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Privatägda slakterierna fortsatte öka 2004
Likaså KLS, medan Swedish Meats minskade
Swedish Meats minskade sin grisslakt 
4,1 % i fjol, jämfört med 2003, och 
minskade sin andel av svenska griss-
lakten från 62,1 % 2003 till 57,8 % 
2004. Samtliga privatslakterier som vi 
har med i vår noteringslista i @-GRIS 
har ökat slakten, likaså KLS. 

slaktstatistik
Swedish Meats samarbete med norrländ-

ska slakterierna Siljans Chark och Nyhléns 
Chark har dock bidraget till att Swedish Me-
ats marknadsandelar sänkts på papperet. Sil-
jans Chark slaktar 24 269 grisar och har 0,7 
% av slaktmarknaden. Nyhléns slaktar 14 
742 grisar i Ullånger och 30254 grisar i Skel-
lefteå och har 1,3 % marknadsandel. I hu-
vudsak kommer slakten till dessa slakteri-
er från Swedish Meats-medlemmar. Därmed 
blir inte Swedish Meats minskning av mark-
nadsandelarna lika dramatisk, även om en 
betydande minskning skett.

3 362 841 grisar slaktades
2004 slaktades 3 362 841 grisar i Sverige, 

jämfört med 3 304 939 under 2003. Det är 
en ökning med 57 092 grisar. De privatägda 
slakterierna och KLS har tagit hand om hela 
den ökade grisproduktionen. Dessutom har 
man tagit, eller fått överta från Swedish Me-
ats ytterligare grisar. Swedish Meats minska-
de slakten med 83 733 grisar 2004. 
Dahlbergs Slakteri ökade 37,2 % (och har 

en markandsandel på 3,3 %), Dalsjöfors öka-
de 54,2 % (marknadsandel 1,3 %), Ginsten 
Slakteri ökade 25 % (1,6 %), Skövde Slakte-
ri ökade 6,3 % ( 7,2 %), Alviksgården ökade 
8 % (1,3 %), Sydkött 3,3 % ( 3,3 %), Ugg-
larps 4,6 % (5,1 %) och största privatslakte-
riet SLP 6,9 % (med en marknadsandel på 
9,0 %). KLS ökade 4,7 % och har en mark-
nadsandel på 6,9 %. 

Ökad andel privatslakt
Det är givetvis lättare att öka många pro-

cent utifrån en liten slaktandel. De reella 
talen är intressantare, här är 2004 års slakt-
siffror, 2003 inom parentes: Swedish Meats 
1 944 071 (2 027 834), Dahlbergs 109 812 (80 
037), Dalsjöfors 42 478 (27 543), Ginsten 53 
573 (42 862), Skövde Slakteri 243 006 (228 
543), Alviksgården 42 733 (39 573), Sydkött 
109 593 (106 076), Ugglarps 172 717 (165 
141), SLP 304 334 (284 702), KLS 232 273 
(221 834).

SM-grisar ökade Siljans Chark 
Ser vi på den symbolladdade andelen koo-

perativ kontra privatslakt, så går det fortsatt 
utför med den kooperativa. Swedish Meats 
och KLS har tillsammans 64,9 % och privat-
slakten har drygt 35 %, inkl småslakterier. 
Men KLS håller ställningen och t o m ökar, 

medan Swedish Meats svarar för minskning-
en. 2003 var förhållandet 68,8 % koopera-
tiv slakt och 31,2 privatslakt. 
Störste procentvinnaren 2004 är Siljans 

Chark, som ökat 690 % från 3 072 grisar 
till 24 269 och har nu 0,7 % av marknaden. 
Men det är alltså Swedish Meats-grisar som 
ger ökningen.
I fjol hade slakterierna 57 900 grisar fl er 

än året innan att slåss om, men i år väntas 
grisproduktionen minska minst tre procent. 
Då är det ännu tuffare att slåss om grisarna. 

Swedish Meats allt bättre ekonomi innebär 
också hårdare motstånd mot att släppa från 
sig slaktgrisar, vilket bl a uppmärksammade 
överköp av producenter vittnar om. 
När du läser siffrorna, tänk också på att 

viss legoslakt förekommer. Slaktade grisar 
vid ett visst slakteri, behöver inte vara helt 
överensstämmande med antalet inköpta gri-
sar. Källa: KCF och Jordbruksverket.

Lars-Gunnar Lannhard
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Tom Hansson

Så bygger vi grisstallar i Danmark

Typ Högsta tillåtna storlek
Suggor + smågrisar till 30 kg 650 suggor + 18 000 smågrisar/år
Suggor + smågrisar till 7,5 kg 1 150 suggor + 32 000 smågrisar/år
Smågrisar 7,5 – 30 kg 36 000 grisar/år
Slaktsvin 30 – 100 kg 9 000 grisar/år
Frats 7,5 – 100 kg 7 400 grisar/år

Tabell 3. De vanligas-
te modellerna av gris-
produktion i Dan-
mark.

 Boxmått Spalt % Spalttyp Golvvärme Våtfoder Torrfoder
Grisningsbox 160 x 260 40 Gjutjärn ja x x
Dräktiga 1) Lösgående 35 Betong   x
Smågrisar 240 x 480 33 Gjutjärn ja  x
Slaktsvin 2) 240 x 480 33 – 100 Betong (ja) x x

Tabell 2. Mest an-
vända boxtyperna.

Grisningsstall Bet.avd Dräktighetsstall Smågrisstall Slaktsvinsstall
5 – 6 veckor 4 veckor 14 veckor 8 veckor 12 veckor
4,5 boxar 18 suggor 63 suggor 55 boxplatser 54 boxplatser

Tabell 1. Veckor per avdelning. Boxplatser per 100 årssuggor per veckogrupp.

Som fortsättning på den tidigare arti-
keln där vi beskrev en Frats-produk-
tion (7 till 100 kg) och där den danske 
svinproducenten Sören Buus Andersen 
berättade om sin produktion, vill jag 
denna gång försöka beskriva hur vi i 
Danmark föredrar att producera gri-
sar och hur en stallanläggning dimen-
sioneras. 

Danmark
Dimensionering
Som utgångspunkt används data till di-

mensionering av de olika stallavdelningar-
na enl tabell 1.
Som framgår av tabellen är stallar alltså di-

mensionerade till att producera 28 slaktsvin 
per årssugga.
Observera att det vid ovanstående dimen-

sionering är taget hänsyn till tvätt och ren-
göring och att vi i Danmark har en slakt-
vikt på ca 79 kg.
Produktionsstorlekar
Nya stallar dimensioneras till 1 eller 2 veck-

ors omgångar. 3 veckors förekommer, men 
mycket sällan, då det har visat sig att kapa-
citetsutnyttjandet är för dåligt.
Vanligtvis väljs 2 veckors omgångar med 

besättningsstorlekar upp till 300 – 500 sug-
gor. Detta ger en optimal arbetsfördelning 
i stallarna och samtidigt är det lätt att för-
dubbla produktionsapparaten och senare gå 
över till 1 veckas omgång. 
Det är också en del producenter som väl-

ger att starta med 650 suggor med 30 kg pro-
duktion, eller 1 100 suggor med 7 kg pro-
duktion.
Boxmått
De mest använda boxtyperna i Danmark 

framgår av tabell 2. 
Produktionsformer
Dansk svinproduktion står under en restrik-

tiv lagstiftning, med avseende på hur stora 
stallarna får vara. Därför väljs vanligtvis en 
av följande modeller i tabell 3.
Dessa produktionsformer och dimensio-

nering används i 90 proc av alla nya stallar. 
Dessutom fi nns enstaka producenter som 
av den ena eller andra grunden önskar an-
dra stalltyper. Tidigare startade en del pro-

ducenter upp med utegrisproduktion, samt 
billigare stalltyper baserade på användning 
av djupströbädd.
Generellt sett har det visat sig, att dessa stal-

lar och produktionstyper, trots låg investering, 
inte har varit konkurrenskraftiga. Stor förbruk-
ning av arbetstimmar, halm och foder, samt 
sämre möjlighet till kontroll och management 
har medfört att dessa producenter i dag har 
ändrat sina system till mer traditionella, eller 
helt har lagt ner produktionen.
Räknar man på ekonomin vid användning 

av djupströbädd, får vi följande siffror:
1 boxplats i dräktighetsstall på djupströ-

bädd kräver ca 550 kg halm per år x 0,40 
dkr = 220 dkr. Därtill kommer utgiften för 
byggnad för halmen och extra arbetskost-
nad. Totalt blir det 400 dkr. Med nuvaran-
de låga ränta kan det alltså investeras om-
kring 3 300 dkr extra per boxplats, om halm 
fortfarande används och samma ekonomis-
ka resultat ska uppnås.
Besättningsstorlekar
Strukturutvecklingen i Danmark går otro-

ligt snabbt. 1988 fanns det 32 000 svinprodu-
center, i dag fi nns omkring 11 000. Alla prog-
noser indikerar att det 2010 kommer att vara 
ca 7 000 producenter. Samtidigt har produk-
tionen ökat från ca 16 milj slaktsvin 1988, till 
i dag 24 milj. Det förväntas att antalet ska 
vara omkring 27 milj om 6 - 7 år!
Det framgår därför klart att nya grisbesätt-

ningar blir större.

Avslutning
I den inledande fasen av ett bygge, när stall-

byggnaderna planeras, är det viktigt att ana-
lysera alla system och möjligheter. Det är 
vår uppgift som säljare, att ge bästa möjli-
ga råd och säkra att kunden får ett drifts-
säkert system som kan ge toppresultat. Det 
kan göras med hjälp av teckningar, gårds-
besök, utväxling av erfarenheter med andra 
grisproducenter och rådgivare. Utställning-
ar, som Agromek, är också ett bra ställe att 
hämta ny kunskap vid.
Grisproduktionen både i Sverige och Dan-

mark kännetecknas av hög kvalitetsnivå, hög 
grad av livsmedelssäkerhet med hänsyn till 
medicinförbrukning och spårbarhet. Vi har 
i båda länderna duktiga och välutbildade 
medarbetare, men vi är också de dyraste län-
derna i världen att producera griskött i och 
har samtidigt en stram lagstiftning. Vi kan 
därför endast överleva som grisproducen-
ter, om vi hela tiden är bättre än våra övri-
ga ”kolleger” i resten av världen.
Detta inlägg om dansk stallbyggnation kan 

inte direkt överföras till svenska stallar, då 
tradition och lagstiftning är olika. Jag hop-
pas dock artikeln kan ge några nya idéer 
och tankar till nästa gång du ska investera i 
din grisproduktion.

Hans Højer Christensen
Hans Højer Farmteck A/S, Danmark

(1) Lösgående dräktiga suggor hålls vanligast i system med självstängande boxar eller i trans-
pondersystem.
(2) Fullspalt är inte tillåtet, men spalt med mindre än 10 % öppning räknas som dränerat golv, 
som så används i 1/3 av boxen och den övriga delen med vanlig spalt.

Några vanliga stalltyper i Danmark.


