
    

 

TIO i TOPP – 2020  
Smågrisproduktion 

(föregående års placering inom parantes) 
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Kialtsdal Lantbruks AB, Frederik Nilsson, Vinslöv 
Smågrisbesättning med 390 suggor i 3-veckorssystem. 32,2 producerade smågrisar/sugga och år. 

Besättningen ägs av Frederik och sköts tillsammans med medarbetarna Tommy Axelsson och Valentin Pavlijuk. 
Besättningen köper in gyltämnen. Stallarna består av traditionella grisningsboxar, tillväxtboxar med tak och djupströbädd 
till betäckning- och sinavdelning. Grisarna utfodras med torrt inköpt foder. Arbetsåtgången är skattad till 20 
min/producerad smågris.   
Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Det är ett nödvändigt verktyg för att förbättra produktionen. 

Nöjd med i stallet: Över lag fungerar allting bra, är nöjd med hela anläggningen. 

Framgångsfaktorer: Fantastiska medarbetare som är målinriktade och självständiga. Investerat i en mjölkanläggning som 
gett mycket bra resultat och har gått över till fyra veckors ditid. 
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Junegården, Daniel och Jennie Juneberg, Kalmar 
Smågrisbesättning med 550 suggor i 2-veckorssystem. 31,8 producerade smågrisar/sugga och år. 

Besättningen sköts av ägarna Jennie och Daniel tillsammans med medarbetarna Mantas, Jessica, Agust och Göran. 
Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar och tillväxtstallar, djuren i betäckningsavdelningen 
går på djupströbädd och sinsuggorna inhyses i trerummare. Suggorna utfodras med torrt färdigfoder. Arbetsgången är 
skattad till 14 tim/sugga och år. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Utan produktionsrapporter hade inte produktionen varit det den är 
idag och jobbet hade inte varit lika intressant. Produktionsrapporten inspirerar och ger vägledning. 

Nöjd med i stallet: En effektiv BB-box med bra smågrishörna, tak och lampa samt bra genomsläpplighet på spalten. Torrt 
färdigfoder känns säkert och enkelt.  

Framgångsfaktorer: Bra foder från Swedish Agro och god hygien på halmen. Ett gott samarbete med KLS Ugglarps och 
Alvlösa Gård på Öland som de säljer grisar till. Bra dialog med rådgivaren Jessica Sandberg Hansson som hela tiden strävar 
framåt. Sist men inte minst lojala och duktiga medarbetare som alltid gör sitt bästa! 
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Li Lantbruk AB, Jonas och Carina Runevad, Falkenberg 
Integrerad besättning med 255 suggor i 3-veckorssystem. 31,3 producerade smågrisar/sugga och år. 

Besättningen sköts av ägarna Jonas och Carina tillsammans med medarbetarna Emelie Åbinger och Kazik Raube. Två söner 
och Carinas pappa hjälper till vid behov. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar, 
tillväxtavdelningar och transponderavdelning. Betäckning sker på djupströbädd. Suggorna utfodras med hemmablandat 
blötfoder och de har mjölkautomater till smågrisarna. Skattad arbetsåtgång är 11 tim/sugga och år eller ca 20 
min/producerad gris. 
Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? För att ha koll på läget i besättningen. 

Nöjd med i stallet: Grisningsboxarna är väldigt lättskötta. 

Framgångsfaktorer: Lagarbete – vi gör det tillsammans, ägare och duktiga, engagerade och intresserade medarbetare.  
Emelie värnar extra mycket om de nyfödda grisarna och har ett gott djuröga. Även stödet runtomkring; Tore Elisson på 
Vallberga Lantmän, Lundens Djurhälsa och rådgivare Jessica Sandberg Hansson. Sen de skaffade mjölkautomaterna höjdes 
antalet producerade grisar/årsugga med ca två st grisar/år. 
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Blackert Lantbruk AB, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge 
Integrerad besättning med 456 suggor i 3-veckorssystem. 31,2 producerade smågrisar/sugga och år. 

Besättningen sköts av ägarna Jeanette och Hans tillsammans med medarbetarna Karin Linderson, Anna Löfgren, Mathias 
Thunberg och Carin Saxin. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och 
djupströbädd till betäckning- och sinavdelning. Suggorna utfodras i ett restlöst system med hemmablandat blötfoder som 
bland annat innehåller fodermjölk. Skattad arbetsåtgång är 12 tim/sugga och år. 
Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? För att kunna följa resultaten över tid och kunna utvärdera vad som är 
bra och vad som kan göras bättre, samt som hjälpmedel för att välja ut rätt djur till avel. 

Nöjd med i stallet: Djupströbädd till suggorna och intakta grupper ger friska suggor. 

Framgångsfaktorer: Mycket engagerad, noggrann och ansvarsfull personal som hela tiden filar på saker/rutiner för att det 
ska bli bättre. Medveten rekrytering och noggranna rutiner har lett till fler levande födda och lägre dödlighet i BB. 
Avelsframstegen gör också sitt till. 
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Bärnagårdens Lantbruk AB, Håkan & Hans Eriksson, Vinninga 
Delintegrerad besättning med 540 suggor i 3-veckorssystem. 31,2 producerade smågrisar/sugga och år.  
Besättningen sköts av ägarna Håkan och Hans tillsammans med medarbetarna Malin Svensson, Jan Pettersson och 
Johannes Frödelius. Besättningen köper in betäckningsfärdiga gyltor samt 5,5 månaders. De har både grisningsboxar av 
äldre modell med fri grisning samt nyare system där boxarna har mer spaltyta och grindsystem. Traditionella tillväxtboxar 
med tak. Grisarna utfodras med hemmablandat blötfoder. Alla djurkategorier får vassle, sinsuggorna får även lättdrank. 
Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? För att få siffror på produktionen och se åt vilket håll man är på väg. 

Nöjd med i stallet: Tillväxtboxarna. 
Framgångsfaktorer: Bra djurmaterial från Rosenlid. Får många levande födda och många avvanda/sugga. Försöker hålla 
kullarna så intakta som möjligt och ger extra mjölk i form av mjölkpulver från Danmilk under de första 10–14 
levnadsdagarna. Bra och engagerad personal, en person är ansvarig för varje grisning och går även en kvällsrunda i stallet 
för att hålla koll och fylla på mjölkersättning. Immunisering av gyltor har lett till färre diarrér. Använder inte amsuggor 
rutinmässigt utan försöker använda varje sugga fullt ut efter djurets potential. 
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Åby storgård, Charlotte Önnestedt och Per Pålsson, Ödeshög 
Integrerad besättning med 330 suggor i 2-veckorssystem. 31,1 producerade smågrisar/sugga och år. 

Besättningen sköts av ägarna Charlotte och Per tillsammans med medarbetarna Jennifer, Hedda och Lisa. Besättningen 
har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med dränerat golv, tillväxtboxar med tvärtråg och sinsuggor 
inhyses i burträskboxar. Suggorna utfodras med blötfoder. Skattad arbetsåtgång ca 11 tim/sugga och år.  
Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Det gör det möjligt att följa utvecklingen av nyckeltalen vilket 
stimulerar arbetet med djuren för att på så vis uppnå ett bättre resultat. 

Nöjd med i stallet: Bra planlösning på stallet som gör det nära till alla djuren, lättskött och lättarbetat. Man får en bra 
överblick på suggorna i burträskboxarna där suggorna går i mindre anpassade grupper.     
Framgångsfaktorer: Det finns noggranna och dokumenterade rutiner. Grisningen är planerad till måndagar när det är 
personal på plats som får ha full fokus på grisningen, mjölkersättning används i skålar. Samarbete med rådgivaren Per 
Knudsen, Danish Crown. Byte och uppgradering av ventilations- och värmesystem i tillväxtstallarna. 
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Löderups Gris AB, Johan Thuresson, Löderup 
Integrerad avelsbesättning med 300 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 30,9 producerade smågrisar/sugga och år.  
Besättningen ägs av Johan och sköts tillsammans med medarbetarna Karin Pålstam, Piotr Gieda, Marian Pliszka, Viktor 
Gunnarsson och Nahom Goitom. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och sinsuggorna går i trerummare. 
Suggorna utfodras genom blötfoderanläggning med inköpt foder. Arbetsåtgången är skattad till 15 tim/sugga och år.  
Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Det man inte mäter kan man inte förbättra.  

Nöjda med stallet: Nöjd med helheten och den nya restlösa utfodringen. 
Framgångsfaktorer: Engagerad personal och tydliga rutiner. En sugga som fungerar i produktionen tar bra hand om sina 
smågrisar och bidragande orsaker är ett bra avelsmaterial samt att mycket fokus läggs på utfodring av suggan. Den nya 
restlösa utfodringen har haft en positiv inverkan på resultatet. 
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Sofielunds Lantbruks AB, Anette och Fredrik Persson, Fjälkinge 
Integrerad besättning med 380 suggor i 3-veckorssystem. 30,7 producerade smågrisar/sugga och år. 

Besättningen sköts av ägarna Anette och Fredrik Persson tillsammans med medarbetarna Linda, Jennie och Linnea. 
Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och djupströbäddar för betäckning- 
och sinavdelning. Suggorna utfodras med köpt blötfoder.  

Nöjd med stallet: Lättarbetade tillväxtboxar som grisarna trivs bra i.  

Framgångsfaktorer: Engagerad och duktig personal som har fasta rutiner för varje moment. Gyltorna betäcks senare än 
rekommenderat och det har gett bra resultat. 
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Persgård, Anna och Örjan Bertilsson, Varberg 
Smågrisbesättning med 276 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 30,7 producerade smågrisar/sugga och år. 
Besättningen sköts av ägarna Anna och Örjan Bertilsson tillsammans med medarbetarna Annika Bengtsson, Abedin 
Berisha och Elvira Henriksson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelningar utan 
skyddsgrind och tillväxtavdelningar. Betäckningen sker i semineringsbås i djupströbädd med galtvagn och sinsuggorna 
inhyses i trerummare. Grisarna utfodras med blötfoder. Skattad arbetstidsåtgång är 12 tim/årssugga.  

Nöjd med i stallet: Ljust och trivsamt stall med egenutvecklad, lösgående och lättarbetad grisningsbox. Klimatstyrd och 
lättarbetad smågrishörna. 
Framgångsfaktorer: Strikta rutiner med personal som gör ett superjobb och ställer upp så mycket de kan. Mycket fokus 
läggs på god djurhälsa och grisningen. Byte till Hampshire har haft en positiv påverkan på resultatet. God rådgivning av 
Jessica Sandberg Hansson, Griskonsult, Tore Elisson, Vallberga Lantmän och Katarina Karlsson Frisch, veterinär på Gård & 
Djurhälsan. De har även börjat synkronisera gyltorna vilket sparar arbetstid och ger mindre utspridda grisningar. 
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Nygård AB, familjen Lindahl, Katrineholm 

Externintegrerad besättning med 800 suggor med grisningar varje vecka. 30,7 producerade smågrisar/sugga och år.  
Besättningen sköts av familjen Lindahl och tillsammans med medarbetarna Fredrik, Stefan och Heléne. Besättningen har 
egen rekrytering. Sinsuggorna inhyses i trerummare och grisarna utfodras med blötfoder. Skattad arbetstidsåtgång är 12 
tim/årssugga inkl tvätt och reparationer. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? För att ständigt hålla koll på produktionen. 

Nöjd med i stallet: Logistiken, allt är samlat under ett tak i produktionen. Bra grisningsboxar.   
Framgångsfaktorer: Lång och trogen tjänst hos medarbetarna, stort engagemang. Låg dödlighet bland smågrisar och ett 
de har under året haft ett extra stort fokus på rådgivning och omställning till fyra veckors ditid. 

 

 

Resultat för besättningarna på topplistan 

Producerade smågrisar/årssugga 31,2 (30,2) 

Medelantal suggor+gyltor 436,6 (330) 

Levande födda/kull 15,3 (15,3) 

Avvanda per kull 13,6 (13,4) 

Dödlighet före avvänjning, % 11,2 (12,6) 

Dödlighet efter avvänjning, % 1,3 (1,4) 

Grisningsprocent 91,2 (90,7) 

Improduktiv tid, dagar 9,2 (9,7) 

 Föregående års resultat inom parentes 

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp. I 
referensgrupp WinPig 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. 
❑ 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 WinPig har bestått av Kerstin Annér, Sara Hammarberg, Ditte Löfqvist – Gård & Djurhälsan, 
Åsa Bönnestig – Svenska Köttföretagen, Per-Olof Olsson – KLS Ugglarps, Marie Carlsson – HKScan och 
Caroline Germer – Skövde Slakteri. 
 

 


