
    

 

TIO i TOPP – 2021  
Smågrisproduktion 

(föregående års placering inom parantes) 
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Li Lantbruk AB, Jonas & Carina Runevad, Falkenberg 
Integrerad besättning med 225 suggor i 3-veckorssystem. 35,7 producerade smågrisar/årssugga. Besättningen 

sköts av ägarna Jonas och Carina, samt av två heltidsanställda, Emelie Åbinger och Kazik Raube. De får även hjälp 

av två söner och Carinas pappa vid behov. I stallarna finns BB och separat tillväxt samt transponderutfodring. 

Djuren utfodras med egenproducerat blötfoder. De har även vassle och mjölkautomater. Arbetsåtgång är cirka 12 

h/sugga och år, eller cirka 22 min/producerad gris. 

 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? För att få koll på läget. 

Nöjd med i stallet: Grisningsboxarna är lättarbetade och funktionella. 

Framgångsfaktorer: Deras anställda Emelie är väldigt duktig och är en stor del av resultatet. De har även haft bra 

stöd av personer runtomkring och lyfter Tore Elisson på Vallberga Lantmän, Lundens Djurhälsa och rådgivare 

Jessica Sandberg Hansson. Under året har de slipat på detaljerna och fått till bra rutiner. 
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Kialtsdal Lantbruks AB, Frederik Nilsson, Kristianstad 
Smågrisproduktion med 390 suggor i ett 3-veckorssystem. 32,8 producerade smågrisar/årssugga. Anställda på 

gården är Tommy Axelsson och Valentin Pavlijuk och gården har rådgivning via Lundens Djurhälsa och Per 

Knudsen på KLS. Stallarna består av traditionella grisningsboxar, tillväxtboxar med tak och djupströbädd till 

betäckning- och sinavdelning. Grisarna utfodras med torrt inköpt foder. Har även en mjölkanläggning till 

spädgrisarna. Arbetsåtgången är skattad till 20 min/producerad smågris. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Man måste ha ett instrument för att veta vilka faktorer man 

skall arbeta med. 

Nöjd med i stallet: Är nöjd med hela anläggningen som fungerar bra. 

Framgångsfaktorer: Fantastisk personal som är kunniga, ambitiösa och målinriktade. Lyfter även Per Knudsens 

rådgivning som har varit mycket bra. 
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Junegården, Jennie & Daniel Juneberg, Kalmar 
Smågrisproduktion med 550 suggor i 2-veckorssystem. Producerar 32,6 smågrisar/årssugga. Gården drivs av ägare 

Jennie och Daniel Juneberg, med medarbetare Mantas, Jessica, Agust och Jan. Gården har egenrekrytering och 

utfodrar djuren med torrfoder. I stallarna finns BB, tillväxt, betäckning på djupströ och sinsuggorna hålls i 

trerummare. Gården har rådgivning av Jessica Sandberg Hansson, Griskonsult. Skattad arbetsåtgång är 14 

timmar/sugga och år. 

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning? Utan 

produktionsrapporter hade inte produktionen varit där den är idag och jobbet hade inte varit lika intressant. 

Produktionsrapporten inspirerar och ger vägvisning. 

Nöjd med i stallet: Effektiv BB-box med bra smågrishörna med tak och lampa, bra genomsläpplighet på spalten. 

Torrt färdigfoder känns säkert och enkelt. 

Framgångsfaktorer: Bra samarbete med KLS Ugglarps och Alvlösa Gård på Öland som köper våra grisar. Bra 

dialog med rådgivaren Jessica Sandberg Hansson som hela tiden strävar framåt. Vi lämnar inget åt slumpen utan 

har fasta noggranna rutiner och tar till oss och ändrar rutiner om det behövs för att alltid förbättra oss om det 

går. Jämnt resultat är vår styrka. Sist men inte minst lojala och duktiga medarbetare som alltid gör sitt bästa! 
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Åby Storgård, Charlotte Önnestedt & Per Pålsson, Ödeshög 
En integrerad gård med 330 suggor i 2-veckorssystem. De producerar 31,9 grisar/årssugga. Gården har 

egenrekrytering och använder sig av både egenproducerat och köpt foder, de använder både torr- och blötfoder. I 

stallarna finns grisningsboxar med dränerat golv, tillväxtboxar med tvärtråg och sinsuggorna hålls i burträskboxar. 

Gården sköts av ägarna Charlotte Önnestedt och Per Pålsson, samt medarbetarna Jennifer, Hedda och Lisa. 

Skattad arbetsgång är 11 timmar/sugga och år. 

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning? Det gör det 

möjligt att följa utvecklingen på viktiga nyckeltal vilket stimulerar arbetet med djuren för att nå bättre resultat. 

Nöjd med i stallet: Bra planlösning på stallet som gör att det är nära till alla djuren, lättskött och lättarbetat. 

Sinsuggorna går i mindre grupper i burträskboxar vilket ger en bra överblick över suggorna. 

Framgångsfaktorer: Det finns noggranna dokumenterade rutiner. Grisningen är planerad till måndagar då det 

finns personal på plats som kan ha fullt fokus på grisningarna. Mjölkersättning ges i skålar. Samarbetet med Per 

Knudsen, Danish Crown, och Gunnar Johansson, Gård & Djurhälsan. 
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Blackert Lantbruk AB, Hans & Jeanette Blackert, Skänninge 
En integrerad besättning med 456 suggor i 3-veckorssystem. 31,5 producerade smågrisar/årssugga. Sin och 

betäckning på djupströ och djuren utfodras med egenproducerat blötfoder. De har även fodermjölk. Gården har 

egenrekrytering. Drivs av ägarna Hans och Jeanette Blackert tillsammans med sina tre anställda, Karin Lindersson, 

Anna Löfgren och Mattias Thunberg. Uppskattad arbetstidsåtgång är 12 timmar per sugga och år. 

Varför är det viktigt med produktionsuppföljning? Koll på produktionen är A och O. Kunna sätta mål att sträva 

efter och det är ett nödvändigt instrument i avelsarbetet. 

Nöjd med i stallet: Att ha sinsuggor på djupströ tycker vi är en framgångsfaktor. Skulle vi bygga idag så är det just 

det vi skulle behålla. Intakta grupper på djupströ ger friska och hållbara suggor. 

Framgångsfaktorer: Medvetet avelsarbete, noggrant urval på hållbarhet och kullstorlek. I kombination med 

duktiga, engagerade och noggranna medarbetare och väl inarbetade rutiner så strävar vi hela tiden efter att bli 

bättre. Samarbetet med Lundens Djurhälsa som är mycket duktiga och inspirerar och sporrar oss till att hela tiden 

bli bättre. 
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Nygård AB, familjen Lindahl, Katrineholm 
En externintegrerad besättning med 900 suggor med grisning varje vecka. 31,1 producerade smågrisar/årssugga. 

Gården har egenrekrytering och i stallarna finns vanliga grisnings- och tillväxtboxar samt trerummare för 

suggorna. Gården ägs och drivs av familjen Lindahl tillsammans med fyra anställda. De anlitar rådgivning av Ingvar 

Eriksson, Gård & Djurhälsan, samt Per Knudsen, Danish Crown. Djuren utfodras med blötfoder som innehåller 

både egenproducerade och inköpta fodermedel. Den skattade arbetstidsåtgången är 12 h/sugga och år, vilket 

inkluderar tvätt och reparationer.  

 

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning? För att löpande ha 

bra koll och kunna utvärdera produktionen. 

Nöjd med i stallet: Grisningsbox och logistiken. Bra flöden. 

Framgångsfaktorer: Stort engagemang hos personalen, ägare jobbar aktivt i besättningen. Hög 

dräktighetsprocent och låg smågrisdödlighet. Använder ej amsuggor. Ökat fokus med bättre resultat under 

grisningshelgerna. Stort krafttag för att öka fokus på suggans aptit under digivning 
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Vissgärde Gris AB, Petter Kjellerby, Uppsala 
En smågrisproducerande besättning som är externintegrerad med 360 suggor. De har grisning varje vecka. 30,9 

producerade smågrisar/årssugga. Gården har egenrekrytering och djuren utfodras med egenproducerat 

torrfoder. Gården drivs av ägare Petter Kjellerby tillsammans med medarbetarna Linnea Kjellerby, Ellinor 

Wernestad och Nils Kastemar. Gården anlitar rådgivning från Jessica Sandberg Hansson. Skattad arbetstidsåtgång 

är 13 timmar/sugga och år. 

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning? Det är ett utmärkt 

sätt att se att det man gör ger resultat, åt båda håll. 

Nöjd med i stallet: Vi är nog mest nöjda med att vi har torrfoder. 

Framgångsfaktorer: Extrapersonalen är lika engagerade som ordinarie personal, rutiner som följs och ändras om 

det behövs. 
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Stenbacka Gård, Magnus Järlesäter, Degeberga 
En integrerad besättning med 180 suggor i tre grupper som grisar var sjunde vecka. 30,8 producerade 

smågrisar/årssugga. Gården har egenrekrytering och djuren utfodras med köpt torrfoder. Besättningen sköts av 

ägare Magnus Järlesäter med medarbetare Julia Johannesson och Alexander Skulob. Stallarna består av vanliga 

grisningsboxar och tillväxtboxar med tak. Skattad arbetstid är 10 timmar/sugga och år. 

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning? Ett sätt att få 

övergripliga siffror på kort tid på ett enkelt sätt. 

Nöjd med i stallet: Nöjd med värmesystemet som ger golvvärme med hög effekt. Lättöverskådliga boxar så man 

ser djuren lätt och kan vara snabba på insatser som behövs. 

Framgångsfaktorer: Duktig personal. Kan ej använda amsuggor utan varje sugga ligger med 13-14 smågrisar och 

bör klara av att ta hand om den. Anställda har mycket frihet att bestämma över sin arbetsdag och kunna påverka 

produktion positivt. Eget ansvar och fri schemaläggning. Använder mycket mjölk till smågrisarna. Under 

grisningsveckan kör de delad tur och jobbar några timmar på kvällen också tills de flesta grisat. 
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Rydberga Gård AB, Andreas & Katarina Rydén, Edsbruk 
Integrerad besättning med 270 suggor i ett 3-veckorssystem. De producerar 30,6 smågrisar/årssugga. Djuren 

utfodras med egenproducerat blötfoder och arbetsåtgången är cirka 18 timmar per sugga och år. Gården har 

egenrekrytering och sköts av ägarna Andreas och Katarina Rydén tillsammans med fem medarbetare Ann Nyberg, 

Emilia Törndahl, Frida Norinder, samt Emil och Joel Rydén. 

 

Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning? Överskådlig och 

bra. 

Nöjd med i stallet: Väl fungerande BB-boxar helt utan fixering. 

Framgångsfaktorer: Nytt restlöst fodersystem gör att vi kan fokusera på att få ett bra flyt i produktionen. Fasta 

rutiner, duktig personal och duktiga suggor.  
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Löderups Gris AB, Johan Thuresson, Löderup 
En integrerad besättning med 300 suggor i 4-4-3-system. 30,6 producerade smågrisar/sugga och år. Gården har 

egenrekrytering och i stallarna finns grisningsboxar, tillväxtboxar och trerummare åt sinsuggorna. Djuren utfodras 

med köpt blötfoder. Gården drivs av ägare Johan Thuresson med medarbetare Karin Pålstam, Piotr Gieda, Marian 

Plizka, Viktor Gunnarsson och Nahom Goitem. Gården anlitar rådgivning via Gård & Djurhälsan och Topigs 

Norsvin. Skattad arbetstidsåtgång är cirka 15 timmar per sugga och år. 
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Varför har ni valt att använda produktionsrapporten som analys vid produktionsuppföljning? Det man inte 

mäter och analyserar kan man inte förbättra. 

Nöjd med i stallet: Nöjd med helheten och väldigt nöjd med det restlösa utfodringssystemet. 

Framgångsfaktorer: Engagerad personal. En sugga som fungerar i produktionen tar väl hand om sina smågrisar. 

Bra avelsmaterial. Fokus på utfodringen, har bytt till ett restlöst system. Tydliga rutiner som följs. Har installerat 

mjölkkoppar vilket gett högre avvänjningsvikt och jämnare grisar, vilket i sin tur ger bättre tillväxt på slaktsvinen. 

 

Resultat för besättningarna på topplistan 

Producerade smågrisar/årssugga 31,8 (31,2)  

Medelantal suggor+gyltor 397,7 (436,6)  

Levande födda/kull 15,5 (15,3)  

Avvanda per kull 13,8 (13,6)  

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

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

Grisningsprocent 91,6 (91,2)  

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

 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. 
 

 


