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På gården bedrivs KRAV-ansluten nötköttsproduktion med både dikor och ungnöt. Samtliga 

djur hålls på djupströbäddar med skrapgångar i ett relativt nybyggt stall. Utfodring sker genom 

att rundbalar placeras på foderbordet och att kraftfoder körs fram och tippas på foderbordet med 

hjälp av traktor. Fördelningen av kraftfoder på foderbordet sker sedan för hand. Ströningen av 

djupströbäddarna sker med hjälp av en teleskoplastare försedd med en halmrivare. 

Betesmarkerna ligger nära gården. 

 

På gården finns en renrasig avelsbesättning med både dikor och ungnöt. Samtliga djur hålls på 

djupströbäddar med skrapgångar och foderbord utomhus. Grovfodret består av ensilagebalar 

som fördelas på foderbordet med hjälp av en upprullare. Ungnöten utfodras även med kraftfoder 

och mineralfoder som fördelas för hand med skottkärra och skopa. Ströning sker genom att 

halm petas ner från ett ströloft med luckor över varje box. Halmen sprids sedan ut i boxen för 

hand. Betesmarkerna ligger nära gården och beteshagarna är nära varandra, vilket gör det lätt 

att flytta djuren mellan de olika betena under betessäsongen.  

 

På gården bedrivs ekologisk nötköttsproduktion med dikor och ungnöt på deltid. Det är ofta 

mer än en person och genomför de dagliga sysslorna, så att dessa kan hinnas med före annan 

verksamhet startar. Dikorna hålls i ett relativt nybyggt liggbåsstall och utfodras med rundbalar 

med hjälp av en upprullare. Här hålls också en del av kvigorna. Resterande ungnöt hålls på 

djupströbäddar i en äldre byggnad. Här placeras rundbalar ut på foderbordet med hjälp av 

lastmaskin och kraftfodret fördelas för hand. Ströning av djupströbäddarna sker genom att halm 

petas ner från ett ströloft. Betesmarkerna ligger en bit från gården, vilket gör att tidsåtgången 

under betessäsongen blir relativt hög.  

 

På gården finns både dikor och ungnöt. Det är framför allt gårdens egna kalvar som föds upp 

till slakt, men det köps också in ett antal kalvar av köttras varje höst. Dikorna i denna besättning 

går ute året runt och har under vintersäsongen tillgång till ligghallar. De utfodras utomhus med 

halm och drank. Ungnöten hålls på djupströbäddar i relativt enkla byggnader och utfodras med 

fullfoder. Fodret blandas i en bogserad blandarvagn som gården äger tillsammans med 

granngården. Ströningen av halm sker genom att halmbalar körs in på djupströbäddarna med 

traktor och sedan rullas ut för hand. Det dagliga arbetet underlättas mycket, både tidsmässigt 

och säkerhetsmässigt, av att vallhundar används. Gårdens betesmarker finns runt gårdscentrum 

och djuren flyttas endast ett fåtal gånger under betessäsongen.  
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På gården bedrivs nötköttsproduktion med både dikor och ungnöt. Det är framför allt gårdens 

egna kalvar som föds upp till slakt, men de 56 tjurplatserna kompletteras med inköpta kalvar 

vid behov. Dräktiga kvigor, småkvigor och ungtjurar hålls i tre olika liggbåsavdelningar i ett 

ombyggt låghus från början avsett för mjölkkor. Liggbåsen har gummimatta och strös med 

spån. Utfodring sker med rundbalsensilage som placeras i en upprullare. Tjurarna får även 

kraftfoder med hjälp av transpondrar och två separata kraftfoderstationer. De äldre korna hålls 

i en separat byggnad med djupströbäddar och skrapgångar. Utfodringen sker även här med hjälp 

av en upprullare. I kostallet finns även fyra separata boxar för avelstjurarna med en strödd 

liggyta och skrapgång. Betesmarkerna ligger relativt nära gården, men djuren flyttas ofta mellan 

betesmarkerna under betessäsongen, vilket innebär att tidsåtgången blir relativt hög.  

 

Denna gård är en ren ungnötsgård och produktionen bedrivs på deltid med relativt få djur. Tjurar 

av mjölkras köps in från en närliggande mjölkproducent och tjurarna hålls i spaltboxar i en 

äldre stallbyggnad. Utfodringen sker genom att rundbalar hängs upp på spjut och rullas in i 

stallet för hand. Även fördelningen av kraftfoder sker för hand.  

 

Gårdens produktion är en ren ungnötsuppfödning i både äldre och nybyggda stallar. Tjurkalvar 

av mjölkras köps in från fem mjölkgårdar och hålls framför allt på djupströbäddar med 

skrapgångar. Några av de äldre djuren hålls även i ett spaltstall. På gården används fullfoder 

som blandas i en stationär mixer och sedan körs ut till djuren med hjälp av lastmaskin och 

skopa. Ströning av djupströbäddarna sker med lastmaskin samt från ströloft. På gården finns 

även några inköpta köttraskvigor för att sköta betesmarkerna.  

 

Denna gård köper in mjölkdrickande kalvar från fyra mjölkbesättningar och föder upp dem till 

mellankalvar. De mjölkdrickande kalvarna hålls på djupströbädd i ett äldre stall samt i enskilda 

kalvhyddor utomhus, medan de avvanda kalvarna hålls på djupströbädd med skrapgång. 

Mjölkutfodringen sker med hjälp av mjölktaxi och napphinkar. De mjölkdrickande kalvarna får 

också ensilage och kraftfoder som utfodras för hand. De avvanda kalvarna utfodras med 

rundbalsensilage och kraftfoder. Kraftfodret utfodras i automater som fylls på automatiskt via 

skruvar, medan ensilaget utfodras med hjälp av en halmrivare. Utgödslingen sker mestadels i 

samband med förflyttning av djur och görs med hjälp av lastmaskin. Ströningen sker genom att 

halm petas ner från ett ströloft ovanför kalvboxarna hos de mjölkdrickande kalvarna, medan en 

halmrivare används hos de avvanda kalvarna. 
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Djurkategorier 
Gård 1  

integrerad  

Gård 2  

integrerad  

Gård 3 

integrerad  

Gård 4 

integrerad  

Gård 5  

integrerad  

Avelstjurar  1  2  2  3  4  

Dikor  30  38  55  65  97  

Rekryteringskvigor  

(över 6 månader)  
5  10  12  21  46  

Slaktkvigor  

(över 6 månader)  
15  -  26  24  -  

Ungtjurar  

(över 6 månader)  
21  13  34  43  53  

Kalvar  

(under 6 månader)  
14  38  6  -  -  

Totalt antal djur  86  101  135  156  200  

 

 

Djurkategorier 
Gård 6 

ungnöt  

Gård 7 

ungnöt  

Gård 8 

mellankalv  

Avelstjurar  -  -  -  

Dikor  -  -  -  

Rekryteringskvigor  

(över 6 månader)  
-  -  -  

Slaktkvigor  

(över 6 månader)  
-  60  -  

Ungtjurar  

(över 6 månader)  
40  400  60  

Kalvar  

(under 6 månader)  
-  200  240  

Totalt antal djur  40  660  300  

 


