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Storboxar fungerar perfekt 
Lugn miljö, låg arbetsinsats
Marlene Svensson och Jimmy Persson 
har i sitt nybyggda familjeboxsystem 
upplevt friska och snabbväxande 
grisar under den tid de haft systemet. 
Det förekommer inte några sjuka 
suggor som fått MMA. Inga smågrisar 
i storboxarna har behövt behandlas 
mot någon sjukdom. Möjligen, säger 
de, kan vi ha ”tappat” någon gris 
mer i storboxarna. Både Marlene och 
Jimmy jobbar utanför gården. Marlene 
för närvarande 75 och Jimmy ca 80 
procent.

gårdsbesök
I samband med överflyttningen av suggor-

na med kullar från grisningsavdelningen till 
storboxarna är grisarna mellan 7 och 10 da- gar gamla. Är de yngre korsdiar de och är 

de äldre brunstar suggan i förtid.

Samma suggor
Vid överflyttningen är det viktigt att sug-

gan är hungrig, framhåller Jimmy. De får fo-
der direkt när de kommer ut i storboxen för 
att ”lugna” ner sig. Smågrisarna flyttas först 
över till storboxarna och därefter suggorna. 
Det är viktigt att smågrisarna lägger sig un-
der värmelamporna, säger Jimmy och Mar-
lene. Där ska också vara god miljö.
Vi får dräktiga suggor från ett suggnav och 

har modellen 7,7,8. Detta innebär att vi of-
tast får samma suggor vid varje leverans. De 
äldre suggor som grisat här tidigare och flyt-
tas över från grisningsavdelningen till stor-
boxarna springer själv över planen mellan 
husen. De hittar vägen, berättar Jimmy. 
-Suggor som visat humör och argsinthet i 

grisningsavdelningen är lugna och tillmö-
tesgående när de kommer in i storboxarna, 
fortsätter Jimmy. Det är tydligen den större 
boxen tillsammans med ”kompisar” som för-
ändrar deras beteende till det bättre.
Under suggornas och smågrisarnas vistelse 

i storboxen åtgår tre storbalar halm. Varje 
storbal väger ca 350 kg. Det blir 210 kg per 
kull. Eftersom det avvänjs nära 10,5 grisar 
per kull blir det runt 20 kg halm per gris.
Suggor såväl som smågrisar har fri tillgång 

till foder, torrt, under vistelsen i storbox-
arna. Jimmy har registrerat en något mins-
kad foderåtgång jämfört med tidigare. Sug-
gorna i lösdriftssystem verkar äta mindre, 
utan att de för den skull tappar i hull, för-
klarar Jimmy.
En annan mycket klar fördel med storbox-

arna är frånvaron av sjuka djur, hos både sug-
gorna och smågrisarna. Ledinflammationer 
förekommer endast i undantagsfall. Och inga 
suggor har haft MMA. Allt detta uppskattar 

Positivt med 
djurskötsel 
utan stress
Marlene, som tidigare arbetat helt ut-

anför gården ”gick in i väggen” och har 
varit och är fortfarande delvis sjukskri-
ven. Efter det att de olika grisavdelning-
arna blivit färdiga har Marlene jobbat lite 
med grisarna som ren avkoppling. Det-
ta har, enligt Marlene, positivt påverkat 
sjukdomsbilden. 
-Jag känner mig klart bättre. Förbätt-

ringen har gått snabbare än ”normalt” vid 
dessa sjukdomar. Det går inte att stressa 
med djuren. Det har påverkat mig posi-
tivt. Jag har nu ett annat jobb och tjänst-
gör där till 75 procent.
Detta med djur och deras positiva in-

verkan har tidigare debatterats och skri-
vits om i både dagspress och hälsotid-
ningar. Människor som har djur har, en-
ligt tidningsnotiserna, färre läkarbesök. 
Djuren är avstressande. De är biologiska 
och levande varelser, som inte kan stres-
sas, dessbättre.

Marlene och Jimmy.

Det ombyggda slaktgrisstallet till storboxar. 
I taket ses de äldre ventilationstrummorna 
samt ledningen till torrutfodringen.

De tämligen nyavvanda smågrisarna väljer 
liggplats i boxen.

Smågrisarna har sitt liggutrymme med vär-
melampor mellan utfodringsautomaterna.

Smågrishörnan i en av BB-boxarna. Ovan-
för sitter värmelampan.

Ingångsgrinden till en av BB-boxarna. 
Boxmellanväggarna är ljusa, vilket ger en 
ljus miljö

vi oerhört att slippa behandla sjuka djur, un-
derstryker både Marlene och Jimmy.

Låg arbetsinsats 
Det som är mycket positivt är den låga ar-

betsinsats som vi behöver göra, säger de två. 
Vi har 30 suggor som grisar åt gången. Un-
der den första veckan, 7 dagar, lägger vi ner 
ca 4 timmar i snitt per dag. När djuren är ut-
flyttade till storboxarna åtgår ca fem minu-
ter per box eller en halv timme per avdel-
ning med storboxarna. Totalt blir detta strax 
över 10 årstimmar per sugga. Som egna fö-
retagare tillbringas kanske något extra tid 
i stallarna.
Under de veckor som suggorna är i box-

arna strös det dagligen. Det behövs inte ef-
ter avvänjningen, då räcker det med några 
gånger i veckan.
Tillväxten på smågrisarna är mycket bra. 

Tidigare fanns ett mellangårdsavtal med en 
slaktgrisproducent. Detta ligger idag vilan-
de eftersom denne inte fick stallet tömt till-

räckligt snabbt. Smågrisarna blev helt en-
kelt för stora och tunga. Nu säljs smågri-
sarna via smågrisförmedlingen vid ca 28 kg 
medelvikt.

Ny inredning i grisningsstallet
Marlene och Jimmy har bott på gården i 

ungefär 5 år. Tidigare fanns slaktgrisar. Vi 
provade med suggor från en suggpool. Det-
ta blev banbrytande och under 2004 bygg-
de vi om den äldre slaktgrisavdelningen till 
storboxar samtidigt som vi byggde till lika 
många storboxar. Det finns 5 kullar per stor-
box. Dessutom satte vi in helt ny inredning i 
grisningsstallet, visar Jimmy. Vi har tillsam-
mans med släkt och vänner utfört eget ar-
bete i samband med om- och tillbyggnaden i 
alla avdelningarna. Funktionerna är desam-
ma nu som om de utförts av annan personal, 
tillägger Jimmy. Kostnaden har ju därför bli-
vit klart lägre. I grisningsstallet med 30 box-
ar har vi investerat ca 250 000 kronor. Nya 
stallet med storboxar har kostat knappt 1 000 

kronor per kvadratmeter. Till dessa priser 
kommer den egna arbetskostnaden.
Enligt PigWin är det födda 11,1 grisar och 

10,2 grisar avvanda per kull. Dödligheten 
är låg. Tillväxten är bra. Smågrisarna väger 
28 kg vid ca 10 veckors ålder, enligt uppgift 
från Jimmy.
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