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Beräkna antal suggor till suggpengen 
För att kunna ansöka om ”Ersättning för extra djuromsorg för suggor” behöver antalet suggor och gyltor i besätt-
ningen beräknas. Det finns två beräkningsmallar på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se. Vi rekommenderar 
den där alla årets dagar finns förskrivna. 
Denna instruktion beskriver hur du kan hämta uppgifter till mallen från PigWin Sugg. Den förutsätter att du har 
en bruksbesättning och vill räkna fram antalet suggor under kalenderåret 2011. Suggnav kan räkna på samma 
sätt men får komplettera med en beräkning av hur många suggor som funnits i satelliterna (som ska dras av). 
Livdjurssäljande besättningar får komplettera med en beräkning av antal dräktiga djur i avelsdelen av PigWin 
Sugg (ska läggas till). Denna instruktion gäller inte satelliter, som istället kan använda den enklare varianten av 
Jordbruksverkets mallar.  
En mer utförlig instruktion finns på vår hemsida där vi samlat hjälp och stöd kring suggstödet för extra djuromsorg. 
 

Förutsättningar 

Vill du hämta uppgifterna från PigWin förutsätter det att: 

 Kontrollistan är åtgärdad 

 Ingångna och utgångna suggor och gyltor har bokförts på rätt dag 

 Alla betäckningar av gyltor, även omlöp, har bokförts i PigWin 

 Djurförteckningen är kontrollerad och inte innehåller några suggor med 
konstiga tecken eller tomma rutor före de andra numren 

Gör så här 
1) Ta fram en Djurförteckning i PigWin på dagen före startdatumet, dvs. 311210.  
2) Från sidan ”Besättningsålder”: räkna ut Totalt minus Gyltämnen (inringat på 

bild 1).  
3) Skriv in antalet i fältet ”Ingående balans” i Jordbruksverkets mall. (inringat 

med rött på bild 2). 
4) För ”Djur IN” finns det två vägar beroende på hur du rekryterar: 

a) Köper inga dräktiga djur: gyltor räknas som ”Djur IN” då de betäcks första 
gången. Så här kan du göra för att hitta dem: 

 Gå i PigWin till Suggor, Betäckning. Klicka på Mata in och gå till början av 
2011. Klicka på ikonen Suggkort överst på betäckningslistan och placera 
suggkortet vid sidan om listan med betäckningar. 

 Bläddra igenom djuren genom att flytta markören med nedåtpil en rad i 
taget i listan Suggor, Betäckning. Titta på varje djurs suggkort.  
Fyll i antal gyltor som betäckts på respektive datum i Jordbruksverkets mall. 

b) Köper dräktiga djur: Dräktiga gyltor räknas som ”Djur In” på det datum de 
kommit till din besättning. Utgå från Suggor, Ingång och fyll i mallen med 
antal inköpta på respektive datum 

Bild 1. Suggdata, Djurförteck-
ning, avsnittet Besättningsålder 

  
 
Bild 2. Jordbruksverkets mall 

 

5) ”Djur UT” är alla suggor och gyltor som slaktats eller sålts. Så här kan du leta 
reda på dem: 
Gå till Suggor, Utgång. Klicka på Mata in och gå till början av 2011.  Klicka på 
ikonen Suggkort överst i fönstret Utgång och placera suggkortet vid sidan om 
listan med utgångna djur.  
Bläddra igenom djuren genom att flytta markören med nedåtpil en rad i 
taget i listan Suggor, Utgång. Fyll i antal utgångna djur per datum i 
Jordbruksverkets mall. Ta inte med slaktade gyltor som aldrig varit betäckta. 

6) När samtliga ingångs- och utgångsuppgifter är inmatade, visas det antal 
suggor du kan söka stöd för i mallen (inringat med blått på bild 2). 
 

Du kan kontrollera att du har hittat alla betäckta gyltor och utgångna suggor genom att jämföra antalet djur vid 
årets slut (från mallen) med en djurförteckning på samma datum. Dessa summor ska stämma överens. Det går 
också att jämföra antalet i djurförteckningen på en viss dag med samma datum i Jordbruksverkets mall. 




