TIO i TOPP – 2011
Smågrisproduktion
(föregående års placering inom parantes)

1
(4)

Glasholms Grisgård AB, Mats Emilsson, Söderåkra

2
(1)

Erland och Ann Jakobsson, Ljungbyholm

3
(6)

Åby storgård, Charlotte Önnestedt och Per Pålsson, Ödeshög

4
(‐)

Persgård, Anna och Örjan Bertilsson, Varberg

Integrerad besättning med 300 suggor i 4,4,3‐veckorssystem. 29,1 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av Mats och sonen Tom, tillsammans med Robin Abrahamsson som är anställd på gården. Besättningen
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 är att man haft ökad fokus på produktionen sista året pga dålig lönsamhet. Under 2010 anställdes
Robin Abrahamsson, vilket gör att Mats och Tom kan fokusera på seminering och grisning. Bytt avvänjningsdag till onsdag,
vilket gör att grisningar sker på vardagar då det är full bemanning.

Integrerad besättning med 90 suggor i 3‐veckorssystem. 29,0 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 sinsuggeavdelningen
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 fundera bra.
Framgångsfaktorer: Toppfoder används till de unga djuren. Stora smågrishörnor som är täta och dragfria. Höstkornhalm
används till suggorna, vilket har fungerat mycket bra.

Integrerad besättning med 330 suggor i 2‐veckorssystem. 26,9 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Charlotte Önnestedt och Per Pålsson och sköts tillsammans med Linda Berggren och Jennifer Sköld som
är anställda på gården. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med dränerat golv (gjutjärns‐
spalt) och tillväxtboxar med tvärtråg. Sinsuggor i Burträskboxar. Suggorna utfodras med eget blötfoder innehållande pre‐
mix, 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: En generell översyn och skärpning av alla rutiner har gjorts under året. Struktur och tydliga arbets‐
rutiner. Noggrann dokumentation. Ett gott hälsoläge. Linda som har 100% fokus på grisarna.

Smågrisproducerande besättning med 276 suggor i 2,5‐veckorssystem. 26,8 producerade smågrisar/sugga och
år.
Besättningen sköts av ägarna med hjälp av Erica Bengtsson, Fredrik Stigsson, Abedin Berisha och Ulrika Johansson
Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelning och tillväxtavdelning. Grisarna utfodras med
både torrt och blött foder. Smakligt foder som är gastätt lagrat.
Nöjd med i stallet: Ljust och trivsamt stall med egenutvecklad grisningsbox i samarbete med Jyden Bur. Klimatstyrd och
lättarbetad smågrishörna.
Framgångsfaktorer: Bra team med kunnig och engagerad personal med stort djurintresse. En drivande och målinriktad
chef. Fasta rutiner. Egen rekrytering och god hälsa på djuren. Gott samarbete med Jessika Sandberg griskonsult.

5
(‐)

Olseröds Boställe, T Ivarsson och Co, Degeberga
Externintegrerad besättning med 240 suggor i 4,5‐veckorssystem. 26,6 producerade smågrisar/sugga och år.
Gården sköts av ägarna tillsammans med Veronica Johansson. Ann‐Christine Ivarsson och Veronica har huvudansvaret för
suggorna. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av familjeboxsystem, med grisning i vanliga grisningsboxar
och sinsuggor på djupströ. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång ca 17 tim/årssugga.
Nöjd med i stallet: Suggorna trivs bra i familjeboxsystemet. De får god kondition och därmed en bra hållbarhet.
Framgångsfaktorer: Nöjda med avelsarbetet och den egna rekryteringen med goda moderegenskaper som passar bra in i
gårdens system. I besättningen läggs krutet vid arbetstoppar såsom vid grisning och seminering.

6
(‐)

Östra Kråkerums Gård, Anders och Lars Johansson, Mönsterås

7
(3)

Lörbygrisen AB, Sven‐Allan Gustavsson, Sölvesborg

8
(‐)

Klementsboda Gård AB, Lars och Jenny Karlsson, Vedevåg

9
(5)

Anders Andersson, Kvidinge

10
(9)

Gunnar och Suzanne Olofsson, Lillpite

10
(‐)

Håstad Gris AB, Torbjörn Sigesgård, Michael Betåker, Önnestad

Integrerad besättning med 130 suggor i 3‐veckorssystem. 26,5 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna – sysslingarna Anders och Lars Johansson och djurskötaren Catarina Anderberg. Besättningen
har egen rekrytering. Stallarna består av traditionella grisningsboxar med öppen gödselränna och tillväxtstall med
tillväxtboxar. Sinsuggorna går på djupströ med skrapad gödselgång. Suggorna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad
arbetsåtgång 20 tim/sugga och år.
Framgångsfaktorer är Catarina Anderbergs djuröga och engagemang i produktionen.

Integrerad besättning med 290 suggor i 3‐veckorssystem. 26,4 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av Sven‐Allan Gustavsson, Katti Harrysson och Zbigniew Chojak. Besättningen har haft egen rekrytering
under 2011, men kommer gå över till inköp av dräktiga 2012. Stallarna består av BB och tillväxt. Trerummare i sin‐ och
betäckningsavdelning. Suggorna utfodras med blött färdigfoder innehållande permeatvassle och vetedrank. Skattad
arbetsåtgång 11‐12 tim/sugga och år.
Nöjd med i stallet: Helheten som är tidsbesparande, dvs närheten mellan avdelningarna och blötfoder.
Framgångsfaktorer: Stor fokus på grisarna – det är den enda grenen i företaget. Personal med hög arbetsmoral. Har haft
mycket omlöp under hösten vilken sänkte resultatet något.

Integrerad besättning med 126 suggor i 7,8‐veckorssystem. 26,3 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Lars och Jenny Karlsson och sköts tillsammans med Monica Robertsson, Karin Karlsson och Maria
Bergman 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 med enhetsboxen som är lättarbetad.
Framgångsfaktorer: Bra arbetslag som har kul på jobbet. Alla jobbar mot samma mål och bjuder till. Rutiner som följs och
flyter på. Friska, fina suggor. Klövarna kontrolleras och verkas vid behov inför varje grisning. Vi kan slå ut rätt suggor.

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 8 år sedan. Man gick från öppna gödselrännor till spalt, vilket
förbättrade hygienen avsevärt.
Framgångsfaktorer: Många levandefödda. 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.

Integrerad besättning med 120 suggor i 4,5‐veckorssystem. 25,8 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av Gunnar, Suzanne och Anders Olofsson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av
enhetsboxar av typen Bergslandsboxar. Grisarna utfodras med blötfoder. Skattad arbetsåtgång 15 tim/sugga och år.
Nöjd med i stallet: Bra inredning som ger en god översikt i boxarna. Lättarbetat.
Framgångsfaktorer: Pappa Anders bidrar med god omsorg och skötsel av djuren. Serogrisproduktion. Strikta rutiner. Under
året har man haft en mycket bra halmkvalitet under årets första 9 månader, vilket har bidragit till årets resultat.

Smågrisproducerande besättning med 495 suggor i 2‐veckorssystem. 25,8 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Torbjörn Sigesgård och Michael Betåker och sköts tillsammans med Mikeal Knutsson, Malin Jönsson
och Ingela Sigesgård. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar och tillväxtboxar. Betäckning i
lösdrift. Sinsuggor i Burträskboxar. Suggorna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 14 tim/sugga och år.
Nöjd med i stallet: Ombyggnad av ventilationen och styrning av den med frekvensomvandlare har gett tysta avdelningar
med mycket bättre luft och temperatur.
Framgångsfaktorer: Personal som brinner för sitt arbete. Långsiktiga målsättningar, inget lämnas åt slumpen. Konsekventa
rutiner.

10
(‐)

Kullsegård, Gunnel och Bo Karlsson, Haverdal
Externintegrerad besättning med 120 suggor i 7,8‐veckorssystem. 25,8 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs och sköts Gunnel och Bo Karlsson Besättningen köper in dräktiga djur. Stallarna består av enhetsboxar.
Trerummare i sin‐ och betäckningsavdelning. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 16‐17
tim/sugga och år.
Nöjd med i stallet: Betäckningsavdelningen, samt den rälsgående fodervagnen.
Framgångsfaktorer: Bra gyltor. Bra samarbete med Lundens djurhälsa. Bra difoder (Diva) från Lantmännen. Under året
minskade man ditiden från 6 till 5 veckor vilket har bidragit till resultatet.

Resultat för besättningarna på topplistan
Producerade smågrisar/årssugga

26,8

(26,6)

Medelantal suggor+gyltor

221

(305)

Levande födda/kull

13,7

(13,3)

Avvanda per kull

11,9

(11,7)

Dödlighet före avvänjning, %

12,9

(12,0)

Dödlighet efter avvänjning, %

1,3

(1,2)

Grisningsprocent

88,0

(88,9)

Improduktiv tid, dagar

12,2

(10,7)

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 2011 räknas till 2011.
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, Caroline Germer, Scan AB och Linda Lundberg,
Skövde Slakteri.
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