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För att tillmötesgå myndigheternas krav på 
tvåmeterscirkeln är grinden till innerställ-
ningen skjutbar, se detaljbilden nedan.

Lars Nilsson t h 
och Lennart Grehn, 
Jyden.

Jyden har löst problemet
med 2-meterscirkeln!
Djurskyddsmyndigheten kräver ett ut-

rymme som motsvarar en cirkel om två 
meter i boxens bakre del. Där ska sug-
gan enligt myndigheten kunna vända sig 
utan besvär. 2-meterscirkeln har varit en 
stridsfråga inom näringen, där man me-
nar att kraven är onödigt stora och har 
inget med djurvälfärd att göra. Enda ef-
fekten är att stallarnas kvadratmeteryta 
blir större och stallbyggnaderna blir dy-
rare att bygga än i andra länder.
Jyden har löst problemet på ett bra sätt 

med en ny grind. Grinden är vid sidan om 
suggan infäst i U-järn som skenor i en kon-
soll, fastsatt på boxinredningens frontdel. 
Grinden kan nu förskjutas i sidled och grin-
den kan ställas in så att suggan får det 

utrymme myndigheterna kräver när hon 
ska vända sig. 
Suggan kan fi xeras med måtten från 60 

till 72 cm. När suggan inte är fi xerad kan 
grinden skjutas undan, så cirkeln blir 2 
meter.
-Det har förekommit många olika för-

slag till lösningar, med teleskopgrindar, 
m m. De har nackdelar, bl a klämrisken. 
Den här lösningen ser ut att fungera bra 
och myndigheterna har godkänt stallet, 
säger Lennart Grehn, Jyden.
Enligt Lars Nilsson har boxen fungerat 

bra, under den tid stallet varit igång. Risken 
är om hörnan vid grinden blir ett ställe att 
gödsla på, men det problemet har hittills 
inte varit större än i andra boxsystem. 

X-boxar av glasfi ber och ny fi xeringsgrind
uppfyller Lars alla krav i nya stallbygget
Lars Nilsson, Tollarp, har byggt ett nytt 
stall för smågrisproduktion. Han ställ-
de stora krav på låga driftskostnader, 
bra arbetsmiljö och hög produktions-
säkerhet. Valet blev glasfiberinredning 
från Jyden med grisningsboxarna 
placerade som ett X, spegelvända fyra 
och fyra med gång emellan. Skö-
tarna kan hantera smågrisarna från 
en inspektionsgång i samtliga boxar, 
skyddad för suggan. En ny utformning 
av fixeringsgrinden uppfyller kraven 
på 2-meterscirkeln utan extra behov av 
stallutrymme. 

gårdsbesök
-Det är förmodligen första gången det 

byggts ett stall i Sverige, där grisningsbox-
arna är grupperade fyra och fyra, med fo-
dertrågen i krysset mellan de fyra boxar-
na, säger Lennart Grehn, Jyden. Jyden har 
i alla fall inte byggt något sådant stall tidi-

gare. Utomlands är det vanligt. Det som gör 
att vi nu kan tänka i nya banor även i Sve-
rige är användningen av vakuumsystem för 
utgödslingen. 
-När Lars lade fram sina idéer till sitt nya 

stall, blev jag själv lite frågande till hur många 

mer kvadratmeter ett stall med X-system 
skulle kräva. Men när ritningen var klar, vi-
sade det sig att merytan är helt marginell. 
Däremot har arbetsmiljön förbättrats högst 
väsentligt, säger Lennart Grehn.
Samtliga smågrisutrymmen blir i det här sys-

temet placerade i ytterkanterna av gruppen 
av fyra boxar och mellan varje grupp av fyra 
boxar har Lars Nilsson placerat en gång. All 
hantering av smågrisarna kan därför ske från 
en gång och skötaren är alltid skyddad från 
ev oroliga eller arga suggor. Går skötaren in 
i boxen, fi nns snabb reträttmöjlighet. 

Grind som klarar 2-metersregeln
I boxarna i Lars Nilssons nya stall fi nns även 
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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
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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!

 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

Köpes
Duk till lagun, t ex gödselbe-

hållare. Även begagnad, 
eller trasig. Eller takduk. 

070-663 60 90.

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

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

PrenumereraPrenumerera
på på GRISGRIS

och @-GRIS!och @-GRIS!


