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Ett
smartare

val!

Tel 0500–41 81 90 • Fax 0500–41 99 57
E-post info@skovdeslakteri.se

En samarbetspartner
att räkna med

www.skovdeslakteri.se
JYDEN

Inredning för nöt och gris    www.jydenbur.dk
Kjell Hansson 0511-127 72   Lennart Grehn 0504-155 93

Inredningar
i glasfi berarmerad plast

Grisningsbox hos Lars Nilsson, Tollarp
Skapa trivsel i stallet! 

Glasfi ber är ett hållbart, lättvättat 
och ljust material.

Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp, S-534 96 VARA, Sweden

Telefon 0512-300040
Telefax 0512-60100
E-post info@fribergs.se

www.fribergs.seFör mer information, ring oss på

0512-300040 eller besök
oss på:

� OMRÖRARE RF
Robust konstruktion, lätt anpassningsbar
för olika insvetsningsflänsar. Finns i en
mängd olika utföranden.

� DISKSNURRA RF
Mycket effektiv och lätt-
installerad. Anpassningsbar
för olika tankar.

� CENTRIFUGALPUMPAR RF
Robust konstruktion och lätt
anpassningsbar till varje anläggning.
Finns i en mängd utföranden.

Utgödsling • Stålbyggnader • Hydraulcylindrar

www.lr-system.se
 LR•System AB

260 70 Ljungbyhed
Tel 0435-44 07 60. Fax 0435-44 03 97
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3 kvm fast liggyta
och 1,70-cirkel
-Man får ha en speciell tumstock för att 

mäta fasta golvytan och cirkeln där sug-
gan ska vända sig, säger Henrik Strind-
berg, och syftar på att måtten inte riktigt 
stämmer med dagens regler i L100, men 
förhoppningsvis med de nya som kommer. 
Och måtten stämmer med de som fanns 
2003, när vi planerade stallet.
-Om vi byggt 2003, när handlingarna läm-

nades in, då har vi haft rätt mått och fått 
producera i stallet till 2013. 
-Vi hoppas ändå få stallet godkänt vid 

besiktningen, när vi lämnar in ansökan 
innan stallet blir fyllt, säger han. Vi har 3 
kvm fast golvyta och 3 kvm spalt. Bestäm-
melserna säger 4 kvm fast golvyta. Boxens 
totalyta är dock tillräcklig, 6 kvm. 
Vidare ska det fi nnas en 2-meterscirkel 

där suggorna ska kunna vända sig. Vi har 
1,70. Det kan inte vara några allvarliga av-
vikelser, måtten var godkända 2003 och 
massor av suggor fi nns i sådana boxar. 

Inget bygge vid dagens L100
-Det skulle ha kostat oss 6 mkr i ökade 

arbetskostnader under stallets driftstid, 
om vi valt att använda dagens regler. Det 
är orimligt, det tål inte kalkylerna i den 
konkurrensutsatta grisnäringen. Det har 
helt enkelt inte blivit något nytt stall, om 
vi skulle använda dagens regler. Detta har 
varit mycket negativt för navet. Så vi sat-
sade på att det kommer nya regler.
-Blir inte stallet godkänt fi nns utvägar, 

säger Henrik. Vi kan montera plåt på spal-
ten som ökar ut den fasta liggytan. Grin-
darna går att häkta av, så vi klarar 2-me-
terscirkeln. 
-Om vi byggt enligt dagens bestämmel-

ser, har vi ”gjutet” fast oss och har inte 
kunnat ändra måtten när nya bestämmel-
serna träder i kraft. 
Ett annat alternativ är att överklaga be-

sluten så långt det går. Det tar många år 
innan alla instanser sagt sitt och till sist 
EU-domstolen. 
Det blev en livlig debatt kring de avvi-

kande måtten i samband med stallvisning-
en i september, där bl a Rolf Maltesson, 
Länsstyrelsen, Conny Nyhlin, LRF Kon-
sult, och Per-Inge Pålsson, Trolle-Ljung-
by och vice ordförande i Sveriges Gris-
producenter, deltog. Alla var överens om 
att bestämmelserna måste ändras och vil-
ket alla väntar sig. 
-Lite mer civil olydnad är befogad, för att 

få bort bestämmelser som inte är verklig-
hetsförankrade, tyckte Per-Inge.

Fotnot
De nya reglerna för L100 väntas inte bli 

klara för tillämpning förrän i april, om 
det inte går att få några delar av reglerna 
ändrade innan dess. Bristen på smågrisar 
är ca 23 000 vecka efter vecka enbart hos 
Swedish Meats och nästa år väntas gris-
produktionen gå ner som en följd av små-
grisbristen. I stället ökar importen.

igång och allt har levererats i tid. Myndig-
heterna har dock varit mycket långsamma 
med handläggningen. 
-Vi lämnade in ansökningshandlingarna 

2003. I mars 2004 var beslutet klart. Beslu-
tet skrevs inte ut förrän i oktober. Schakt-
ningen började i december och var inget pro-
blem, marken består av sand. Vi fi ck ta en 
paus i byggandet under vintern och arbe-
tet återupptogs i april. Första grisarna sat-
tes in i september.
Byggentreprenör är Kiaby Plåt & Bygg. 

Väggarna är färdiga element. Infomatic har 
sålt inredning, utgödsling och ventilation och 
Bröderna Hellberg har monterat. Blötfoder 
används till alla djuren och blötutfodringen 
är från Funki. Dimningsanläggningen kom-
mer från Ergo Miljö. Smågrisarna säljs till 
Swedish Meats och går direkt till mottagan-
de besättningar via mellangårdsavtal. 

Spar el
Ventilationssystemet är försett med styr-

ning, som gör att det alltid är rätt tempera-
tur och ventilation i stallarna. En mätfl äkt i 
en av utluftdonen i varje avdelning känner 
av temperaturen och luftströmmarna. Om 
det blir för varmt i stallet, t ex under en varm 
sommardag, går fl äktarna på fullvarv och ef-
fekten till värmelamporna sänks. Vi kan då 
spara el.  Värmelamporna för hela boxraden 
höjs och sänks från en enda plats. 
Värmepumpar förser stallarna med vär-

me.  Slangar under gödselgången tar vara 
på värmen från gödseln. Det fi nns golvvär-
me under liggytorna i boxarna. Värmefl äk-
tar snabbtorkar stallarna efter tvätt.
-När vi ändå grävde, lade vi ner en hel del 

slang i marken för jordvärme också, sa Hen-
rik.

-Vi satsade inte på drag och släpp-utgöds-
ling, som många annars gör idag, utan den 
gamla hederliga tekniken med skrapor un-
der spalt och med lina, poängterar Henrik. 
Vi vill ha möjlighet att ha mycket halm och 
så gillar vi inte fl ugorna, som är en plåga 
i en del besättningar med fl ytgödselteknik. 
Flugor är problem för både djuren och per-
sonalen. 

Fast gödsel inne, fl yt ute
Fast gödsel inne i stallarna alltså, med strö, 

men fl ytgödsel utanför väggarna. Gödseln 
transporteras med skrapor till en pumpbrunn, 
som ligger under trappan till entrén. I pump-
brunnen fi nns en toppmatad Eisele gödsel-
pump från Astimac. Den är på 15 kW och 
har skärverktyg för att hacka ned halmen i 
småbitar. Pumpen trycker ut gödseln i rör-
ledningar till de två gödselbassängerna, som 
klarar 15 månaders lagring. Rören är 160 
mm PE-rör, dvs av polyeten och förgrenar 
sig till de två brunnarna. Sista biten av rö-
ret på insidan, för fyllning av gödseln under 
gödselytan, är slang. Den är böjlig och kan 
vika undan vid omröring. 
-Halmen är inget problem för pumpning-

en, men möjligtvis måste vatten tillsättas 
gödseln någon gång för att få den lämplig 
för pumpning, säger Hans-Gösta Jönsson, 
Astimac. Men det kanske räcker med det 
vatten som grisarna spiller vid vattennipp-
larna i gödselgångarna.
-Om vatten behöver sättas till beror givet-

vis på hur mycket strö som används. Halmen 
suger mycket vatten.

Spannmål och drank
-Vi ska använda egen spannmål, samt drank 

från bränneriet i Nöbbelöv och till det krävs 
en premix, säger Henrik. KLF i Kristianstad 
ska leverera. Dranken förvaras i två stora 
tankar, som försetts med omrörare för att 
hålla vätskan homogen. 
Omrörarna har tagits fram av AquaRent, 

Kristianstad, som vanligtvis arbetar med vat-
tenrening. 
Utanför stallet står tre Mafa-silor, dels för 

mald spannmål, dels för premixer.  

Lars-Gunnar Lannhard

Fasta liggytan är 3 
kvm och fria cir-
keln, där suggan 
ska vända sig, är 
1,70 m i Widtskö-
fles nya satellit-
stall. Men reglerna 
väntas bli ändra-
de. Gjutningen av 
boxgolvet har dock 
inte kunnat ändras 
i efterhand. 

De båda dranktankarna.
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