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Lantmännen är varje lantbrukares bästa affärspartner. 
 För dig som är grisproducent är foder den enskilt största kostnaden. 

att minska foderkostnaden per kilo producerad gris. Samtidigt måste 
du leva upp till de allt hårdare miljökrav som ställs.
 Genom din säljare får du tillgång till den senaste kunskapen 
om råvaror, foder och utfodring. Det är ingen tillfällighet att vi är 
ledande på den svenska marknaden. 

Vi håller den svenska matens framtid i våra händer          www.lantmannen.se

Lantmännen är Bäst på Gård när det gäller foder. Prata med din 
säljare om lönsam grisproduktion i balans med miljön.

Bästa näsan 
för affärer!

Kunskap för lönsam 
grisproduktion i 
balans med miljön.
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Swedish Meats vd 
Peter Razstar in-
vigde sin ordfö-
randes suggstall.

”Gör som Sören, våga satsa 
– och tala om det för andra!”
-Kan man som ordförande i Swedish 
Meats bevisa sin tro på svensk gris-
produktion bättre, än att investera 13 
mkr i den näring man har till uppgift 
att leda? Den retoriska frågan ställde 
Swedish Meats vd Peter Rasztar, när 
han invigde familjen Kvantenås nya 
suggstall. 

ekonomi
Svenska grisuppfödare är lika effektiva som 

danska och nu är Swedish Meats en bra af-
färspartner. Förutsättningarna för svensk 
grisproduktion är goda på den europeiska 
marknaden, menade han. 
-Våga satsa, uppmanade Peter även andra 

uppfödare! Och tala också om för andra gris-
uppfödare att ni satsar! Vi ska vända den trå-
kiga trend vi haft under flera år med fallan-
de grisproduktion, dålig ekonomi och dess-
utom alltför mycket negativt i massmedier-
na. Hur kan vi med en sådan negativ bild, 

som under senaste åren, förvänta att någon 
ska satsa? Nu är den negativa och tråkiga 
tiden över. Nu är vi offensiva!

Hands on
-Nu ska vi satsa på tillväxt, manade Pe-

ter Rasztar. Vi behöver tillväxt för att mota 
importen, det är överkapacitet i slakterier-
na, brist på svenskt kött, vi har överskott 
på spannmål och vi har nya marknader att 
erövra. 
-Låt det här bygget bli ett gott exempel för 

svenska grisproducenter!
• Tro på framtiden
•  Satsa stort!
•  Hands on•
-Blir det så, kanske vi har stängt för många 

slakterier, sa Peter och förklarade stallet in-
vigt.

Lars-Gunnar Lannard

jämn malning, hög kapacitet och låg ener-
giförbrukning. 
-Den jämna malningen beror på nätsål-

let, som även ökar livslängden och kvar-
nen klarar havre bättre än de flesta kvar-
nar, förklarar Fredrik Persson, Infomatic. 
Havre är ofta ett problem vid malningen.  
-Den låga energiförbrukningen beror på att 
det inte finns fläktar. I stället skruvas spann-
målen till kvarnen och mjölet från kvarnen. 
Spannmålsskruven är frekvensstyrd, vilket 
innebär att skruven matar in mindre spann-
mål om kvarnen börjar gå tungt och matar 
in mer om den går lätt. Det här påverkar 
både kapaciteten och energiförbrukning-
en positivt. 
Eftersom skruvar används i stället för 

fläkt, erfordras endast en liten strumpa för 
att fånga upp dammet. Det blir alltså mini-
malt med damm. 
Vasslen förvaras i en rostfri tank, en inom-

hussilo som MLM, Mats LantbruksMonta-
ge, säljer som byggsats och har blivit myck-
et vanlig i blötfoderstallar. Den monteras på 
slätt golv och har en topp av presennings-
väv. Den har uttag för omrörare, utloppsrör 
och manlucka. 
Blötläggnings- och dimningsanläggningen 

kommer från Kärsher. Kärshers dimsprida-
re är monterade som en stjärna, eller ron-
dell, centralt i stallavdelningarna. Dimning-
en och blötläggningen styrs av en plc-dator. 
I varje avdelning finns även uttag för hög-
tryckstvättning. 
Stallavdelningarna har väggar som målats i 

olika färger, en för varje avdelning. Det ger 
omväxling i de annars identiska avdelning-
arna och gör det lättare att hitta rätt i den-
na stora grisanläggning.

T v långsidan av stallet, med luftintagen.

Nedan t v gödselränna med ”proppen” att 
dra ur vid utgödsling.

Nedan värmepumen som förädlar värmen 
från gödseln till behaglig stalltemperatur.


