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STALLSPECIALISTEN
MYRBY SLAKTSVINSBOXAR

SÄTRABOXEN med långtråg

30 års boxutveckling!
Sätraboxen består av 35 mm betongskrivor, 600 mm 

höga + röröverdel. Totalhöjd 1 050 mm.
Tack vare den mycket kraftiga betongskivan erfordras 
endast att en stolpe per box fästs vid golvet. Stolpen 

har massiv nederdel, alt 10 mm skruvplatta.
I boxen ingår fem 1” frontrör, gödselgångsgrindar med 

massiv nederdel och snabblås.
Den kraftiga betongskivan sträcker sig fram mellan 

fodertrågen, vilket gör boxen mycket hygienisk.

Myrby Mekaniska Verkstad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 
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Perstorp Specialty Chemicals AB

Telefon 0435-38 000

• Ättika är en effektiv pH-sänkare till blötutfodring av grisar.
• Smakligheten höjs medan tillväxten av bakterier hämmas.
• 2 - 3 liter 60 % kemisk ren ättika per ton blandat foder.

Perstorp Ättika 

Utgödsling • Stålbyggnader • Hydraulcylindrar

www.lr-system.se
 LR•System AB

260 70 Ljungbyhed
Tel 0435-44 07 60. Fax 0435-44 03 97

Skydda dina grisar med Mastersafe larmcentral
Mastersafe uppfyller de svenska djurskyddsbestämmelsernas krav

Din totalleverantör till grisstallet

Mastersafe

Lokalkontor
Bergkvara 0486-202 05
Halmstad 035-583 32
Norrköping 011-741 28
Strängnäs 0152-400 17
Trollhättan 0520-44 41 34

Vingåkersvägen 73, Box 38, 641 21 Katrineholm
Tel: 0150 - 48 77 00 Fax: 0150 - 48 77 77

www.sveaverken.se
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Vi älskar vår skö-
tare som valde 

Smågris Start från
 FoderMix.

Oj, vad jag känner mig 
bra i magen – hurra!

Det här var den 
bästa mat vi 

kunde få
 – ja näst efter 

mammas mjölk.

Tel 0512-620 52, 070-583 06 37
Ulvstorp 8004, 534 90  VARA

Fakta: 
Smågris Start är smakrikt och vänligt för magen. 
9 av 10 besättningar fortsätter med detta foder efter test.

Dans kring granen i  
avvänjningstider

Swedish Meats ordförande har satsat 
13 mkr på nytt stall för 506 suggor
Första etappen för 506 suggor, av en 
anläggning som planeras bli för 1 012 
suggor fullt utbyggt, är nästan klar 
vid Dalslands Gris AB, Mellerud. De 
första suggorna har redan grisat i en 
avdelning, medan inredningen fortfa-
rande monteras i andra avdelningar. 
Bakom storsatsningen står Sören 
Kvantenå och hans familj. Sören är 
Sveriges främste företrädare för gris-
produktionen i egenskap av ordfö-
rande för Swedish Meats. 

suggstall
Men det är sonen Fredrik som är vd i Dals-

lands Gris AB och även hans syskon Katari-
na och David är engagerade. Men att pappa 
Sören står bakom den här storsatsningen på 
suggor och på integrering av den slaktsvins-
produktion som finns på Qvantenburg, har 
givetvis stort symbolvärde för hela grisbran-
schen. Vem ska tro på svensk grisproduktion 
i framtiden, om inte Swedish Meats ordföran-
de? Nu har han visat att han, och hans nästa 
generation, är beredd att satsa 13 miljoner 
på näringens framtid. Det vore helt märkligt 
om inte detta ger ringar på vattnet!

Satellitbesättning
Besättningen är satellit till Tängesbol 

suggnav, Brålanda, som levererar 46 sug-
gor varannan vecka. Smågrisarna levereras 
sedan på kontrakt, ett mellangårdsavtal, till 
slaktsvinsstallarna vid Qvantenburgs Säteri 
AB, där Sören Kvantenå har slaktsvinsbe-
sättningen med 10 000 årssvin. 
Den nya smågrisenheten har byggts på går-

den Östebyn, som är en utgård till Qvanten-
burg. Dessutom arrenderar Dalslands Gris 
AB stallar för 7 000 slaktsvin vid Hästefjord, 
Frendefors. Det är Hans Topps, ToppFrys, ti-
digare besättning. Totalt producerar familjen 
17 000 slaktsvin, och det är alltså planer på 
25 000 smågrisar, varav hälften är på gång i 
den nya anläggningen.

Mitt på Dalsboslätten
Det nya stallet ligger på betryggande av-

stånd från andra grisbesättningar, mitt utpå 
Dalsboslätten, den berömda lerslätten, med 
gårdens bördiga åkermark runt om. Totalt 
odlar familjen Kvantenå 600 hektar åker på 
sina två gårdar. 
Familjens slaktsvinsproduktion blir helin-

tegrerad när stallet blir fullt utbyggt och det 
blir t o m en hel del smågrisar över till för-
medlingen. Alla leveranser går, självklart, till 
Swedish Meats.
Den nya byggnaden är på 3 250 kvm. Fack-

verkstakstolarnas spännvidd är 75 meter, 
stödvägg mitt under. Husets längd är 71 me-
ter, men det är som sagts första etappen. 

Familjerådet var enigt om sats-
ningen på smågrisar
-Familjerådet kom fram till att vi skulle byg-

ga den här sugganläggningen, säger Sören 
Kvantenå, som annars föredrar att Fredrik, 
företagets vd, för talan om stallbygget. Nu 
är det de unga som ska ta vid.
-Jag är 60 år och det är dags att den yng-

re generationen tar över. Jag har fyra barn, 
och tre är intresserade av grisproduktion och 
delägare i anläggningen. Det är en bra förut-
sättning för en sådan här satsning. Målet vi 
satt upp är att producera 25 000 smågrisar. 
Men detta är givetvis beroende av hur pro-
duktionen går i den första etappen. 
-Kalkylerna är bra, säger både Sören och 

Fredrik. Så långt vi kan se, ligger kalkyler-
na rätt, men ingen kan ju vara helt säker 

på framtiden. Finansieringen är inget pro-
blem i det här fallet, men stallet ska givet-
vis ge skälig vinst och kalkylen håller för en 
bankbedömning. 
Det är ingen tvekan om detta, det förstår 

vi av de bådas presentation.
-Men bankerna kan vara svåra vid såda-

na här investeringar, säger Sören. Jag sitter 
själv med i en bankstyrelse. 
-Även om jag är ordförande i Swedish Me-

ats, har jag inga förmåner när det gäller av-
tal eller leveranser, försäkrar Sören. Jag har 
samma villkor som alla andra grisuppföda-
re. Vi får sålunda del i Swedish Meats till-
växtsatsning och får ökningstillägg, på sed-
vanliga villkor. 
Det är f ö något som han gärna vill att fler 

uppfödare utnyttjar.

Nya suggsallet är en 
mäktig byggnad 75 x 71 
meter. 

Sören Kvantenå och so-
nen Fredrik, nybliven 
lantmästare 2004 och vd 
i Dalslands Gris AB.

De första suggorna har 
flyttat in i första avdel-
ningen.


