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Experter på stallklimat 
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SKOV levererar totala klimatsystem, där kom-
ponenterna är optimerade i förhållande till den 
hela lösningen. 

Kontakta:  
SKOV A/S • Ingemar Fransson 
0702-254286 • ifr@skov.dk

Climate for Growth 

Myt att emv-köpare hop-
par runt hos leverantörer
-Det är en myt att livsmedelskedjor hop-

par runt hos olika produktionsföretag för 
tillverkning av emv-varor, säger Johan Neu-
man, inköpschef för emv hos Axfood. Allt 
eftersom emv får större marknadsandelar, 
blir livsmedelskedjorna beroende av bra och 
långa relationer, t ex för gemensam investe-
ring i produktutveckling. Källa: DN. /LG

Annica Granström

Ägare måste övervaka alla rutiner 
Inte coolt jobba som svinskötare
Under ett fantastiskt skördeväder har 
vi på rekordtid fått in allt korn och 
vete. Vi har dock fortfarande halmen 
kvar, men med de fina väderutsikter 
som visas, ska vi nog också få in hal-
men torr och fin. Kvaliteten har varit 
helt i topp, men utbytet lite varierande.

Danmark
Vi har flyttat in grisar i det nya stallet, trots 

att det inte är helt färdigt. De senaste tre 
veckornas avvanda smågrisar har kommit 
in i var sin sektion. Min man har tre veckors 
semester nu och räknar därför med att hinna 
en hel del. Foderanläggningen är nummer 
ett att få igång, eftersom jag i dag använder 
ca 300 kg foder om dagen, som jag utfodrar 
för hand. Och det blir ju mer för varje dag. 
Nummer två är att få igång värmen i golvet. 
I dag har jag elvärmeblåsare som står på och 
det är alldeles för dyrt. Det är tur att det är 
så varmt utanför byggnaderna.
Sist i prioriteringsordning är personalens 

faciliteter. Det är nog dom mina anställda 
gläder sig mest åt, men …

Tre vattenledningar till varje avdel-
ning
Hur går det då i stallet? Ja, tills nu har jag 

haft tre döda grisar av ca 600 grisar – så det 
är en jättestor förbättring! Och endast en 
gris är behandlad mot hjärninflammation. 
Veterinären råder oss dock till att fortsät-
ta med de förebyggande behandlingarna i 
vattnet tills vi vet hur bra det går.
Vi har satt upp tre vattenledningar i gång-

en och in till varje sektion kan jag välja vil-
ken vattenledning jag vill använda. Det går 
att välja mellan ”vanligt vatten”, medicin-
vatten, eller vatten som är tillsatt syra. Det är 
ett otroligt enkelt system där jag bara stäng-
er av och öppnar kranar efter behov. Det 
finns också en avtappningskran i varje sek-
tion så jag kan tömma rören vid behov. Det 
betyder att jag kan tillföra medicin doserat 
i vatten på ett par sekunder, om det skulle 
uppstå akut diarré i sektionen.

Rädsla för PRRS
Vi är mycket försiktiga så vi inte släpar med 

oss smitta från det gamla smågrisstallet. Den 
person som sköter gamla stallet får inte kom-
ma i närheten av det nya.
Annars går det upp och ned med den övri-

ga delen av produktionen. Vi har haft en pe-
riod med många omlöpare och många död-
födda grisar, men också enstaka grisningar 
en vecka för tidigt. PRRS spökade naturligt-
vis i vårt huvud, men blodprov visar att det 
inte är det i alla fall. Veterinären menar att 
det kan vara leptospiros, och då ska besätt-
ningen nog komma i balans igen.

Känsligt att stressa suggorna
Tyvärr upptäckte jag vid en genomgång av 

våra rutiner att min fodermästare hade bör-
jat flytta ut suggorna en vecka tidigare i lös-
driften, än vi hade avtalat. Enligt min me-
ning är en av dom basala kunskaperna att 
veta, att man aldrig får stressa en sugga mel-
lan 10e dagen och 28e dagen efter löpning. 
Tyvärr hade hon glömt detta och av prak-
tiska orsaker satt ut dem i flocken i denna 
känsliga period. Jag är övertygad om att det-
ta har varit orsaken till en hel del av de ore-
gelmässiga omlöpen. Efter att hon fått or-
der om att ändra tillbaka rutinerna till de 
ursprungliga, har frekvensen av omlöpare 
minskat väsentligt.

Övervakning är A och O
Ett annat problem är att få våra betäck-

ningsfärdiga gyltor brunstiga. Detta trots att 
vi flyttar runt dem, stressar dem och flushar 
dem, är de svåra att få i brunst. Även här vi-
sar det sig att rutinerna ändrats de senaste två 
månaderna och att mina boxar för obetäck-
ta gyltor mer eller mindre användes till att 
inhysa gyltor. Detta gjorde att det var svårt 
få tillräckligt antal gyltor betäckta, trots att 
vi har gott om dem.
Detta visar ännu en gång hur viktigt det är, 

att man som besättningsägare följer med i 
vad som händer i stallet, oavsett hur duktigt 
folk man har….

Var femte anställd är utlänning
Apropå folk, så har jag importerat en ung 

svensk tjej igen som vill försöka att komma 
in på landbohøjskolan i København nästa år. 
Dessutom får jag snart en tjej från Ryssland 
(när utlänningsstyrelsen godkänner henne). 
Det är synd att man inte kan få tag i bra 
danska elever numera. 
Det visar sig nu i Danmark att var femte 

anställd i landbruket är utlänning. Det är ett 
problem man även snackar om bland politi-
kerna. Det är ytterst få danskar som är in-
tresserade av att arbeta i lantbruket. Och det 
är ännu färre som vi kan använda. 
Jag har hört rykten om att av de elever som 

startar på lantbruksutbildningen, är det en-

dast hälften kvar efter ett år. Om det är vi 
lantbrukare som ställer för höga krav, eller 
om det är kvaliteten på eleverna som är för 
dålig, det kan man ju alltid diskutera.

Inte coolt bland vännerna
Lönemässigt och arbetstidsmässigt är vi helt 

på samma nivå som andra utbildningar och 
det är allt mera sällan att det är en arbets-
plats med bara en elev. Personligen tror jag 
att det är lantbrukets, och i synnerhet gris-
produktionens, dåliga image som har bety-
delse för rekryteringen av duktiga ungdo-
mar till vårt yrke. Det är ingen ”cool” grej 
att berätta för vännerna att man arbetar som 
svinskötare. 
Annica

Bygger suggstallar för 4 800 
avvanda smågrisar/vecka
När vi talar om stora suggstallar på 
350, 500 och 1 000 suggor i Sverige, 
planerar man väsentligt större enheter 
i andra länder. Natural Pork Produc-
tion II, (NPP II) Harlan, Iowa, USA, 
vill bygga en sugganläggning för 4 500 
avvanda smågrisar per vecka! 

Företaget har sökt tillstånd för högst 15 
000 vuxna suggor, varav 11 200 suggor i pro-

duktion och de beräknas få i snitt 21 små-
grisar per år. 

Byggkostnaderna beräknas till mellan 15 – 
18 miljoner dollar. 35 personer får jobb, till 
en lön på 10 – 15 dollar per timma. 
Företaget har köpt 60 hektar mark för verk-

samheten, varav suggbesättningen upptar 16 
hektar. Källa: Palladium Item
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 vättning av svinstallar är ett 
tungt och smutsigt arbete T

Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala 
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som skadar din hälsa!
Idag finns alternativet 

Clever Cleaner, en 
automatisk tvättrobot 
som utför grovjobbet 
vid stalltvättning.

Jörgen Samuelsson 
Bro, Gotland

RamstaRobotics AB

De é lett å tvette!!
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Spannmålssilo av högsta kvalitet
Från 20 t o m 20 000 ton. Tak, tork och effektiv omrör-

ning i silon. Du kan naturligtvis även välja silo endast 

för lagring.

Ring oss för projektering och offert. Vi har det 

kompletta programmet.

Infomatics motto är kvalitet
Vår inredning som vi själva tillverkar är anpassad för att

klara många år i en påfrestande miljö. Allt stål som har

kontakt med gödsel består av massivt järn.
Ø 14 massivt

rundjärn

Ø 25 massivt
stål

Plattjärn 40x15

Infomatic 0205  05-01-24  10.44  Sida 1

Åskskydd, drift-  
och temperaturlarm
Infomatic har kunskap och teknik för att skydda dig och 
dina djur. 
Dra nytta av det och installera ett skydd innan olyckan 
är framme!
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