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Största stallet har sex våningar, alla lika 
med yngsta djuren utefter väggarna och 
slaktsvinen i mitten. Det finns korridorer 
som är 500 m långa. Byggnaden är mycket 
svårventilerad. 30 000 djur finns i byggna-
den samtidigt. 

Ekseko är som ett stort suggnav 
som försörjer gårdar med smågrisar
Företaget AS Ekseko består av vad 
som kan liknas ett suggnav, men som 
producerar smågrisar till 20 gårdar i 
partnerskap. Ekseko säljer inte smågri-
sarna, utan hyr ut dem och står för alla 
produktionskostnader. De anslutna 
gårdarna erhåller enbart en ersättning 
för byggnader och skötsel. 

Estland
Systemet är inte helt genomfört på alla an-

slutna gårdar, men målet är att alla anslut-
na ska ha samma system.
Det berättar Anna Jamieson, Avelspoolen. 

De 9 800 suggorna finns i flera byggnader och 
nya byggs. De svenska besökarna fick endast 
komma in i en byggnad som just byggs om. 
I övrigt fick man titta in genom fönstren i 
de byggnader där det finns djur. 
De 70 000 slaktsvinen produceras i ett hög-

hus på sex våningar. Smågrisarna sätts in i 
avdelningar längst ut utefter väggarna och 
förs sedan mot mitten av stallet i allt större 
boxar, för att vid utslaktningen föras ut ur 
stallet genom hissar i stallets mitt. 
Ekseko installerade hissar i grisstallarna, 

innan det ens fanns hissar i några hyreshus 
i Estland, berättade man. Alla sex etagen i 
höghuset, är utformade på samma sätt. 
-Helst skulle jag vilja jämna detta stora svin-

stall med marken, sa Mati Tuvi, veterinär och 
produktionschef vid anläggningen, när han 
berättade om stallet. Byggnaden är extremt 
svårventilerad. Målet är att bygga nya stallar 
i markplanet, som ersätter höghuset. 

Månadslön 3 500 kr, som stiger
98 personer jobbar med grisarna, 50 per-

soner producerar foder, reparerar, m m. Lö-
nen till djurskötare är 380 eruo, d v s knap-
pa 3 500 kr. Men lönen ökar med minst 15 
proc nästa år. Det beror på konkurrensen 
om arbetskraften. Det finns jobb som är bätt-
re betalda. 
Ekseko har en helt dominerande ställning 

på den estländska grisköttmarknaden, efter-
som var tredje gris i Estland kommer från 
företaget. Grisfarmen ägs av Rakvere Li-
hakombinaat, som har styckning och char-
kindustri, och som i sin tur ägs av finska HK 
Ruokatalo.

Norska och svenska avelsdjur
Aveln sker med inköpta djur från Norge 

och Sverige. Lantrasgaltar, durocgaltar och 
LD (SP2) från Norge och yorkshiregaltar 
från Sverige.  Faderras är således både du-
roc och SP2. 
Ekseko-farmen har egen seminstaton. 

Spermaproduktionen sker alltså i besätt-
ningen. 
-Man använder alltså den avelsmodell som 

kommer att användas i Norge och Sverige i 
framtiden, säger Harald Gjein, Norsvin. Pro-
duktionsresultaten har förbättrats påtagligt 
sedan man infört den avelsmodellen. 
Uppvärmning av stallarna sker med gas. 

Sinsuggorna utfodras med blötfoder.
De svenska besökarna imponerades av den 

goda produktionsuppföljningen. Alla tänk-
bara produktionsmått registrerades i datorn. 
Som en reservation till produktionsresulta-
ten ovan kan nämnas att bästa och starkas-
te smågrisarna sparades kvar i den egna be-
sättningen för uppfödning, resten skickades 
till anslutna gårdar. Orsaken är att miljön är 
mycket tuff och de svagare individerna skul-
le inte klara påfrestningarna. 
Suggorna hålls fixerade en vecka efter be-

täckning. Betäckningsavdelningen är mycket 
kompakt, med grindar på 60 cm c/c-avstånd. 
Vid grisningen hålls suggorna fixerade fyra 
veckor. Inget strö förekommer. Svansarna 
kuperas rutinmässigt. 
Både suggorna och slaktsvinen hålls i sto-

ra avdelningar med 1 000 i varje. 

Stora mängder gödsel
Denna stora besättning producerar stora 

Spalten i nya betäckningsavdelningen.

Produktions- 
resultat 2004
Dräktighetsprocent 86,4, antalet avvan-

da per sugga 10,5, kullar per år 2,3, avvan-
da per årssugga 24,8, dödlighet 5,3 %, till-
växt hos smågrisarna 402 gram per dag. 
Avvänjningen sker vid 28 dagar, när gri-
sen väger 8 kg. Slaktsvinens dagliga till-
växt är 773 gram, foderomvandling 2,89 
kg foder per kg tillväxt i intervallet 30 
– 110 kg.
Slaktsvinsfodret kostar 0,15 euro per kg, 

ca 1,40 kr. Energipriset är 50 öre per kW. 
Produktionskostnaden är 1,08 euro per 
kg slaktad gris, ca 10,10 kr.

mängder gödsel. Den har samlats i en la-
gun för 130 000 kbm, men nu även i 10 sto-
ra behållare i betong som vardera rymmer 
6 000 kbm. Med dessa behållare har man nu 
en överkapacitet, då gödselproduktionen är 
ca 160 000 kbm per år. Besättningen har ing-
en egen mark, eftersom gårdens 12 000 hek-
tar är utarrenderade, men i stället har man 
spridningsavtal. 
Varje år när gödseln sprids klagar gran-

narna i dagstidningarna och därför disku-
teras nya sätt att ta hand om gödseln, i för-
sta hand biogasproduktion. Den skulle göra 
gården försörjd med el. 
Ekseko är certifierad enligt grundcerti-

fieringen ISO 9001 och miljöcertifiering-
en 14001.
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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
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Hos Ydre-Grinden finner 
Du kvalitetsprodukter för 

såväl renovering 
som nybyggnation.

Vi levererar allt från 
kompletta stall till 
enskilda produkter.
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