
Grisningsboxen mäter två gånger tre 
meter. Spalten är 1,40 meter bred och 
av gjutjärn. Liggskyddet längs långsidan 
utgörs av en skiva vilket gör att suggan 
glider ner längs den när hon vill lägga sig.
Boxen har inga skyddsgrindar.
 – Jag är glad över det valet. Lös 
grisning kommer i Danmark nu också, 
kommenterar Mats.
 Både BB- och tillväxtavdelningarna 
har dubbla värmesystem i form av 
golvvärme och element. Värmen kommer 
från den nybyggda pannan som eldas 
med halm och ved. Effekten på lampan i 
smågrishörnet styrs via en termostat som 
finns i två hörnor per avdelning. 
  – Det ligger en kurva till grund för 
styrningen. Egentligen är det bara 
de första dagarna efter grisning som 
lamporna går på full effekt, berättar Mats. 
 Foto: Carolina Wahlberg
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Man slipper dessutom kas-
ta strö över spalten och om det 
krävs att man går in i boxen, be-
höver man inte passera grisar-
nas gödselyta för att komma åt 
dem, säger Mats. 

Själva inredningen är köpt av 
Skiold, men tillverkad av dans-
ka Vissing Agro.

Vad är Viktigt?
Från Danmark och Danish 
Farm Design kommer även den 
rådgivare som Olssons anlitar. 
Rådgivningen fokuseras fram-
förallt på organisation och att 
optimera arbetsinsatsen.

– Det handlar om 

Nybyggt suggstall på Holmsbergs gård

Fler avvanda smågrisar 
med halverad arbetsinsats
i februari 2014 besökte 
grisföretagaren Mats och 
Cecilia Olsson på Holms-
bergs gård. de hade nyli-
gen, efter många om och 
men, fått tillstånd att ut-
öka verksamheten från 
630 suggor till 1 190. Nu 
har suggorna flyttat in i 
det nya stallet som är en 
blandning av danska tan-
kesätt och svensk tradi-
tion. 

emma soNessoN
grisföretagaren

Holmsbergs gård ligger utanför 
Kalmar med närhet till både fo-
derfabrik och slakteri. 680 hek-
tar åker innebär bra förutsätt-
ningar för foderproduktion och 
gödselspridning. 

– Hade inte vi fått bygga 
hade ingen fått göra det, men-
ar Cecilia. 

I början av sommaren 2012 
sickades ansökan om miljötill-
stånd för utökning av verksam-
heten till Länsstyrelsen. Vin-
tern 2014 fick man tillstånd, i 
början av september 2014 börja-
de man schakta och 8 juni 2015 
flyttade den första suggan in i 
stallet. 

– Byggprocessen har gått väl-
digt bra. Vi låg två veckor före 
tidsplanen tack vare den milda 
vintern, säger Mats, som själv 
agerat byggherre. 

EgNa ErfarENHEtEr
Nybygget består av sex gris-
ningsavdelningar med 40 box-
ar vardera, tio tillväxtavdel-
ningar med 44 boxar vardera, 
en resursavdelning med 14 en-
hetsboxar samt betäcknings- 
rekryterings- och dräktighets-
avdelning. Den totala byggytan 
är 10 000 kvadratmeter. Ett 

suggstall som är byggt 1996 står 
intakt på gården och ett FTS-
stall på en annan gård byggs om 
till slaktgrisstall.

Inspirationen till stallets och 
boxarnas design kommer från 
flera håll. 

– Dels har vi själva jobbat 
i flera olika system, så vi vet 
vad som fungerar och inte. Vi 
har gjort misstag och lärt oss 
av dem. Men många av idéer-
na kommer från Danmark, dit 
vi gjort flera studieresor under 
årens lopp, berättar Mats.

De anställda har också varit 
delaktiga i planeringen.

– De önskade egentligen 
djupströsystem till sinsuggor-
na, men vi valde ett mer halm-
snålt alternativ, eftersom det är 
enklare att sköta, säger Mats.

äNdra stratEgi?
Utrymmena för sinsuggor är 
uppdelade på en betäcknings-
avdelning och en dräktighets-
avdelning. Båda avdelningarna 
är identiska med trerummare, 
sånär som på att betäcknings-
delen rymmer galtboxar. 

– I Sverige har man galten på 
plats under hela betäckningspe-
rioden. Men det har man inte i 
Danmark. Där släpps galten in 
bara just vid betäckning, vilket 
gör att han attraherar suggor-
nas intresse på ett helt annat 
sätt. Det lutar åt att vi kommer 
att använda båda avdelning-
arna till både betäckning och 
dräktighet istället för att flytta 
suggorna efter betäckning som 
det var tänkt från början, berät-
tar Mats.

 Tillväxtboxarna är vända så 
att spalten vetter från skötsel-
gången och något tak har de 
inte. 

– Jag är väl lite gammaldags 
men jag tycker att man får bätt-
re överblick över grisarna så. 

ÄNTLIGEN
MILJÖTILLSTÅND

EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES GRISFÖRETAGARE

NR. 3 •  14 MARS 2013 • PRIS 69:-  

MILJÖTILLSTÅND
EFTER LÅNG 
PROCESS FÅR 
HOLMSBERGS 
GÅRD UTÖKA

COOL OM KOMPETENS OCH UTVECKLING 

I FÖRETAGET VIA DELÄGARSKAPVÄRME TILL SMÅGRISAR 

– HUR OCH VARFÖR

Senvintern 2014 var miljö-
tillståndet är äntligen klart.
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att lägga fokus på det 
som är viktigast; semi-

nering och de första timmar-
na efter smågrisens födsel. Det 
är även stort fokus på foder och 
man jobbar mer med amsuggor 
och mindre med tillskott som 
mjölknäring och järntorv för 
smågrisarnas del, berättar 
Mats, som just nu själv agerar 
förman i suggstallet. 

I framtiden är tanken att nå-
gon annan ska få ta sig an den 
uppgiften. 

arbEtsEffEktiVt
Resultaten har inte låtit vänta på 
sig. I FTS-stallet avvande man 
en typisk omgång 10,2 småg-
risar. I BB-stallet från 1996 är 
motsvarande siffra 11,5 och i 
nya stallet 12. Antalet anställda 

är dock samma som tidigare. 
Skillnaden är att sex personer i 
dag sköter 1 190 suggor, istället 
för som innan 630. Ungefärlig 
tidsåtgång per sugga är nu nio 
timmar per år, mot tidigare 15. 

– Det är väsentligt mindre 
jobb med att skrapa skit i nya 
stallet. Dessutom går knappt 
ingen tid åt för underhåll och 
allt fungerar som det ska, för-
klarar Mats. 

En annan detalj som är be-
tydelsefull för tidsåtgången är 
att nybygget är designat för att 
både djur och människor ska ta 
så få steg som möjligt. 

– Vi kom fram till att det 
mest effektiva var att byg-
ga stallet som ett H, där servi-
ceutrymmena förbinder de båda 
stallängorna, berättar Mats. 

Man har även valt att satsa på 
extra korridor längs ytterväg-
gen, vilket effektiviserar logis-
tiken. 

– Det är detaljer som kostar 
byggpengar, men spar tid, där-
för blir det billigare långsiktigt 
sett, menar Mats. 

Inga vägar korsar varandra, 
av hänsyn till smittskydd. 

stOr iNVEstEriNg
Notan för bygget har landat på 
omkring 35 miljoner kronor, 
vilket var 15 procent dyrare än 
vad Olssons räknat med från 
början. 

– Vi köpte exempelvis inred-
ning, väggar och montering till 
fast pris. Gjutning, el och vvs 
köptes på rörligt pris. Det blev 
dyrare än vad vi väntat oss, dock 

inte så dyrt som om vi valt fast-
pris på de bitarna också, berät-
tar Mats.

Standarden för de beräk-
ningsregler som styr dimensio-
neringen av bärverk inom bygg-
nation hann bli tuffare under 
processen, vilket också gjorde 
sitt på priset. I samma veva som 
man byggt suggstallet har man 
även byggt ny panna, verkstad 
och en påkostad anläggning för 
spannmålshantering. 

– Det är svårt att avgöra vad 
man ska räkna in när man räk-
nar ut priset per suggplats, men 
jag gissar att prislappen landar 
på omkring 40 000 kronor per 
plats inklusive gödselhantering, 
säger Mats. 

Några direkta f inansiella 
hinder för byggnationen har det 

Plexiglastaken över smågrishörnorna fälls upp och ner via ett knapptryck i korridoren.
 – Det är en förutsättning att taken går att hissa centralt. Det är alldeles för mycket jobb att göra 
det manuellt, menar Mats.

Holmsbergs gård

Drivs av: Cecilia och mats olsson
Grisar: 1 190 suggor integrerat, sånär som på 4 000-5 000 
smågrisar som säljs. 
Anställda: Tolv personer plus mats och Cecilia. sex 
personer jobbar med suggorna, tre med slaktgrisarna och 
service och tre arbetar ute.
Växtodling: 680 hektar potatis, raps och spannmål. Till 
60 procent är man självförsörjande på spannmål till foder, 
resten köps in av grannar.
Nybygget: sex grisningsavdelningar med 40 boxar varde-
ra, tio tillväxtavdelningar med 44 boxar vardera, resursav-
delning med 14 enhetsboxar, betäcknings- rekryterings- 
och dräktighetsavdelning. 

FAKTA

Cecilia och Mats Olsson menar att det viktigaste när man 
bygger är att tänka på helheten.
 – Och så måste givetvis budgeten gå ihop, inflikar Mats. 

Man blandar allt foder utom 
prestartern på gården. 
Fodersystemet är restlöst och 
karen diskas med myrsyra. 
 – Det här har inte i fodret att 
göra, säger Mats och visar vad 
sållrensen sorterat bort. 
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inte funnits, även om fler ban-
ker var intresserade till en bör-
jan, än mot slutet då byggtill-
ståndet rotts i hamn. 

Nya prOjEkt
Än är dock stallet inte helt 
klart. Lösullen på taket sak-
nas, personalutrymmena ska få 
inredning och den sista avdel-
ningen för dräktiga suggor ska 
färdigställas. 

– Vi valde att flytta in innan 
det var helt klart. Fördelen med 
det är att stallet börjar generera 
pengar snabbare. Nackdelen att 
alla byggjobbare som fortfaran-
de är på plats innebär en smitt-
risk, säger Mats och fortsätter:

– Men nu ska det bli skönt att 
göra klart och städa upp runt 
husen. 

Nästa steg blir att byta inred-
ning i det gamla grisningsstallet 
på gården. 

– Sedan måste vi ta tag i avels-
frågan. Svenska grisföretagare har 
bara fått del av halva avelsframste-
get de senare åren i och med att de 
nya generna från Holland och 
Norge blandats med gener från de 
svenska djuren, på vilka det inte 
bedrivits något avelsarbete, säger 
Mats, och Cecilia fyller i: 

– Jag funderar över marknads-
biten. I dag säljer vi gårdsmärkta 
julskinkor via Hälsingestintan. 
Men det bör gå att få ut ytterli-
gare mervärden för grisköttet.

Vem som helst som nyss gått 
igenom en byggprocess skulle 
kunna känna sig lite matt. Men 
energin hos Olssons verkar inte 
sina.

Thom Emilsson och Maria Strandh jobbar på Holmsberg och är 
glada över sin nya fräscha arbetsmiljö.
– Största skillnaden är att det är otroligt lättjobbat, menar 
Maria. 
 Personalen klär om i två olika steg. När man arbetat färdigt 
för dagen duschar man och byter kläder i suggstallet. Sedan 
byter man kläder en gång till i verkstaden som ligger fristående 
från stallet. 
 – Det går aldrig att få helt fritt från grislukt i omklädnings-
rummet i stallet. Vi har valt att göra såhär för att personalen inte 
ska behöva åka hem och lukta gris trots att de duschat, berättar 
Mats.

Hela bygget har formen av ett H. I bortre delen finns grisnings- 
och tillväxtavdelningar. I mellandelen ryms serviceutrymmen 
och närmst kameran finns rekryterings-, betäcknings- och 
dräktighetsavdelning. 

I dräktighetsavdelningen går sex till sju suggor tillsammans 
per trerummare. De sorteras efter storlek och ålder. Grindarna 
bakom ätbåsen är självstängande och av en modell som Mats 
tycker gör det lättare att komma åt vid exempelvis seminering 
jämfört med de traditionella vippgrindarna.
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