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Lundens Djurhälsa
Ser helheten i din besättning!

Professionell veterinär svinrådgivning
Leg. vet. Erik Lindahl

Specialistkompetens i svinens sjukdomar
Tel 070-559 12 00, 0346-912 00

Storgatan 10
535 30  Kvänum
Fax 0512-931 33

Gr
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Ring 0512-930 55 och beställ eller 
begär mer info! Moms tillkommer. Fraktfritt 
över 2 000:-. 1 års garanti.

KVM Traktorelverk

kvanumsjarn.se   kvanumsjarn@telia.com

KVM Traktorelverk
med lågvarvig 1500 varvs ge ne ra tor

16 kva och 30 kva
Klarar att starta dubbelt så stor elmotor som 
hög var vigt! Komplett med tre punkts fäs te, 16 
amp, 1-fas      uttag, 32 amp, 3-fasuttag. Voltmätare, 
amperemätare, hertzmätare, timräknare, jord-
 fels bry ta re, automatsäkringar, över-under-spän-
 nings skydd.

16 kva NU: 16 800:- 30kva NU: 19 800:-

JYDEN
Inredning för nöt och gris    www.jydenbur.dk

Kjell Hansson 0511-127 72   Lennart Grehn 0504-155 93

Kontakta oss för info!
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SOJALL
GÖDSELPULVER

Med garanti
Ladugårdsinrede i Jung AB

535 92  Kvänum
Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19 Gr
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Gödselbrunnen fungerar 
bättre om du skär hal men!
Tryckskär din halm, då stan nar 
mö gel spo rer na kvar på ströet och 
du slipper andas in dem.
Brandsäkerheten får 
du på köpet!

Planera Din 
ströhantering nu!

Tel 0430-600 00  Fabriken 601 39 Fax 602 39

Gr
isSkogaby Stall mil jö

0431-20802 • 0708-761715 • www.agrisyd.se

Värmelampor med garanti!

Du får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nya
lampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa där

sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!

150 w vit, 150 w röd
och 250 w vit

 Nytänkande
 Flexibilitet
 Ultrahöghållfast rostfritt stål 

och plast
 Korrosionsbeständighet
 Låg vikt
 Lägre underhåll
 Enklare rengöring
 Lång livslängd – låg kostnad
 Reparera eller bygg nytt

Håkan 0586-470 18,  hakan.roos@outokumpu.com
Raimo 0586-47729, raimo.rantanen@outokumpu.com

Åke 0708-32 68 22

Avancerade InredningsSystem
för fl exibla lösningar

Ett företag i 
Outokumpu-
gruppen

Vänd er med förtroende till

AB HARRY JOHANSSONS UTGÖDSLINGAR
310 40 HARPLINGE. Tel 035-550 33, 551 34, bost Rolf 035-524 07. Fax 035-550 83

För alla
djur!

• Elektrisk utgödsling med nylonlina • Hydraulisk tryckutgödsling • Helhydraulisk linutgödsling

Sedan 1959
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KVALITETS-
UTGÖDSLINGAR 

Stallfl äktar

Tel 0431-220 10
Fax 0431-222 78

Multi-Wing fl äktpropellrar 
och fl äkt blad.
Kundanpassad 
tillverkning.
Snabba leveranser!

www.lantbruksnet.se/animek

Motorer 1-fas och 3-fas

Box 844
251 08  Helsingborg

Tel 042-17 54 00
Telefax 042-17 54 43

Ökat samarbete mellan olika parter
behövs för bättre arbetsförhållanden
För att i framtiden få kvalificerad per-
sonal till den storskaliga grisproduk-
tionen är det ett måste att arbetsmiljön 
förbättras för att minska belastning-
arna på kroppen. 

kommentar
För att minska och avlasta kroppen för en-

sidiga arbetsbelastningar behövs utbildning-
ar och kurser där vederbörande får lära sig 
att arbeta rätt. På 60- och början på 70-ta-
let när tjejerna hade modet kort-kort knä-
böjde de alltid när de skulle hämta något 
från golvet eller lägre än händerna räckte. 
I dag böjer de ryggen med de ryggbelast-
ningar det medför.

Hjälp till rätt arbetsställningar
Likadant kan det vara i stallar där djurskö-

tarna vrider och belastar rygg, axlar och nacke 
onödigt hårt. Det kan vara vid gödselskrapning 
genom att enbart vrida på kroppen utan att 
ändra på fötterna. Eftersom det idag nära nog 
endast fi nns stora besättningar blir det under 
en lång tid som belastningarna pågår.
För att råda bot på detta och hjälpa unga 

medarbetare få in rätt arbetsställningar mås-
te de ha fått hjälp redan från början att job-

ba i rätt arbetsställning. Utbildningar om ar-
betsteknik med korrekta arbetsställningar 
bör vara obligatoriska redan på naturbruks-
gymnasierna. En sådan utbildning bör även 
kunna utföras under en eller fl era dagar nå-
gon eller några gånger under personens för-
sta år i stallarna. Detta kan kosta arbetsgiva-
ren, men det kan kosta ännu mer vid sjuk-
skrivning. Dessutom kan näringen få dåligt 
rykte om dåliga arbetsförhållanden.
För att stimulera och göra arbetsförhållan-

dena bättre bör det i större utsträckning in-
föra fl exibel arbetstid. Det väsentliga kan 
inte vara att skötselarbetet utförs mellan 7 
och 16 utan att det blir utfört.

Samarbete mellan stallpersonal, 
djurproducenter/tillverkare och 
forskare
En annan aspekt som också bör förbätt-

ras är inredning och olika hjälpmedel för 
att underlätta arbetet. Stallpersonalen, som 
är den bästa expertisen, bör fi nnas med vid 
olika diskussioner om förändringar och vid 
framtagande av olika hjälpmedel.
Beträffande inredning har tillverkarna van-

ligtvis gjort olika åtgärder på eget bevåg. För 
länge sedan gjordes en grind i ovankanten i 
boxmellanväggen över gödselrännan i gris-
ningsboxar. Grinden satt en bit över avbä-
rarrören med påföljd att personalen mås-
te trampa högt för att komma över. Efter-

som detta främst skedde vid gödselskrap-
ning fanns en mycket stor risk för halkning 
där detta är monterat.
En annan stressande faktor idag, med sto-

ra avdelningar, är kastrationer av galtgri-
sarna. Att hålla grisen mellan knäna och stå 
böjd under arbetet kan leda till bestående 
ryggskador.
Forskare och tillverkare av olika hjälpme-

del måste redan nu samarbeta tillsammans 
med den personal som ska använda grejor-
na för att underlätta de besvärliga arbetsmo-
menten. Detta gäller även miljön i stallar-
na. Det förekommer mycket gaser från göd-
sel, ammoniak och andra illaluktande äm-
nen. Här borde göras mycket mer för att för-
bättra stalluften. Detta kan komma till nyt-
ta även för grisarna som då också får bätt-
re luft att andas. Det fi nns medel idag på 
den svenska marknaden att använda i göd-
selrännorna inne i stallarna som omvand-
lar ammoniak till salter. Lukten reduceras i 
både stall och från gödselbassängen. Mäng-
den kväve ökar i gödseln. Detta är även en 
positiv miljöeffekt som även ”drabbar” om-
kringboende.
När detta är genomfört kan grisnäringen 

bli en framtidsnäring även arbetsmiljömäs-
sigt!

Nils Andersson

nad mellan könen hur den fysiska ansträng-
ningen upplevdes.
Tyvärr är det alltför många bland persona-

len som jobbar med värk och obehag i oli-
ka rörelseorgan. En del måste sluta. Jag är 
själv ett offer för detta då jag fi ck problem 
med värk i axlar och rygg. Läkaren rekom-
menderade mig ”sadla” om.
Enligt undersökningen är det nästan var 

fjärde kvinna som inte kunnat arbeta un-
der någon tidsperiod just på grund av be-
svär i olika rörelseorgan. Detta kostar för 
alla inblandade parter. Finns ingen ersätta-
re måste den övriga personalen även skö-
ta den sjukskrivne personens sysslor. Där-
med ökar risken för överbelastning även på 
dessa. Då är alla inne i en ond cirkel. Nume-
ra får ju arbetsgivaren betala en del av sjuk-
kostnaderna för den drabbade. Dessa peng-
ar kan användas bättre.

Infl ytande och goda utvecklings-
möjligheter
Gällande den psykosociala miljön så är kra-

ven och tiden som djurskötarna har till för-
fogande väl anpassade. Djurskötarna kän-
ner att de har mycket infl ytande och goda 

Tabellen visar undersökningsresultat av 
veckotid för olika arbetsmoment. Det är 
gödselskrapning, seminering och med-
icinbehandling i smågrisproducerande 
besättningar som tar längst tid.

utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet på de 
undersökta gårdarna är väl fungerande och 
djurskötarna känner att de får det stöd de 
behöver från deras arbetsledare. De känner 

sig trygga och nöjda i sina arbeten. Det fanns 
ingen skillnad mellan könen. Den psykoso-
ciala arbetsmiljön i denna undersökning är 
något bättre inom grisproduktionen jämfört 
med en liknande undersökning inom mjölk-
produktionen.

Nils Andersson

Besvär från fysiska arbetsmiljöfaktorer 
bland de 27 deltagarna i arbetsmiljöun-
dersökningen ”storskalig grisproduktion”, 
fördelat på män och kvinnor.
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