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Specialisten på foderhantering

Ingår i Sveaverken-gruppen

Badenetorp, 535 91 KVÄNUM, SWEDEN
Tel: +46 (0)512 924 50  •  Fax: +46 (0)512 930 80  •  info@rotageagri.se  •  www.rotageagri.se

Lagra miljövänligt 

och effektivt

Glasfi bersilo för 
RENARE MILJÖ

En unik konstruktion 
UTAN BULTAR OCH 

SKARVAR på insidan.  
Lätt att rengöra.

GÅRDSNAMN SOM 
DEKAL ingår i priset!
Finns i 5 storlekar

från 6-31m³

Kontakta våra återförsäljare 
för ett bra pris!

� Flex 90
Böjlig skruvtransportör för 
skonsammare transporter.
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Hur skapar man 
en god arbetsmiljö 
inom storskalig grisproduktion
Strukturförändringen inom svensk 
grisproduktion har varit och är fortfa-
rande mycket intensiv. Antalet grisar 
per företag ökar mycket snabbt medan 
antalet företag samtidigt minskar. Den 
storskaliga grisproduktionen innebär 
såväl problem som möjligheter och en 
försämrad arbetsmiljö kan bli resulta-
tet av en dåligt genomförd strukturom-
vandling. Under ett helt verksamhetsår 
genomförde forskare från Sveriges 
Lantbruksuniversitet (JBT) i Alnarp 
en omfattande undersökning av den 
fysiska och psykosociala arbetsmiljön 
bland sysselsatta hos ett tiotal stora 
grisproducenter i södra Sverige. Med 
bakgrund av arbetsmiljöanalysen 
har Råd & Rekommendationer för 
djurskötare utarbetats till stöd för 
företagare och arbetsledare i hur man 
kan skapa en god arbetsmiljö inom 
storskalig grisproduktion 

Fysiska arbetsmiljöfaktorer – ont i 
kroppen - hur undviker man det?
Besvärliga och fysisk påfrestande arbets-

moment i stora grisbesättningar har i många 
fall ersatts av tekniska lösningar. Det fi nns 
dock fortfarande arbetsmoment som inte har 
åtgärdats t.ex. den manuella gödselskrap-
ningen.    Arbetsmoment i suggstallet såsom 
t.ex. lyft av smågrisar, järninjektion, kastre-
ring och tandslipning är i de stora besätt-
ningarna intensiva och upprepande arbets-
moment som ofta innebär böjda och vridna 
arbetsställningar. En del av dessa moment 
kan sannolikt lösas genom ytterligare vida-
reutveckling av teknik och hjälpmedel men 
även genom korrekt arbetsteknik och lämp-
liga arbetsställningar.

Arbetsteknik – tips till djurskötarna
•  En vältränad kropp får mindre belastnings-

inom storskalig grisproduktion

Råd & rekommendationer– del 2    

Kontaktperson:
Christina Kolstrup,
Sveriges Lantbruksuniversitet,  JBT 
Temagrupp Arbetsvetenskap
Box 88, 230 53 Alnarp.
Telefon:  040-41 54 00. 
E-post:  christina.kolstrup@jbt.slu.se

skador! Håll kroppen 
i trim genom FYSISK 
TRÄNING 1-2 timmar 
i veckan – t.ex. gympa, 
simma, springa, jogga, 
promenera, rida, stav-
gång, dansa eller lik-
nande 

• När du lyfter – använd dina ben och inte 
ryggen 

• Arbeta kroppsnära – håll t.ex. grisen in 
till kroppen och inte i utsträckta armar

• När du skall bära – fördela vikten jämnt 
i händerna t.ex. två foderhinkar med fo-
der och inte enbart en tung i ena handen! 
Bär nära kroppen!

• När du lyfter/fångar smågrisar, skrapar 
gödsel eller t.ex.  lyfter en halmkorg – 
håll ryggen rak och böj på benen, fl ytta 
på dina fötter så du undviker snedvrid-
ning av ryggen

• Undvik att belasta dina leder t.ex. hand-
leder i ytterlägen 

• När du skrapar gödsel – håll ryggen rak 
och använd dina ben i stället för att böja 
i ryggen

Råd och rekommendationer” bygger på 
en undersökning och analys av arbetsmil-
jöförhållanden på ett antal större grispro-
duktioner i södra Sverige. Projektet ”Stor-
skalig grisproduktion – framtidens arbets-
plats för den yngre generationen” – har fi -
nansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning 
och Swedish Meats

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

Inredningar
i glasfi berarmerad plast

Tillväxtboxar vid Spångboda
Skapa trivsel i stallet! 

Glasfi ber är ett hållbart, lättvättat 
och ljust material.
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