och med att vi inte har så stor lada och vi 
har inte heller speciellt stor frihöjd. Vi vill 
gärna åstadkomma någon arbetsbesparel-
se, men när vi räknar på cost/benefit i för-
hållande till vår ”gamla och enkla” anlägg-
ning, så är det svårt att motivera en investe-
ring på flera hundra tusen kronor. 
Jag vill personligen ha en enkel anläggning 

som alla kan sköta. Hellre än en modern da-
tastyrd anläggning som  när allt fungerar är 
enkel, men som kräver en professor för att 
hitta felet på när den krånglar.
Konklusionen blir nog att vi väljer en lös-

ning där vi prioriterer blandningshastighe-
ten och blandningsäkerheten högt. Det vill 
säga, att blandaren naturligvis ska stå på vikt-
celler och spannmålen ska malas under nat-
ten. Under dagtid ska den kunna blanda 1 
ton foder på under 15 minuter. 
Jag har också en önskan om att kunna mala 

med olika sållstorlek. Det ska vi lösa igenom 
att ha flera kvarnar, vilket ju också ökar ka-
paciteten väsentligt.

Problem med coli igen
I stallet går det betydligt bättre nu och död-

ligheten minskar. En viktig orsak är att vi 
kan bli av med smågrisarna och därmed blir 
det inte så stor överbeläggning. 
Vi har (igen) fått in en mycket aggressiv co-

libakterie i avvänjningsstallet. Den är i stort 
sett resistent mot allt, undantaget baytril, som 
vi inte kan få utskrivet. Vi har dock fått Fö-

devaredirektoratets tillåtelse att få baytril 
för 5 dagars förbrukning efter varje labo-
ratorieundersökning som visar att baytril är 
den enda antibiotika som colibakterien inte 
är immun mot. Men eftersom varje labora-
torieundersökning kostar ca 3 500 dkr, så är 
det för dyrt att ta prov varje vecka. 
Som tur är verkar det som om en veckas 

behandling sätter ned smitttrycket markant, 
så vi kan klara oss med alla andra åtgärder 
i stället. (Och jag längtar ännu mer efter att 
vårt nya stall blir färdigt, så vi kan använda 
modellen allt in – allt ut-produktion.

Fortsatt debatt om lukt 
Sista ämnet jag ska beröra, ännu en gång, är 

svinproduktionens image i Danmark. I dag 
vågar man nästan inte berätta att man äger, 
eller arbetar i en grisbesättning. Nu är det 
faktiskt så fatalt, att vår försvarsminister har 
en aktiepost i en svinproduktion i utlandet. 
Han överväger dock att sälja dessa aktier för 
att inte komma i mediernas sökljus!
Nyligen var jag också i TV p g a de gam-

la klagomålen om lukt från mina stallarna. 
Denna gång kan man säga att det var från 
en ”positiv” synsvinkel. Temat i TV-debat-
ten var att några svinbönder upplevt att de-
ras barn blev mobbade i skolan p g a gris-
produktionen. Faktiskt så mycket, att de var 
tvugna att byta skola! 
När jag hörde detta blev jag verkligt förar-

gad (och det ska sägas att jag själv var be-
kymrad för min 11-årige son i samband med 
luktanklagelserna här hos oss) och undrade 
om det var värt det här?
Jag vet att vi ska bli bättre på att minska 

luktproblemen och vi ska ha bättre stallför-
hållanden till grisarna. Men att bli betrak-
tade som samhällets fiende nr 1 menar jag 
inte är rimligt. 
Jag undrar om folk är klara över vilka kon-

sekvenser det kan få om all lantbrukspro-
duktion flyttar till andra länder?
Annica

Annica Granström
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Grisproducenternas ordförande 
har bytt Skövde till Swedish Meats
Sveriges Grisproducenters ordfö-
rande Lars Hultström levererar sedan 
årsskiftet de 10 000 årsgrisarna från 
bolaget Blackstabys Gris AB till 
Swedish Meats. Grisarna gick tidigare 
till Skövde Slakteri. De 8 000 slaktgri-
sarna från besättningen vid Fors Säteri 
går även i fortsättningen till Dalsjöfors 
Slakteri. 

företagsnytt
-Vi kunde inte hänga med vid budgivning-

en helt enkelt, säger Skövde Slakteris hu-
vudägare Tommy Ögren, som en kommen-
tar till att han förlorat Lars Hultström som 
leverantör av 10 000 grisar. Marginalerna är 
inte sådana i branschen. 

Tar udden av kritiken
-Lars brukar uttala kritik mot Swedish Me-

ats för dålig betalningsförmåga. Det kan han 
inte göra längre, för nu vet han vad Swedish 
Meats i verkligheten betalar. Han har nog 
högre grispris nu efter nyår än vad han hade 

före nyår, kommenterar Tommy. 
-Bra nyhet, säger Swedish Meats vd Pe-

ter Rasztar. Jag visste att diskussioner på-
gått, men har inte hört resultatet förrän du 
ringde, säger han. Några detaljer om affä-
ren har jag inte. 
-Den som har en vara att sälja, vill också ha 

bra betalt för den, kommenterar AB Dalsjö-
fors Slakteris vd Per-Åke Larsson. Vi kun-
de till slut sy ihop en överenskommelse om 
fortsatta leveranser av grisarna från Fors Sä-
teri. Det är vi glada för. /LG

Kolhydrater styr närings-
upptaget

15 mars hålls ett temamöte om näring till 
grisar i Danmark, bl a senaste forskning om 
kolhyddrater, E-vitamin, bioaktiva ämnen, 
våtfoder och fosfor, samt stråförkortnings-
medlens inverkan på reproduktionen. 
Klassiska uppfattningen är att kolhydra-

ter försörjer grisen med energi, men senare 
tiders forskning visar att kolhydrater mo-
dulerar matsmältningen och upptagningen 
av näringen. De förhindrar även patogena 
mikroorganismer att etablera sig. Kolhydra-
ter kan även användas till att styra upptag-
ningen av näring hos suggor. Mer info: Tove.
Borsting@agrsci.dk 


