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Dalagrisprojektet är under byggnad
10 000 nya slaktgrisar ska produceras

Nybyggnad av stall för sinsuggor vid navet 
i Dalagrisprojektet. I stallet finns boxar för 
galtar och avvikande djur. Stallet är 33,5 x 
32,1 meter. 

Skylten med 
Dalagrisen 
på husväggen 
mot vägen

Anders fram-
för stolparna 
till nytt halm-
hus.

I månadsskiftet juli-augusti började 
Anders Michaelsson, Stora Skedvi, 
bygget av stallet för suggnavet till den 
nya suggringen i Dalarna. Stallet ska 
stå färdigt vid årsskiftet. Navet får till 
en början storleken 470 suggor. Tre 
satelliter är anknutna, Dalagrisen samt 
två andra satelliter. Systemet är 7/7/8. 
Suggorna körs ut till resp satellit sju 
veckor före grisning.

dalagrisprojektet
I slutet av mars 2004 hölls första introduk-

tionsmötet i Dalarna om att starta en sugg-
pool. På detta möte fanns i stort endast unga 
intresserade producenter, som kunde tänkas 
starta som satelliter.
Till navet, med systemet 7/7/8, är idag an-

slutet tre satelliter. Anders Michaelsson, som 
äger företaget Dalagrisen och har navet blir 
även satellit. Han tar 48 suggor. En nästan 
granne, Vera och Tomas Arkeberg, Nynäs, 
St Skedvi, tar också 48 suggor. Vera och To-
mas ska även ta emot smågrisarna från An-
ders för vidare uppfödning, eftersom An-
ders fortsättningsvis inte ska föda upp någ-
ra slaktgrisar. Leif och Per-Arne Pettersson, 
Möklinta, får 54 suggor.

Serogrisar
Enligt Anders fi nns fl er unga producenter 

i bygden som vill bli satelliter. Men de har 
ännu inte tagit steget. Målet är att suggnavet 
byggs ut till ca 1 000 suggor, som kan pro-
ducera runt 25 000 slaktgrisar. Det är den 
mängd slaktgrisar som Siljans Chark vill öka 
produktionen med. Dalaområdet vill gärna 
ha lokalt producerat griskött. Med 470 sug-
gor i produktionen produceras runt 10 000 
slaktgrisar per år.
Just nu fi nns inga suggor hos Anders. Han 

producerar endast slaktgrisar. Som satellit 
kommer de grisar som föds att levereras vid 
25 - 30 kg till Vera och Tomas Arkeberg för 
fortsatt uppfödning.
-I suggnavet blir det serosuggor, berättar 

Anders. Totalt blir det därför enbart serogri-
sar från suggringen. Området har långt mel-
lan besättningarna, varför eventuell smitta 
därifrån inte är något hot. Veterinärerna 
har också rekommenderat serogrisar. Sjuk-
domstrycket är lågt, därför bör sero passa. 
Spermadoserna köps från QG.
-Vi blir två anställda här på Dalagrisen, sä-

ger Anders. Jag och sonen Per, 24 år. Dess-
utom är det behövligt att vid olika tillfällen 
vara två personer i produktionen som kan 
hjälpa till vid arbetstoppar och eventuellt 
uppdykande problem. Dessutom behöver 
vi även, var för sig, vara lediga.

Både begagnad och ny inredning
Det nya stallet får måtten 33,5 x 32,1 me-

ter och innehåller 212 bås. Totalt 1 072 kva-
dratmeter. Stallet får halmbäddar med ät-
bås. Vid betäckningsdelen i stallet fi nns box-
ar för galtar, plus boxar för djur som måste 
tas ifrån övriga fl ocken suggor.
Inredningen till stallet är dels begagnad, 

dels ny från Simia. 
-Simia hade det bästa priset, säger Anders. 

Nu när det är låga investeringar i grispro-
duktionen är det lite av ”köparens mark-
nad” uppger Anders, lite positivt.
I en befi ntlig kall lösdrift fi nns plats för 108 

suggor. I denna har hitintills använts torrfo-
der i automater.
Det fi nns en viss tidspress på bygget. Det 

är redan bestämt att de dräktiga gyltorna 
levereras vecka 48. Det som tyvärr kan för-

Nya bygg-
naden, röd-
markerad, 
förhållan-
de till tidi-
gare bygg-
nader. 
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✔ Är en ren naturprodukt
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Gödselbrunnen fungerar 
bättre om du skär hal men!
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