TIO i TOPP – 2012
Smågrisproduktion
(föregående års placering inom parantes)

1
(2)

Erland och Ann Jakobsson, Ljungbyholm

2
(1)

Glasholms Grisgård AB, Mats Emilsson, Söderåkra

3
(‐)

Junegården, Daniel och Jennie Juneberg, Kalmar

4
(8)

Klementsboda Gård AB, Lars och Jenny Karlsson, Vedevåg

4
(4)

Persgård, Anna och Örjan Bertilsson, Varberg

Integrerad besättning med 90 suggor i 3‐veckorssystem. 28,5 producerade smågrisar/sugga och år.
Gården ligger i Voxtorp söder om Kalmar och ägs av Erland och Ann Jakobsson och sköts av ägarna och en anställd – Dick
Fröberg. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med gjutjärnsspalt och sinsuggavdelningen
består av "trerummare". I tillväxtboxarna används turbomater. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbets‐
åtgång 22 tim/sugga och år.
Nöjd med i stallet: Erland har testat att bara ha ett tak över smågrishörnan (45 cm höjd) när smågrisarna har blivit lite
större för att spara elektricitet, vilket har visat sig fungera bra.
Framgångsfaktorer: Toppfoder används till de unga djuren. Stora smågrishörnor som är täta och dragfria. Viktigt att jobba
med rekryteringen. Erlands mål är att försöka få 16‐18 spenar på många gyltor.

Integrerad besättning med 300 suggor i 4,4,3‐veckorssystem. 28,1 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av Mats och sonen Thom, tillsammans med Robin Abrahamsson som är anställd på gården. Besätt‐
ningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med dränerat golv och skyddsgrindar, samt av tillväxtboxar
med tvärtråg. Sinsuggor i trerummare. Suggorna utfodras med blötfoder. Skattad arbetsåtgång 12 tim/sugga och år.
Nöjd med i stallet: Grisningsboxarna som fungerar mycket bra.
Framgångsfaktorer: Lagom personaltätet gör att stort fokus kan läggas på grisningar. Flest suggor grisar på vardagar.
Thom är ansvarig för grisningen och lägger mycket tid på att ge grisarna en bra start i livet.

Smågrisbesättning med 528 suggor i 2‐veckorssystem. 27,5 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna och personalen Lovisa, Mantas, Göran och Jan. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna
består av grisningsstall och tillväxtstall. Betäckningen sker på djupströ och sinsuggorna inhyses i tretummare. Suggorna
utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 13 tim/sugga och år.
Nöjd med stallet: Stallarna är moderna. Grisningsboxarna har mycket spalt och smågrishörnan har tak och värmelampa.
Färdigfodret som utfodras torrt är lättskött och säkert.
Framgångsfaktorer: Personalen är duktig, engagerad och har arbetat som minst tre år i företaget. Noggranna rutiner vid
grisning har bidragit till låg dödlighet. Snålar inte med insatser såsom arbetstid, foder, värme, tvättning rengöring av
foderhoar eller halm. Trågavskiljare mellan alla sinsuggor ger ett jämnt hull.

Integrerad besättning med 126 suggor i 7,7,8‐veckorssystem. 27,4 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Lars och Jenny Karlsson och sköts tillsammans med Monica Robertsson, Karin Karlsson, Maria Bergman
och Amanda Jansson som är anställda på gården. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av enhetsboxar
(Vedevågsboxen). Sinsuggor i lösdrift med ätbås. Suggorna utfodras med blötfoder innehållande spannmål och koncentrat.
Utöver det utfodras de med halm och ensilage.
Nöjd med i stallet: Trivs mycket bra och är väldigt nöjd med enhetsboxen som är lättarbetad.
Framgångsfaktorer: Både ägare och personal jobbar mot samma mål och bjuder till. Bra arbetslag som har kul på jobbet.
Rutiner som följs och flyter på. Friska, fina suggor. Klövarna kontrolleras och verkas vid behov inför varje grisning. Vi kan slå
ut rätt suggor.

Smågrisproducerande besättning med 276 suggor i 4,4,3‐veckorssystem. 27,4 producerade smågrisar/sugga och
år.
Besättningen sköts av ägarna med hjälp av Fredrik Karlsson, Fredrik Stigsson och Abdiin Berisha. Besättningen har egen
rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelningar och tillväxtavdelningar. Sinsuggorna inhyses i tretummare. Grisarna
utfodras i huvudsak med blött foder, använder även Spetsa och Intro.
Nöjd med i stallet: Ljust och trivsamt stall med egenutvecklad, lättarbetad grisningsbox i samarbete med Jyden Bur.
Klimatstyrd och lättarbetad smågrishörna.
Framgångsfaktorer: Det har rullat på under året. Gruppstorleken har förändrats i sinsuggboxarna vilket ger suggorna mer
motion och bättre harmoni i grupperna. Galtvagnen som används vid betäckning är bra. Vid grisning läggs mycket tid i
stallet. Bra rådgivning från Jessica Sandberg, Griskonsult och bra genetik från Avelspoolen. Arbetsrutinerna förbättras hela
tiden för en ökad effektivitet. Egen rekrytering och god hälsa på djuren.

6
(3)

Åby storgård, Charlotte Önnestedt och Per Pålsson, Ödeshög
Integrerad besättning med 330 suggor i 2‐veckorssystem. 27,0 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Charlotte Önnestedt och Per Pålsson och sköts tillsammans med Linda Berggren som är anställd på
gården. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med dränerat golv (gjutjärnsspalt) och
tillväxtboxar med tvärtråg. Sinsuggor i Burträskboxar. Suggorna utfodras med eget blötfoder innehållande
premix, soja och vassle. Skattad arbetsåtgång 11 tim/sugga och år.
Nöjd med i stallet: Bra planlösning på stallet – nära till alla djuren, yteffektivt, lättskött och lättarbetat.
Framgångsfaktorer: Besättningen arbetar med struktur och tydliga arbetsrutiner som utvärderas kontinuerligt. Noggrann
dokumentation. Ett gott hälsoläge. Linda som har 100 % fokus på grisarna.

7
(‐)

Lars Arvidsson, Åstorp

7
(‐)

Lybydals Gris AB, Mats Nilsson och Roland Olsson, Hörby

9
(‐)

Nygård AB, Rolf Lindahl, Katrineholm

10
(9)

Anders Andersson, Kvidinge

Smågrisproducerande besättning med 105 suggor i 8‐veckorssystem. 26,4 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts ägaren tillsammans med frun Kristina Arvidsson och far Arnold Arvidsson. Besättningen har egen
rekrytering. Stallarna består av enhetsboxar. Suggor och smågrisar utfodras med hemmablandat torrfoder med inköpt
koncentrat. Arbetsåtgång 19 tim/sugga och år.
Nöjd med i stallet: Djuren trivs i enhetsboxarna där de har stor rörlighet.
Framgångsfaktorer: Besättningsstorleken gör att det är möjligt att lägga fokus på noggrannhet vid grisning och en bra
start för smågrisar. Använder mycket halm. Nöjd med rådgivning från Lundens Djurhälsovård.

Externintegrerad besättning med 424 suggor i 3,3,2,2‐veckorssystem. 26,4 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av Mats och Britt‐Marie Nilsson tillsammans med den anställda personalen Marita Hansson och Anders
Larsson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelningar, tillväxtavdelningar, betäckning på
djupströbädd. Sinsuggorna inhyses i Burträskboxar. Gyltorna föds upp i egen rekryteringsavdelning. Grisarna utfodras med
hemmablandat torrfoder. Avvänjningsfoder köps in. Skattad arbetsåtgång 10 tim/sugga och år.
Nöjd med i stallet: Grisningsavdelningarna, tillväxtavdelningarna och betäckningsavdelningarna är lättskötta och fungerar
mycket bra.
Framgångsfaktorer: Noggrannhet och strikta rutiner i alla avdelningar. Arbetar mot mål med fler avvanda och högre vikt
på grisarna. Inköp av dräktighetsscanner har bidragit till att hitta omlöpande och tomma suggor, vilket har förbättrat
resultatet och effektiviteten.

Helintegrerad besättning med 800 suggor i 1‐veckassystem. 26,2 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av Fredrik Lindahl, Stefan Nilsson, Helene Åkerholm och Magnus Andersson. Besättningen har egen
rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelningar, tillväxtavdelningar, betäckningsavdelning på ströbädd och
sinsuggavdelningar i trerummare. Grisarna utfodras med blötfoder bestående av spannmål, drank, premix och vatten.
Arbetsåtgången är 11,5 tim/årssugga.
Nöjd med i stallet: Allt under ett tak.
Framgångsfaktorer: Låg personalomsättning och mycket engagerad personal med djuröga. Gården arbetar kontinuerligt
med förbättringsarbete som omfattar samtliga resultatmått.

Externintegrerad besättning med 160 suggor i 7,7,8‐veckorssystem. 26,0 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs och sköts av Anders Andersson. Besättningen köper in dräktiga djur. Stallarna består av BB,
grisningsboxarna har gjutjärnsspalt och skyddsgrindar. Övriga avdelningar (betäckning, sinsugg samt tillväxt) har
djupströbäddar. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 11‐13 tim/sugga och år.
Nöjd med i stallet: BB‐avdelningen gjordes om för ca 9 år sedan. Man gick från öppna gödselrännor till spalt, vilket
förbättrade hygienen avsevärt.
Framgångsfaktorer: Många levande födda. Fokus på kullutjämning vid grisning och att ha så lika jämnstora grisar som
möjligt för varje sugga. En fungerande rådgivning från Jessica Sandberg, Griskonsult och ett gott samarbete med
besättningsveterinär och djurhälsovården.
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Resultat för besättningarna på topplistan
Producerade smågrisar/årssugga

27,1

(26,8)

Medelantal suggor+gyltor

316

(221)

Levande födda/kull

13,7

(13,7)

Avvanda per kull

11,9

(11,9)

Dödlighet före avvänjning, %

13,4

(12,9)

Dödlighet efter avvänjning, %

1,3

(1,3)

Grisningsprocent

89,6

(88,0)

Improduktiv tid, dagar

9,5

(12,2)

Föregående års resultat inom parantes
Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I
referensgrupp PigWin har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för
topplistan:





De insända resultaten skall tillsammans omfatta minst 250 dagar.
Det måste finnas minst två perioder insända under året.
Perioder räknas till de år de avslutas, dvs. alla perioder med slutdatum under 2012 räknas till 2012.
Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet, för besättningar där vi
(om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

Referensgrupp PigWin har bestått av Kerstin Annér, Petra Mattsson och Ingvar Eriksson ‐ Svenska Pig, Åsa
Bönnestig ‐ Avelspoolen, Sarah Johansson ‐ KLS Ugglarps, Therese Pilheden/Göran Nihlén ‐ Scan AB och
Linda Lundberg ‐ Skövde Slakteri.
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