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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

Suggboxar vid Spångboda
Skapa trivsel i stallet! 

Glasfi ber är ett hållbart, lättvättat 
och ljust material.
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Dansk modifi erad grisningsbox
anpassad till framtidens krav
-2 - 3 personer ska sköta 506-suggors-
besättningen, när den är intrimmad. 6 
- 8 när den blir fullt utbyggd. Nu under 
inkörningen är vi 8. Djuren ska för-
ädla gårdens spannmål och ta till vara 
biprodukter från mejerierna, ostvassle. 
Blötutfodringen, Weda med BW+, 
förser alla kategorier grisar med foder 
och är dimensionerad redan från star-
ten för de planerade 1 012 suggorna. 

suggstall
Fredrik Kvantenå berättar om nya stall-

bygget, där mycket av arbetet utförs med 
gårdens arbetskraft. Det har sänkt kostna-
derna. Första spadtaget togs i april och in-
fl yttningen av första suggorna skedde i bör-
jan av december. 
-Vi tog in anbud på allt för det nya stal-

let. Där vi ansåg oss konkurrenskraftiga, an-
vände vi egen arbetskraft, berättar Fredrik. 
Montering av inredning och blötutfodrings-
rör, m m, görs av de egna medarbetarna på 
gården, sedan Infomatics servicefolk mon-
terat första avdelningen och satt oss in i ar-
betsgången. Funderar vi på något, går vi till 
den avdelning som monterats av proffsfol-
ket och kollar hur det ska vara. Foderköket 
monterar Infomatics personal. BW+ gör att 
aminosyrorna bevaras i fodret ända ut till 
grisarnas tråg.
-Även markarbetet gjordes till större delen 

av gårdens personal. Vi lejde in två grävma-
skiner för att anlägga grunden och vi anlitade 
Geo-Mark AB för utsättningen. Själva grun-
den och byggnaden och även gödselbrunnen 
var med i byggentreprenaden, som utfördes 

av MG Bygg AB. De två gödselbrunnarna 
från Abetong rymmer 2 000 kbm var. 
-P g a att gödselbrunnarna ligger långt från 

stallet, för att få plats med ytterligare en sek-
tion för etapp två, pumpas gödseln 75 me-
ter. Pumpen är en Samson-pump på 25 hkr, 
för avståndets skull, och rören ligger under 
jord på frostfritt djup.

Värmen kommer från gödseln
Stallet har vakuumutgödsling i alla avdel-

ningar. Den är från Fog Agentur & Agrotek-
nik i Danmark och har sålts av Simia. Kol-
lektorslangar för att utvinna värmen från 
gödseln ligger i alla rännor och kollektor-
slang fi nns även i slingor runt gödselbrun-
nen för att ta vara på värmen i gödseln i 
brunnarna. 
-Värmepumpen klarar värmebehovet i stal-

let de allra fl esta dagar på året, men om den 
inte räcker vid någon tidpunkt, fi nns en vär-
mepatron som reserv, säger Fredrik. 

Dansk modifi erad grisningsbox
All boxinredning för både suggor och till-

växtgrisar är från Infomatic. Suggboxen har 
inspiration från en dansk box och i den här 
versionen är den kallad Dalslandsboxen, ef-
ter besättningen den för första gången an-
vänts. Liggyta och spalt är optimerad till det 
som är bäst för grisarna. Gödselgången be-
står av Mik plastspalt.
-Värmelamporna är av konventionell typ, 

men ska förses med termostat med tre vär-
mesteg, berättar Fredrik. Varje stallavdel-
ning får en termostat. 
Mellanväggarna är av betong, både i sugg-

boxarna och tillväxtboxarna. Tillväxtboxarna 
är av konventionell modell med tvärtråg för 
blötutfodringen. I tillväxtboxarna är spalten 

av gjutjärn. I bortänden av tillväxtboxarna 
fi nns värmetak av 12 m m formplywood. 
Ventilationen är från Skov och har valts 

med utgångspunkt från tidigare erfarenhe-
ter. Skovs ventilation fi nns även i slaktsvins-
stallarna vid Qvantenburg och det är dessut-
om praktiskt med samma ventilation överallt, 
med tanke på reservdelshållning, m m. 

Premixer, spannmål och vassle
-Foderberedningen sker med egen spann-

mål, vassle och fyra premixer, berättar Fred-
rik. Fodermix levererar premixerna till sug-
ganläggningen (Foderlotsen till slaktsvinen 
vid Qvantenburg). Fickor från Tornum fi nns 
i en högdel på suggstallet, där 200 ton spann-
mål kan lastas in. 
-Spannmålen i fi ckorna behöver fyllas var 

fjortonde dag och den hämtas från Qvanten-
brugs spannmålsanläggning, berättar Fred-
rik Kvantenå. 
Under silorna fi nns en Awila hammarkvarn, 

en tysk kvarn som fått gott rykte tack vare 

Dysorna till Kärshers dimspridningen är 
placerad som en stjärna. I förgrunden utta-
get till högtryckstvätten.  

Ventilationen är från Skov, som tidigare i 
slaktsvinsstallet.

Dalslandsboxen med öppna grindar och i 
läge för grisning. 

Nedan en tillväxtavdelning. 

Blandningskaren till blötutfodringen. Det 
högra med omröraren i botten är för vatt-
net till BW+.


