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Produktionsnivå - antal suggor och gyltor 

 

 

Vid ansökan om ersättning för extra djuromsorg för suggor ska antalet gyltor och suggor i besättningen 
anges 1). PigWin-användare kan ta fram dessa siffror via analysen Produktionsnivå. I analysen visas hur 
produktionsnivån sett ut under en viss period, som kan delas in i delperioder. Exempelvis kan produktions-
nivån analyseras per vecka under ett år. Från denna analys hämtas antalet suggor och gyltor per vecka och 
därefter kan ett medeltal beräknas. 

 

Inställningar – görs endast en gång 
Kontrollera att inställningarna för att kunna ta ut 
produktionsnivå per vecka är korrekta. Detta görs 
under Arkiv - Generella Inställningar - Analys 2. 
Efter ”Produktionsnivå- antal dagar per delperiod” 
ska det vara ifyllt en sjua, bild 1. 

 
Ta fram analysen – steg för steg 
1. Produktionsnivå tas fram genom att klicka 
Analyser/ Produktionsnivå/ Suggor. Vid frågan om 
det ska göras en ny beräkning, tryck ja.  
 

2. Därefter anges för vilken period 
produktionsnivån ska tas fram. Om analysen ska 
ligga till grund för ansökan om extra djuromsorg 
för suggor bör en analys av det senaste året göras. 
I exemplet tas produktionsnivån ut mellan 1 
januari 2011 och 31 december 2011 (bild 2). 
Justera från-datumet med hänsyn till vilken 
veckodag du vill att delperioderna ska börja. Se 
tips längre ner på sidan. 
3. Produktionsnivå för olika parametrar visas som 

diagram. Klicka på  (skriv ut som tabell) för att visa 
diagrammen i tabellform. 
 

4. Måttet "Antal aktiva suggor/gyltor" på rapporten 
visar en ögonblicksbild av antalet suggor och gyltor i 
besättningen på sista dagen i varje delperiod (vecka). 
Genom att räkna ut medeltalet av dessa värden får 
man ett värde på medelantal suggor och gyltor 
under året som kan användas vid ansökan till 
Jordbruksverket.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Justera inställningarna efter behov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2. Analysen görs på det senaste året  
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1) Läs mer om reglerna på www.jordbruksverket.se. Välj ”Stöd” och ”Ersättning för extra djuromsorg” 

 
I bild 3 visas de första 8 
veckorna i analysen och aktiva 
suggor och gyltor är markerat 
med rött. 
 
Tips: Vill du att programmet ska 
räkna suggor på söndagar bör 
du sätta startdatumet till en 
måndag dvs. 3/1 2011 istället 
för 1/1 2011. Välj startdag så 
att räkningen blir korrekt.  

Bild 3. I analysen visas antalet aktiva suggor och gyltor per vecka 

http://www.jordbruksverket.se/


 

2015-05-19 

 


