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Ny återförsäljare – rejält reducerade priser!

Omlöpen kostar mycket pengar
Leta upp felen och åtgärda dem
Omlöp kostar pengar i en smågris-
producerande besättning. Men hur 
mycket? Ta dig tid en dag och sätt dig 
ner, tillsammans med personalen, och 
gör en kalkyl över vad omlöpen kostar 
besättningen under ett år. Med många 
omlöp i besättningen  har du en hel del 
extra suggor för att klara djurflödet 
och för att hålla grupperna fulltaliga.

omlöp
Om det blir några grisningsplatser tomma 

i BB-avdelningarna på grund av omlöpen så 
blir det en ganska så hög kostnad. Du får ett 
produktionsbortfall. Kostar investeringen t 
ex 35 000 kronor per boxplats och den an-
vänds i ett sex veckors system blir kostna-
den ca 350 kronor per boxplats vid 15 års 
avskrivningstid. Inga räntor är medräkna-
de. Står EN box tom per avdelning varan-
nan omgång blir kostnaden per år nära 1 200 
kronor – bara i utrymmen som stått tomma! 
Från dessa tomma boxar kommer inga intäk-
ter på smågrisarna. Resultaten blir i stort de-
samma även i ett två veckors system.

Ökade kostnader
Till ovanstående ska medräknas kostna-

derna för de djur som löper om. Där ingår 
foder, extra semindoser, ökad rekrytering 
samt ökad arbetstid.
I en del fall köps dräktiga rekryteringsdjur 

in. På ett relativt tidigt skede i dräktighetscy-
keln vet du hur många dräktiga gyltor du be-
höver för att få fullt stall. Att täcka upp bristen 
på rekryteringsdjur kan bli väldigt kostsamt. 
Men ännu dyrare om du inte gör det.
Du bör ha möjligheten att låta betäcka upp 

egna rekryterade gyltor till suggruppen. Så 
många som du räknar med en för besätt-
ningen ”normal” omlöpningsprocent. Då 
blir det inte fullt så kostsamt som att köpa 
in dräktiga gyltor. 

Vid 5 proc omlöp är något fel
Men varje omlöp kostar pengar i vilket fall 

som helst. Jag har stuckit ut hakan innan och 
sagt att har man mer än 5 procents omlöp 
så ska man titta över vad det är för fel. Leta 
upp felet och försök åtgärda det. Den am-
bitionen ska du alltid ha. Det visar sig kan-
ske vara ett managementfel!
Nu fi nns det vissa besättningar som ligger 

högre i omlöp och på grund av vissa olika 
aspekter så går det inte få ner det. Det kan 
t ex vara en mindre bra betäckningsavdel-
ning. Då är det nödvändigt att du sätter dig 
ner tillsammans med personalen och gör en 
kalkyl på en ombyggnad. Kanske kan du 
komma ifrån problemen om en ombygg-
nad kan betala sig. Gör den inte det, mås-

te du kanske acceptera en något högre om-
löpsprocent. 

”Goda omlöp”
Sedan tror jag att 1 - 3 procent av omlöpen 

mycket väl kan vara som jag kallar, goda om-
löp. Ett sådant omlöp kan vara om suggan 
eller gyltan har blivit dräktig med ett lågt an-
tal foster. Då är det naturligt för henne att 
kasta dom fosterna hon har och löpa om. I 
stället för en kull på 3 födda så får hon en 
annan kull 3 veckor senare på kanske 12 st. 
I ett sådant fall betalar omlöpet sig själv.
-Har du suggor och gyltor som är i bra hull 

och kondition vid avvänjningen, samt en bra 
betäckningsavdelning, då ska du kunna ham-
na på under 5 procent omlöp. Något som även 
är viktigt är att du har fullgoda brunstkon-
troller och betäcknings rutiner på samtliga 
djur. Med mycket omlöp i besättningen så 
har du en hel del extra suggor för att klara 
djurfl ödet och för att hålla grupperna fullta-
liga. Dessa extra suggor kostar både i djur-
värde, plats och skötsel samt foder.

Lura dig inte
Nu vet jag att det fi nns besättningar som 

ligger på 5 - 6 procents omlöp och är nöj-
da med det. Men många av de suggor som 
löpt om har gått till slakt och då syns dom 
inte som omlöp. Låt dig inte luras av en så-
dan ”statistik” utan kolla upp slaktorsaker-
na på suggorna. 
Det mest extrema fallet jag har hört ta-

las om var för en del år sedan. Besättning-
en hade 0 procent i omlöp. Alla tyckte det 
var enormt imponerande. Men det visade 
sig att rekryteringen var mycket hög i stäl-
let. Alla omlöpen gick nämligen till slakt och 
då kom dom inte med i statistiken. Denne 
producent lurade sig själv.
Det fi nns många parametrar att ta hänsyn 

till vid omlöp. Dessa måste räknas ut för 
varje besättning. Men enbart investering-
en per boxplats kan varje investerare och 
producent räkna ut. Hur många boxar som 
får stå tomma under praktiska förhållanden 
kan då räknas fram, liksom kostnaden för 
dessa. Till detta kommer förlusten av små-
grisförsäljningen.
Conny 

 Gör en kalkyl!
Kostnad för ett omlöp:
Foder, 21 dagar, 2,5 kg/dag
Foderpris 1,15 kr/kg -79 kr
Extra semindoser, 2 st + á 35 kr -70 kr
Frakt tillkommer
Arbete en timme á 160:- -160 kr
Produktionsbortfall, *1 se nedan -169 kr
Slaktsuggor i besättningen, *2 +376 kr
Extra rekrytering, *3 -807 kr
Summa kostnader per omlöpt sugga 909 kr

Rådgivaren 
i stallet

PigEk
Conny Larsson

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

Total kostnad för varje sugga som lö-
per om = 79 + 70 + 160 + 169 - 376 + 807 
= 909 kronor, om den omlöpande suggan 
ersätts med rekrytering. Det som kommer 
till är stallplatser till denna extra rekryte-
ring, vilket kostar runt 3 000 kronor per 
kvadratmeter vid nybyggnation.

*1. Produktionsbortfallet har jag räk-
nat 365/165 (115 + 35 + 5 + 10) = 2,23. 
Inget omlöp = 2,35 kullar per år. Skill-
nad 0,13 x 10 grisar/kull x 130 kr/gris = 
169 kronor.
*2. Slaktsuggor i besättningen. För var-

je sugga som löper om i en suggrupp i 
besättningen med 50 suggor i gruppen = 
2 procent. Framtagning av rekryterings-
djur kostar ca 1 800 kr/djur. Ersätter ett 
rekryteringsdjur en omlöpt sugga som 
slaktas, blir kostnaden 1 800 x 0,02 – (40 

% rekrytering x 140 kg x 7,35 kr/kg) = + 
376 kronor.
*3. Extra rekrytering, 1 800/2,23 kullar/

år = 807 kronor.
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