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LANTBRUKS-
BYGGNADER

djurstallar fodersilor
inredningar betongspalt
ventilation utgödslingar
utfodringar gödselbehållare

Stallbyggen AB
Löparevägen 2, 294 39  Sölvesborg

Tel 0456-104 01, 148 01 Gr
is

Gödselbrunnen fungerar 
bättre om du skär hal men!
Tryckskär din halm, då stan nar 
mö gel spo rer na kvar på ströet och 
du slipper andas in dem.
Brandsäkerheten får 
du på köpet!

Planera Din 
ströhantering nu!

Skogaby Stall mil jö

SOJALL
GÖDSELPULVER

Med garanti
Ladugårdsinrede i Jung AB

535 92  Kvänum
Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19

Ventiler och tillbehör för vatten till svin
* Serie standard - bit- och trågventiler
* Serie super - för extra mycket vatten
* Serie ställbara - för olika vattentryck
* Bitknappsventiler - mi ni malt spill, hy gie nisk
* Drickskålar - Drick-O-Mat

 Kolla vårt stora urval och våra priser!
Skjulstagatan 10, 632 29  Es kil stu na
Tel 016-12 04 15  Fax 016-12 04 18
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Lundens Djurhälsa
Ser helheten i din besättning!

Professionell veterinär svinrådgivning
Leg. vet. Erik Lindahl

Specialistkompetens i svinens sjukdomar
Tel 070-559 12 00, 0346-912 00

Tabree nytt stallsystem för Sverige
Slaktsvin individutfodras i storbox
Det danska företaget Tabree ApS har 
utvecklat en helt ny typ av stallsystem 
med individutfodring för grisar. Det 
premiärvisades på Agromek för några 
år sedan och nu är första svenska pro-
vanläggningen igång vid Lönnstorps 
gård, Svalöv, hos Svalövsgrisen, i de 
stallar där det tidigare fanns en av-
elsbesättning med yorkshire. Anlägg-
ningen gör det möjligt att använda 
storboxar och anpassa utfodringen helt 
efter grisens storlek och tillväxt. Det 
går t ex att välja viktsintervall. I Svalöv 
är gränsen fem kg. 

stallsystem
Systemet kan hantera fyra olika foder. F n 
används torrfoder, men det går minst lika 
bra med blötfoder. Nu i andra testomgång-
en är tillväxten på grisarna runt 1 200 gram 
per dag. Grisarna väger runt 50 kg. Stallav-
delningen utnyttjas till grisarna till 100 pro-
cent. Djurskyddsmyndigheten följer utveck-
lingen, eftersom det är ny teknik som intro-

duceras i Sverige. Per Wallgren, SVA, har 
fått den uppgiften och Svenska Djurhälso-
vårdens veterinärer biträder. Hittills har allt 
fungerat perfekt.

Slaktfärdiga grisar selekteras 
automatiskt
Nytt för svensk slaktgrisproduktion är t ex 
den individuella utfodringen och automatiska 
uttagningen av slaktmogna grisar. Individut-
fodring har hittills mest använts till suggor i 
transpondersystem, som den här utfodrings-
modellen även mest liknar. Tabree-systemet 
kan givetvis användas även för suggor och 
den har prövats för suggor i Danmark. 
Selektering av suggor kan ske i transpon-
derboxarna och i Tabree-systemet är selek-
teringen av slaktfärdiga grisar är väldigt ra-
tionell. Vid en av de senare utslaktningar-
na åtgick 21 minuter för lastning av 161 gri-
sar = 7,8 sekunder per gris. En person kla-
rade detta, men det behövs ingen närvaran-
de i stallet när slaktmogna grisarna ska väl-
jas ut och motas till utlastningsavdelningen. 
Urvalet sker i datorn och selekteringen kan 
utföras i lagom tid innan transportbilen an-
länder. Detta minskar stressen för djuren i 
väntan i utlastningsavdelningen. 
När Swedish Meats nya utlastningsregler 
kommer vid nyår, med premie för rationell 

utlastning och ev utlastning även under nat-
tetid, då kommer femörestillägget, eller vad 
det blir, att med säkerhet kunna erhållas med 
den här anläggningen. 
De 7,8 sekunder per gris i denna anläggning 
kan jämföras med ett traditionellt stall. I ett 
vanligt slaktsvinsstall behövdes 2 man för att 
lasta 180 grisar och tidsåtgången var 1 timme 
och 45 minuter = 70 sekunder per gris.
En orsak till den snabbare utlastningen med 
Tabree-systemet kan vara att grisarna blir 
vana gå i gångar och framåt när dörrar finns 
öppna. Detta är ju en klar fördel den dag 
grisarna ska lastas ut. Uttagningen av slakt-
färdiga grisar knappas in i datorn och ut-
tag sker i samband med utfodring. Vid ut-
lastning kan även extra rundkörning göras 
med tvångsbanan.

Lätt att lära grisarna 
En nyhet för moderna svenska stallar är även 
storboxarna. Stallet som används i Svalöv är 
ett äldre ko- och avelsstall. Där finns 400 gri-
sar i en storbox. I avdelningen finns spalt-
golv över gödselrännorna och ett antal väg-
gar här och där. Alla grisarna ligger mycket 
lugnt i stora grupper.
Enligt Paw Mathiesen, LRF Konsult, Ängel-
holm, som arrenderar anläggningen i Svalöv 
tillsammans med kompanjoner, är det lätt 
att lära grisarna gå in i utfodringskarusellen. 
Efter tre dygn var all inlärning klar.
Karusellen i Svalöv har 24 platser. Det finns 
även en modell med 36 utfodringsbås i karu-
sellen. Det tar 10 minuter för den att rotera 
ett varv. Då har varje gris fått en ranson fo-
der, som är förutbestämd i datorn. När gri-
sen ätit sin ranson, kan samma gris inte få 
något foder förrän 2,5 timme senare. Det-
ta oavsett om den går in tidigare i utfod-
ringskarusellen. Denna tid mellan utfodring-
arna är variabel och kan bestämmas för var-
je anläggning.
Vid mitt besök stod grisarna i kö för att kom-

Jesper Kristoffer Larsen

Stallkoncept 
med utfod-
ringskarusell 
och med bana 
runt respekti-
ve avdelning för 
att tvinga grisar-
na runt, vid t ex 
fråntagning av 
slaktfärdiga gri-
sar. Spaltgolv 
finns i avdel-
ningarnas mitt. 
Som du kan se 
är hela utrym-
met använt till 
grisarna.

Schematisk bild 
över övervak-
ningen av Tabree 
systemet.

Skövde Slakteri bygger ut 
för  att öka slakten

-Vi projekterar just nu för att bygga ut kyl-
kapaciteten vid slakteriet i Skövde, berättar 
vd Cato Gustafsson. Ökad kylkapacitet gör 
att vi kan slakta mer. Bygget sätter igång ef-
ter semestern. Kostnad 5 mkr.
-Vi tror på ökad slaktsvinsproduktion och ser 
redan tendenser till vändning, säger Cato.
-I veckan blev det klart med en av vära le-
verantörer, som ska bygga för 800 suggor 
utanför Skövde. /LG


