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Erland och Ann Jacobsson bäst 
i smågrisproduktion sedan 2001
Erland och Ann Jacobsson har varit 
bäst i smågrisproduktion ända sedan 
2001, enligt PigWin Tio i topp. De 
vann 2001, 2002, 2003 och även 2004. 
De har dessutom bättre resultat i år 
än tidigare. 2001 producerade de 27,7 
smågrisar per sugga och år, 2002 blev 
det 27,1, 2003 blev det 27,7 igen och 
2004 ökade resultatet med en smågris 
till 27,8. 

Tio i topp
Intressant är att två lantbruksskolor är 

med på listan, Naturbruksgymnasiet i Bräk-
ne Hoby, som ligger på andra plats, och nya 
skolan på listan, Ingelstorpskolan. Sveriges 
Svincenter är också ny på Tio i topp. 
Här är hela listan, med kommentarer från 

PigWin (föregående års placering inom pa-
rantes):

1 (1) Erland och Ann Jacobsson, Broby, 
Ljungbyholm. 
Externintegrerad smågrisproduktion med 

90 suggor i treveckorssystem. 27,8 produce-
rade smågrisar per sugga och år. 
Gården ligger i Voxtorp söder om Kalmar. 

Rekryteringen sker genom inköp av ämnen. 
Stallarna består av grisnings- och tillväxtbox-
ar samt sinsuggboxar (”trerummare”) med 
4 - 5 suggor i varje box. Grisarna utfodras 
med färdigfoder. Framgångsfaktorer är att 
djuren som köps in är av god kvalitet, Er-
land har bra koll på djuren och man strör 
rikligt med halm.

2 (7) Naturbruksgymnasiet Hoby Lant o 
Skogsbruksdrift, Bräkne Hoby. Smågris-
producerande besättning med 85 suggor i 
8-veckorssystem. 26,6 producerade smågri-
sar per sugga och år. 
Besättningen sköts av driftledare Bosse Bör-

jesson och djurskötarna Annika Olsson och 
Sofie Joelsson. Stallet är relativt nybyggt och 
har enhetsboxar i grisningsavdelningen och 
trerummare till sinsuggorna. Grisarna utfod-
ras med färdigfoder. Rekrytering sker genom 
inköp av dräktiga hybrider. Framgångsfakto-
rer är noggrannhet, gallrar bort suggor med 
dåliga juver, arbetar med amsuggor och fri 
tillgång på foder till tillväxtgrisarna.

3 (6) Frykberger Lantbruk AB, Sunne.
Integrerad besättning med 108 suggor i sju-

veckors system. 26,3 producerade smågrisar 
per sugga och år. 
Besättningen sköts gemensamt av Laila, 

Anders och Henrik Frykberger. Stallarna, 
med traditionella grisning och tillväxtbox-
ar, är byggda/renoverade 1997. Sinsuggor 
på djupströbädd. Rekrytering sker genom 
inköp av gyltämnen. Framgångsfaktorer är 
noggrannhet och gott djuröga.

4 (-) Ingelstorpskolan, Naturbruksgymna-
sium Kalmar.
Integrerad besättning med 100 suggor i 4,5 

veckorssystem. 26,1 producerade smågrisar 
per sugga och år.
Besättningen sköts av Kicki Gustafsson. 

Grisningsboxar med öppen gödselgång och 
tillväxtboxar med upphöjd spalt. Rekrytering 
sker genom inköp av dräktiga djur. Suggorna 
utfodras med koncentrat och spannmål och 
smågrisarna med färdigfoder. Framgångsfak-
torer är noggrannhet, förebyggande djursköt-
sel och stort intresse för djuren.
5 (-) Örmatofta Lantbruk och Maskinsta-

tion AB, Kristianstad. 
Smågrisproducerande besättning med 310 

suggor i treveckorssystem. 26,0 producera-
de smågrisar per sugga och år.
Besättningen sköts av Cecilia och Jörgen 

Paulsson och djurskötaren Kristina Ebbes-
son. Stallarna består av grisningsboxar, 3 oli-
ka typer av tillväxtboxar, betäckningsavdel-
ning med djupströboxar och sinsuggor i tre-
rummare. Rekrytering sker genom inköp av 
5,5-månaders gyltor. Grisarna utfodras med 
färdigfoder. Det goda resultatet beror myck-
et på noggrannhet och god koll – speciellt 
vid seminering och grisning.
6 (-) Anders och Anneli Petersson, Blä-

singe, Färjestaden
Externintegrerad smågrisproduktion med 

150 suggor i treveckorssystem. 25,9 produ-
cerade smågrisar per sugga och år.
Besättningen ligger på Ölands östkust och 

den sköts gemensamt av Anneli och Anders. 
Stallarna består av grisningsboxar med öp-
pen gödselgång och tillväxtboxar med spalt 
- 1 kull per box. Egen rekrytering sen ett par 
år tillbaka. Köper in digivnings- och smågris-
foder, eget sinsuggfoder. Framgångsfaktorer 
är gott djuröga och tar sig tid att genomfö-
ra alla arbetsuppgifter noggrant.
6 (-) Lybydals Gris AB, Hörby. Externin-

tegrerad serogrisbesättning med 420 suggor 
i 2,6-veckorssystem. 25,9 producerade små-
grisar per sugga och år.
Besättningen ligger utanför Hörby och ägs 

av Mats Nilsson och Roland Olsson och in-
går i Tillväxtbolagets satsningar. Besättning-
en sköts av Britt-Marie och Mats Olsson och 
en anställd. Stallet – som är nybyggt – be-
står av bb, tillväxtboxar, och Burträskbox-
ar med långsamutfodring till sinsuggorna. 
Egen rekrytering och mellangårdsavtal för 
smågrisarna. Framgångsfaktorer är rätt in-
sats i rätt tid och ett bra djuröga.
8 (2) Ingvar, Håkan och Anna Eriksson, 

Västerslät, Kalmar
Integrerad besättning med 80 suggor i 5,6-

veckorssystem. 25,6 producerade smågrisar 
per sugga och år.
Stallet som består av enhetsboxar med plast-

spalt är byggt i slutet av 90-talet efter det att 
det gamla stallet brann. Sinsuggor hålls i tre-
rummare med öppen gödselgång. Rekryte-
ringen sker genom inköp av dräktiga sug-

gor. Framgångsfaktorer är ett stort intresse 
för djuren, fasta rutiner och god dokumen-
tation om varje djur.
9 (-) Sveriges Svincenter, Svalöv. 
Integrerad besättning med 112 suggor i tre-

veckorssystem. 25,5 producerade smågrisar 
per sugga och år.
Besättningen ägs av Svenska Lantmännen 

och sköts av Jessica Sandberg, Mats Blücher, 
Viktoria Nilsson och Mattias Johansson. Stal-
let består av enhetsboxar, betäckningsavdel-
ning med djupströboxar och sinsuggor i tre-
rummare. Egen rekrytering med alterneran-
de återkorsning. Framgångsfaktor är att satt 
fokus på betäckningsrutiner under året, bl 
a storlekssortering av suggorna vid avvänj-
ning, samt att mani övrigt har bra och strik-
ta rutiner. 
10 (10) Anette och Fredrik Persson, Sofie-

lunds Lantbruks AB, Fjälkinge.
Integrerad produktion med 250 suggor i 

treveckorssystem. 25,4 producerade smågri-
sar per sugga och år.
Anette och en anställd sköter besättningen. 

Gammalt arbetskrävande stall med öppna 
gödselrännor. Sex veckors ditid. Egen rekry-
tering med alternerande återkorsning. Fram-
gångsfaktorn är Anettes goda djuromsorg.

Reglerna  
för Tio i topp
Smågrisproduktion:
Alla besättningar som sänder in resultat 

till medeltalsberäkningen har möjlighet att 
hamna på 10 i topp.
De insända resultaten skall tillsammans 

omfatta mer än halva året. 
Det måste finnas minst två perioder in-

sända under året.
Perioder räknas till de år de avslutas, dvs 

alla perioder med slutdatum under 2005 
räknas till 2005.
Slaktsvinsproduktion:
Foderförbrukning (MJ/kg tillväxt), tillväxt 

(g/dag) och köttprocent vägs samman med 
hjälp av en formel med ekonomiska vikter 
på de tre måtten. 
Det skall åtminstone finnas insänt resultat 

för ca 60  % av besättningens slakt. 
Perioder räknas till de år de avslutas, dvs 

alla perioder med sista slakt under 2005 
räknas till 2005. 
Styrgruppen förbehåller sig rätten att ute-

sluta, eller korrigera resultatet, för besätt-
ningar där vi (om möjligt i samråd med 
eventuell rådgivare) bedömer att resulta-
tet är orimligt.
30 april 2006 är deadline för 10 i topp lis-

tan 2005.
Styrgrupp PigWin består av Kerstin An-

nér, QG, Åsa Ivarsson, Avelspoolen, Sa-
rah Johansson, KLS, Maria Kihlstedt, Av-
elspoolen, Ingvar Eriksson, LRF Konsult, 
och Per-Olof Olsson, Swedish Meats.
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945 g/dag i tillväxt medelresultat 
i Tio i topps slaktsvinsbesättningar 
Bästa slaktsvinsbesättning på PigWins 
Tio i topp-lista 2004 blev Walltorps 
Lantbruk, Väderstad. De tio besätt-
ningarna på listan hade 945 gram 
daglig tillväxt (933 föregående år). 
Foderförbrukningen var 32,9 MJ/kg 
tillväxt (32,8) Och klassningen var 
57,5 % (57,4)

Tio i topp
De tio bästa besättningarna är (förra årets 

resultat inom parantes):
1 (-)Walltorps Lantbruk AB, Väderstad.
Integrerad besättning med 2100 slaktsvins-

platser. Är satellit till Haddestad suggring. 
Tvärtrågsboxar med 9-10 grisar per box. Blöt-
foder med vassle, premix, soja och spann-
mål.
Besättningen ägs av Bröderna Anders, Ulf 

och Per Hansson. Anders har huvudansva-
ret för grisarna. Beräknad arbetsåtgång 10-
12 min/slaktsvin inklusive märkning, utlast-
ning och tvätt. Framgångsfaktorer är att man 
tar fram sin egen smågris och man har en 
tuff foderkurva som korrigeras dagligen upp 
till 36 MJ.
2 (1)Thuresson i Löderup Lantbr AB, Tor-

sten Thuresson, Löderup.
Gården ligger på Österlen och har inte-

grerad serogrisproduktion med 100 suggor 
i FTS-boxar (3x32 suggor). Robert Persson 
ansvarar för grisarna. Stallet byggdes 1998. 
Blötutfodring med vatten, drank och fär-
digfoder. Urval av avelsdjur med hjälp av 
PigSelect.
Framgångsfaktorer är serogriskonceptet, 

en mycket strikt uppföljning av produktio-
nen, en duktig skötare med ett stort intres-
se av att följa upp och förbättra resultatet 
och bra rådgivare.
3 (3)Glasholms grisgård, Mats Emilsson, 

Söderåkra.
Helintegrerad besättning med 1500 slakts-

vinsplatser. Tvärtrågs- och turbomatboxar. 
Blötfoder med vassle och färdigfoder. Urval 
av avelsdjur med hjälp av PigSelect.
Besättningen sköts av Mats och djursköta-

ren Christian Bergkvist. Skattad arbetsåtgång 
15 tim/integrerad sugga. Föder upp lite mer 
än hälften av smågrisarna själv och säljer res-
ten. Framgångsfaktorer är strikt omgångs-
uppfödning med tvätt mellan varje omgång 
och noggrannhet med foderkurvan, speciellt 
de första veckorna.
4 (4)Östra Kråkerums gård, Mönsterås.
Helintegrerad besättning med 900 slakts-

vinsplatser. Blandade boxar lång och tvärtråg. 
Blötfoder med vatten, koncentrat, ärtor och 
spannmål. Urval av avelsdjur med hjälp av 
PigSelect.
Besättningen sköts av ägarna – Anders, Lars, 

Nibbe och Loffe Johansson. Skattad arbets-
åtgång 18 min/slaktsvin. Alla grisar vägs vid 
insättning. Framgångsfaktorer är bra stall-
miljö, fina grisar vid insättning och noggrann 
foderstrategi.
5 (-)Lida Gård, Enhörna.
Integrerad besättning med 900 platser. 

Tvärtrågsboxar. Blötfoder med spillmjölk, 
spannmål, premix, soja och potatis. 
Besättningen sköts av ägarna Gunnar och 

Annette Carlsson. Behåller hälften av små-
grisarna och föder upp dem till slaktsvin, 
alla vägs vid insättning. Skattad arbetsåt-
gång ca 18 min/slaktsvin. Framgångsfakto-
rer är bra djurmaterial och inga störningar 
vid insättningen.
6 (5)Robert Briland, Halltorp.
Integrerad besättning med 480 platser. 

Tvärtrågsboxar. Fodret består av färdigfo-
der och vatten. 
Alla grisar vägs vid insättning. Skattad ar-

betsåtgång 15-18 min/slaktsvin. Framgångs-
faktorer är noggrann justering av foderkur-
van och fasta rutiner.
7 (-)Bårstad Lantbruk, Vadstena.
Externintegrerad slaktsvinsbesättning med 

1700 platser. Tvärtrågsboxar. Fodret besår 
av tunnvassle, spannmål och soja.
Besättningen ägs och sköts av Mats och An-

neli Andersson. Skattad arbetsåtgång 16 min/
slaktsvin. Framgångsfaktorer är att man får 
fina grisar och att alla kommer från en små-
grisbesättning (mellangårdsavtal med Åsa o 
Ove Steen, Norrö). Syrabehandlad spann-
mål är också positivt.
8 (8)Lindö Säteri, Nils-Gustaf Krantz, Val-

lentuna.
Slaktsvinsbesättning med 4x390 slakts-

vinsplatser. Har mellangårdsavtal och kö-
per från förmedlingen. Eget blötfoder med 
gränsmjölk, vassle och öljäst.
Besättningen sköts av Håkan Olofsson. 

Skattad arbetsåtgång 18 min/slaktgris. Fram-
gångsfaktorer är att man är noggrann med 
uppföljning av omgångarna.
9 (-)Västerlösa Skattegård och Södra Lund, 

Vikingstad.
Integrerad besättning med 1100 + 2x400 

slaktsvinsplatser. Långtrågsboxar i alla av-
delningar. Fodret består av spannmål, alter-
nativa fodermedel, soja, premix och ärtor.
Besättningen består av 2 gårdar och ägs av 

Lars, Magnus och Ingrid Lorin. Alla hjäl-
per till med skötseln av grisarna tillsam-
mans med 2 anställda – Maria Andersson 
och Zdenko Bogojevic. Alla grisar vägs vid 
insättning. Skattad arbetsåtgång ca 12 min/
gris Framgångsfaktorer är ett bra djurma-
terial, bra foderråvaror och duktiga och en-
gagerade skötare.
10 (-)Karlsborg, Ljungbyholm.
Externintegrerad slaktsvinsbesättning 

med 900 slaktsvinsplatser. Långtråg- och 
tvärtrågsboxar. Eget foder med spannmål, 
vatten och koncentrat.
Besättningen ägs av Ove Nilsson och sköts 

tillsammans med Viking Franzén. Alla grisar 
vägs vid insättning. Skattad arbetsåtgång ca 
24 min/gris. Framgångsfaktorer är att man 
har noggranna och fasta rutiner, en bra stall-
miljö samt att man är noga med att tvätta 
mellan omgångarna.
10 (-)Fredrik Elander, Västerås.
Integrerad besättning med 2x390 slakts-

vinsplatser. Är satellit till suggring. Behål-
ler varannan grupp till egen slaktsvinsupp-
födning, mellangårdsavtal för resten. Blöt-
foder med färdigfoder och vassle.
Besättningen sköts av Fredrik och en an-

ställd. Framgångsfaktorer är ett bra djur-
material som ger förutsättningar för slakts-
vinsproduktion.

Martti Selin ny ordförande 
i Atria

Atria-koncernens förvaltningsråd har valt 
Martti Selin till styrelsens ordförande i stäl-
let för Reino Penttilä, som fyllt 65 år. Seppo 
Paatelainen, avgående vd 1 februari 2006, 
omvaldes till styrelsemedlem. Styrelsens vice 
ordförande är Timo Komulainen, och övriga 
styrelsemedlemmar Tuomo Heikkilä, Runar 
Lillandt, Erkki Roivas och Ilkka Yliluoma. 
Källa: Atria. /LG

Atria redovisar något lägre 
resultat än i fjol

Atrias ökade första kvartalet omsättning-
en med 19,5 % och även under det andra 
kvartalet har tillväxttakten varit god. Un-
der innevarande år har priset på råvaror va-
rit kraftigt stigande. 
Dotterbolaget Lithells visar klart sämre re-

sultatutveckling än i fjol. Kalla våren har ock-
så bidragit till en ogynnsam efterfrågan på 
köttprodukter bland konsumenterna. /LG

Gilde Norsk Kjøtt gick med 
förlust t o m april

Underskottet för Gilde Norsk Kjøtt blev 
33,4 milj nkr årets första fyra månader. Mot-
svarande period i fjol var underskottet 32,4 
milj nkr. Omsättningen ökade 172 milj nkr, 
eller 5,4 %. Driftskostnaderna ökade 167 
milj nkr, eller 5,2 %. Personalkostnaderna 
59, resp 8,5 %. Källa: Gilde. /LG

Ny inkörningsperiod, nya 
storslakteriet i Horsens 

försenas
Danish Crown har beslutat återuppta in-

körningsperioden vid det nya storslakteriet 
i Horsens, för att teknikerna ska få igång all 
teknisk utrustning. 100 - 150 man permitteras 
och kan få vänta upp emot ett halvår innan 
bemanningen ökas igen. Antalet anställda är 
nu 1 000 och ska bli 1 360. Källa: NNF. 
Kommentar: Strejker har drabbat slakteri-

et tills nu p g a att slaktarna fått sänkta ack-
ordslöner när slaktbanden stannat vid tek-
niska fel. /LG
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