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Svenskt lantbruk är på väg mot en byggboom. Under 
fjolåret ökade förprövningarna av stallplatser för 
mjölkkor, värphöns och framför allt för grisar, både 
suggor och slaktgrisar. Men det borde byggas ännu 
mer.

Det visar Jordbruksverkets årliga sammanställning av för
prövningsstatistik från länsstyrelserna. De godkända för
prövningarna är en viktig indikator på vilken byggaktivi
tet som väntar inom animalieproduktionen.

Grisföretagarnas byggplaner sticker ut. Antalet för
prövade suggplatser har haft en positiv trend sedan 2011 
och fjolårets 8 651 förprövade platser är den högsta note
ringen sedan 2006.

Även slaktgrisplatserna ökar. Förra året förprövades 
nästan 35 000 djurplatser och det är den högsta siffran  
sedan åtminstone 2004.

För mjölkkorna ökar förprövningarna med drygt  
50 procent till närmare 12 000 platser. Det är den högsta 
siffran sedan 2012.

– Sammantaget verkar det ändå finnas framtidstro  
bakom de bekymmer som förra årets torka skapade, säger 
Bengt Johnsson på Jordbruksverkets marknadsavdelning.

Bakom den positiva trenden ser han ett ökat konsument
intresse för det svenskproducerade vilket lett till att det 
gått att ta ut högre priser.

– Gris visar en uppåtgående trend från väldigt låga  
värden. Det tyder på en långsiktig tilltro till att det finns 
betalningsvilja för svenska mervärden som antibiotika
frihet och djurvälfärd, säger Bengt Johnsson.

Men allt pekar inte uppåt i statistiken. För betesbaserad 
djurhållning som dikor och får sjunker förprövningarna. 
För får är det en långsiktigt nedåtgående trend, men för  
dikor är det ett trendbrott. Efter fem år med stigande  

siffror sjunker de förprövade dikoplatserna kraftigt.
– Behovet av nya stallplatser kan vara mättat på kort 

sikt, säger Bengt Johnsson.
Han har också analyserat statistiken i relation till en 

tänkt avskrivningstid på 15 år och baserat på dagens  
produktionsvolym. Därmed fås ett värde på hur många 
djurplatser som behöver förnyas varje år för att produk
tionsapparaten ska hållas intakt och modern.

Då ser det inte riktigt lika ljust ut. Suggor, dikor och 
värphöns nådde 2018 nivån där stallplatserna förnyas i rätt 
tid, medan mjölkkor och slaktgrisar, trots fjolårets ökning, 
har en bra bit kvar.

– Då ska vi komma ihåg att beräkningen är gjord i för
hållande till dagens produktion. Hade vi räknat på livs
medelsstrategins mål om ökad produktion borde målet  
vara satt högre, säger Bengt Johnsson

Marcus Frennemark

Byggboom – men målen kräver mer

Förprövade godkända stallplatser
Mjölkkor          Dikor           Övrig nöt Suggor         Slaktgrisar        Tillväxt Får och getterSlaktkyckling           Värphöns Hästar
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Robotsatsningen blev en framgång 
Mjölkbonden Janne Hansson köpte 18 nya mjölk
robotar till gården mitt under mjölkkrisen. Vallens 
gård blev Nordens största robotanläggning och nu har 
det gått drygt ett år sedan omställningen. ”Nu vågar 
vi säga att det har gått bra”, säger han.

När Vallens gård skulle expandera för några år sedan var 
siktet inställt på att skaffa en karusell för att klara av 
mjölkningen. Det var ju så stora mjölkgårdar gjorde, både  
i Sverige och i Europa och Vallens gård hade då över 800 
mjölkkor. Men andra tankar började mala, kanske skulle 
mjölkrobotar kunna lösa gårdens stora bekymmer med att 
hitta personal. 

– Hade vi satsat på karusellen hade vi haft sex, sju perso
ner fler anställda. Det är svårt att få folk som vill mjölka 
kor. Ofta har vi fått förlita oss på utländsk arbetskraft,  
vilket i sin tur innebär hög personalomsättning. Det är inte 
så vill driva vårt företag, säger Janne Hansson.  

Efter ett intensivt år med beräkningar, funderingar och 
analyser valde de att börja bygga om anläggningen för att 
låta 18 stycken Lely Astronaut A4 ta över mjölkningen.  
Beslutet fattades mitt under mjölkkrisen 2016 och väckte 
reaktioner direkt.  

– Det var några som ringde och frågade hur det var fatt, 
folk tyckte jag var galen, säger Janne Hansson med leende 
och fortsätter:

– Men det jag tror på vill jag löpa linan ut. Jag bryr mig 
inte så mycket om vad andra säger. Sedan är det alltid 
välgrundade beslut som är noggrant analyserade.
Hur har det gått efter ett drygt år med robotmjölkning? 

– Nu vågar vi säga att det har gått bra. Vi har hamnat 
rätt. Produktionen har gått upp och celltalen har gått ner, 

brunster prickas in bättre och personalen har fått ett mer 
konstruktivt arbete, säger Janne Hansson.

Robotar på rad
Gårdens mjölkkor är i dag drygt 1 000 stycken och de går  
i tre kalla lösdrifter i sex avdelningar som ligger sida vid  
sida. För varje avdelning byggde man till sex meter breda 
robottorg med tre robotar för fri kotrafik. Gården byggde 
också en värmeisolerad robotgång. Via ingången från kort
sidan möts man av en lång korridor med robotarna på rad. 
Det är skinande rent på plastgolvet, det brummar av arbe

tande maskiner och en och annan ko sneglar nyfiket ut 
från robotarna. Korridoren gör maskinunderhållet smidigt 
för både personal och extern service. 

– På ritningen testade vi med lösa robotar på olika  
ställen i ligghallarna. Men det kändes inte rätt. Den här 
lösningen blev lite dyrare rent byggmässigt, men det blev 
en bra lösning, säger Janne Hansson. 

Större tekniska haverier har uteblivit. De första åtta  
månaderna tog Janne Hansson och sonen alla larm på  
natten för att få ett grepp om utmaningarna. I dag har de  
i snitt fyra nattlarm per månad. Servicetekniker finns bara 
några mil bort.

Hemlig prislapp
Prislappen för robotinvesteringen är en affärshemlighet. 
Men den stora resan som lade grunden för expansionen 
gjordes långt tidigare. Det var när Janne Hansson köpte 
Vallens gård i början av 2000talet och skulle bygga ut  
första gången. Då skulle man bygga för upp till 375 kor och 
slå ihop två besättningar och få bankerna med sig. 

– Det var det stora steget för oss ekonomiskt och som  
företagare. Att ha relativt begränsat med kapital och förlita 
sig så mycket på externt kapital från banker var ett stort 
kliv. Att öka nu med 100 eller 150 kor är väldigt små steg 
egentligen i det sammanhanget, säger Janne Hansson.  

Robotsatsningen har gett eko i Mjölksverige, flera av de 
större svenska mjölkgårdarna har varit på studiebesök. 
Även finska kollegor har kommit över och snart är det 
danskarnas tur. 

– Det har väckt stor uppmärksamhet, det är inget snack 
om det. Det var otroligt intensivt och spännande att gå in i 
det här, vi såg många problem framför oss. Men nu kan vi 
säga att det har gått väldigt bra.              Cecilia Persson

Vallens gård är den största       
robotmjölkgården i Norden. 
Gården har 18 robotar och drygt 
1000 kor. FOTO: MARION PALM
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Vallens gård gick från mjölkning i grop till att ha 
1 000 mjölkkor i robotbesättningen. 18 nya robotar 
köptes in och hela gårdsarbetet har förändrats.  
Gårdens ägare Janne Hansson har dragit flera  
lärdomar av processen att gå över till robot.  
Här är några av dem: 

1, Våga ompröva beslut 
Planen var från början att beställa en karusell till gården 
för att ersätta det gamla dubbel 20parallellstallet. Men 
man följde magkänslan och valde i stället att investera  
i 18 robotar efter noggranna beräkningar och analyser. 
Personalfrågan blev en avgörande faktor. 

– Personalfrågan är väldigt svår i dag, det är svårt att få 
till folk som vill jobba och mjölka kor. Det medför ofta hög 
personalomsättning. Det är inte riktigt så vi vill driva vårt 
företag.  

Nu har de sparat in 7 heltidstjänster.  

2, Tänk annorlunda
Det är ovanligt att så stora gårdar använder robotar  
i Europa. Men det stoppade inte Vallens gård, trots att folk 
ringde och undrade när investeringen blev känd. 

– Det har alltid sagts att robotar är för mindre gårdar,  
familjejordbruk med mera. Det finns några drakar i värl
den med många kor som har robotar, men i Europa är det 
inte alls vanligt. Många höjde på ögonbrynen när de hörde 
att vi hade investerat. En del ringde och frågade om man 
blivit galen. 

– För oss blev det ett intensivt år med räknande och fun
derande innan vi bestämde oss. Det var ett välgrundat  
beslut baserat på noggranna analyser. Och jag bryr mig  
inte så mycket om vad andra säger. Det är min tanke, åsikt 

och känsla som avgör. Det har hjälpt mig, säger Janne 
Hansson som gjorde jättebeställningen mitt under mjölk
krisen försommaren 2016. 

3, Dyrare bygglösning – bättre förutsättningar
Vallens gård nobbade tillverkarens inledande råd om att ha 
lösa robotar i lösdrifterna utan byggde i stället robottorg 
för korna och en värmeisolerad robotgång för personal och 
tekniker. Det är fri kotrafik men tillbyggnaden blev något 
större än inledande förslag som byggde på lösa robotar  
inne i lösdrifterna. 

Robotgången ger förutsättningar för att kunna hålla  
robotarna i topptrim med bra underhåll och service
rutiner, menar Janne Hansson. På 18 robotar snittar  
gården på 4 nattlarm i månaden, ibland har de inga alls. 

– Alla robotar ligger i en enda lång rad i ena gaveln på  
alla ligghallar. Servicen sker därför i en ren yta, och vi har 
tillsyn i en ren yta. Jag tror att vi har hittat en bra lösning. 
Det blev dyrare byggmässigt eftersom det blev en större 
yta men det blev en bra lösning. 

4, Backup-planer för det mesta
Gården räknade med att behöva hålla i gång mjölkgropen 
parallellt i uppemot ett år efter det att robotarna togs i 
drift. Men av 830 kor som var det bara 17 stycken som inte 
ville gå i roboten efter några veckor. De korna sinlades och 
togs bort från verksamheten. 

De åtta första månaderna efter omställningen tog Janne 
Hansson och sonen alla larmen på natten, för att lära sig 
tekniken och få en förståelse för problemen. Nattlarmen 
blir fler när det är fler förstagångskalvare i besättningarna. 
Då sparkas oftare spenkoppar och robotarmar sönder och 
man kan ha en större beredskap för det.    +

”Inför varje steg                   
av förändringen                  
förberedde vi oss noga, 
både mentalt                      
och yrkesmässigt”

Janne Hanssons nio lärdomar:
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– Inför varje steg av förändringen förberedde vi oss  
noga, både mentalt och yrkesmässigt. Det var två otroligt 
intensiva månader med installeringen, men det gick bättre 
än vi föreställde oss. För oss var den en förutsättning att vi 
har teknisk support bara ett par mil härifrån. Vi har också 
fått väldigt bra service från både Holland och Danmark. 
Förutom lite småhaverier har vi inte haft några stora  
tekniska problem.  

Ha backup på allt. Gården har flera reservdelar på lager 
och reservkraft som startar på mellan 4 och 8 sekunder. 
Gården har flera vattenpumpar och extra borrhål för att 
inte få brist på vatten. Noggranna rutiner för service och 
underhåll är a och o. 

– Jag tror att man måste ha en väldigt hög lägstanivå för 
robotarna. Att man ger förutsättningar för att robotarna 
fungerar optimalt, säger Janne Hansson.

5, Vänta och se var flaskhalsarna finns 
Vallens gård anade att det skulle behövas två ytterligare  
robotar till gården. Men man ville vänta och se var behovet 
fanns för fler. Det vet det nu – gården planerar därför för 
ett nytt ”uppstartsstall” med två nya robotar för nykalvade 
kor och kor som ska sinläggas. 

De här korna stannar upp kotrafiken, tar mycket tid för 
personalen och stör de övriga kornas rutiner. Det nya, 
mindre robotstallet ska kapa ledtider och planeras där det 
gamla mjölkningsstallet, som i dag står tomt förutom  
några boxar för småkalvar. 

– Vi har ju mellan tre och fyra kalvningar per dag med 
kor som ska läras upp och så 20–25 sinkor per vecka. Det 
tar mycket tid och stör vanliga trafiken och rutinerna för 
korna i robotarna. Vi har sett ett extra behov av att komp
lettera med det.   

6, Förändringen som arbetsgivare 
Gården har sparat in sju heltidstjänster och personalen har 
fått ”helt nya jobb”, men ett mer ”konstruktivt” jobb, menar 
Janne Hansson. Även som arbetsgivare är det stora skillna
der. 

– Schemaläggningen har blivit mer flexibel och persona
len får helt nya arbetsuppgifter på många sätt. Vi sköter om 
djuren mer och jobbar mer förebyggande. Det blir ett roli
gare och mer konstruktivt jobb som djurskötare är min 
uppfattning. 

– Vi ser också att alla siffror går åt rätt håll. Produktio
nen går upp, celltalen går ner. Vi har blivit bättre på att hit
ta brunster och ha koll på klövar så det är mycket positivt. 

7, Teknikutvecklingen
Gården har satt en avskrivning på robotarna (Lely Astro
naut A4) i tio år, därefter får de se om man ska investera  
i nya eller behålla befintliga. 

– Visst, det har kommit robotkameror och Lely har 
kommit med en robot som är snabbare. Men det finns  
robotar som är 15 år och som uppgraderas hela tiden. Vi 
har satt en avskrivning på tio år. Sen får vi se, säger Janne 
Hansson.

8, Oförutsedda händelser
Sommaren 2018 brann det i skogarna tre mil från gården 
och gårdsplan och lösdrifter dränktes i rök. Det gjorde 
korna oroliga. 

– Vi tappade uppemot 6 kubik mjölk på något dygn. Det 
tog någon vecka innan det kom tillbaka, men korna gick 
inte till robotarna och åt ingenting, berättar Janne Hans
son. 
Påverkar bränderna kornas rutiner i dag? 

– Lite grann, men det är mer av andra orsaker som  
kommer från torkan. Vi har inte kommit upp i samma  
antal mjölkningar per dygn. Men får de kalva in på nytt så 
kommer det nog att bli som vanligt igen. Men det påverkar 
lite fortfarande, det gör det. 

Men trots torkan har gynnsamma vallskördar på hösten 
räddat grovfodersituationen. Gården har också hög priori
tet på att klara av att ha foder i lager.  

9, Att växa i djurantal och att få finansiering 
Vallens gård har byggt ut nästan varje år. Men den största 
utmaningen som företagare kom precis när gården köptes 
för nästan 20 år sedan.  

– Det stora steget för oss ekonomiskt och som företagare 
var när vi byggde ut den första etappen här i början av 
2000talet. Vi byggde för upp till 375 kor och slog ihop två 
besättningar, en som var på 100 kor och en på 140 kor. Det 
var ett stort kliv att ha relativt begränsat med kapital och 
förlita sig mycket på externt kapital från banker. Att öka nu 
med 100 eller 150 kor är små steg egentligen. 
Och det finns många mjölkgårdar som just nu befinner 
sig i sitsen som ni gjorde för 20 år sedan?

– Absolut. Att få in kapital i lantbruket i dag är alldeles 
för svårt. Den största grejen är att det inte finns andra  
köpare om det händer något med en mjölkgård, en genera
tionsväxling, att man går i konkurs eller att man vill sälja. 
Det ser banken och då är de inte villiga att dela med sig av 
så mycket kapital som de borde. Det är ett stort problem 
och för många är det oövervinnerligt tyvärr, säger Janne 
Hansson. 

Gården valde Lely Astronaut A4. Innan omställningen tog 
mjölkningen 18 timmar per dygn på drygt 800 kor. 

FOTO: MARION PALM
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Vankiva gård växer så det knakar. Bygget av ett nytt 
lösdriftsstall med tillhörande mjölkningsanläggning 
pågår för fullt. Investeringen på 40 miljoner kronor 
ska tredubbla mjölkproduktionen och trygga gårdens 
långsiktiga framtid.

När den nya ligghallen med tillhörande mjölkningsanlägg
ning i en separat byggnad står klar i november kommer 
antalet mjölkande kor på gården att öka från dagens 280 
till 730. Totalproduktionen beräknas gå från 3 miljoner  
kilo mjölk per år till 8–9 miljoner.

– Anledningen till att vi satsar är att stallet vi mjölkar i 
för tillfället är byggt 1991. Eftersom jag har en ambition att 
hålla på här ett gäng år framöver så behövde vi göra något, 
säger Christoffer Johansson, driftledare på Vankiva gård.

Investeringen på 40 miljoner kronor omfattar förutom 
ligghallen och mjölkningsanläggningen två plansilor och 
en stor gödselbrunn. 

Eftersom det tidigare växte skog på platsen har det även 
krävts ett omfattande markarbete. 

Fokus på hållbarhet
Christoffer Johansson och hans far Hans Johansson, som 
äger gården, har inte valt de billigaste lösningarna. Fokus 
har legat på att korna ska ha det bra och att anläggningen 
ska hålla länge. 

Satsningen kommer att innebära nyanställningar. Fyra 
mjölkare samt ett par ytterligare djurskötare ska rekryte
ras. Kanske även en förman. Det är en stor investering men 
Christoffer och Hans Johansson har räknat noggrant.

– Vår kalkyl är baserad på ett mjölkpris på 3,20 kronor 
per kilo och foderkostnader ungefär som de legat histo
riskt. Vi är medvetna om att det svänger, men vår ambition 

är att kunna leverera mjölk till 
de avräkningspriser som kom
mer att vara framöver, säger 
Christoffer Johansson.

Det nya stallet kommer att 
rymma 600 kor i en ligghall 
samt 50 kor på ströbädd, upp
delat i en VIPgrupp och en 
kalvningsavdelning. Ligghal
len kommer att ha spalt, vanli
ga madrasser i liggbåsen, lås
fronter, kraftfoderstationer 
och ett körbart foderbord.

– Sidorna kommer att vara 
öppna med gardiner men med 
en ställbar nock som går att 
stänga vid ruskigt väder. All 
ventilation sköts med väder
station. Själva mjölkningen ut
förs med hjälp av en 50karu
sell.

”Närproducerat är nyckeln”
Hittills har byggarbetet gått enligt tidsplanen. Och i förra 
veckan kom även plintarna till mjölkningsanläggningen  
i backen. (Publicerad 21 februar, red anm) Christoffer Jo
hansson är fylld av framtidstro där han står och huttrar i 
vintersolen:

– Vi tycker det är roligt med kor och tror på den svenska 
mjölkproduktionen. Mjölk är ett bra livsmedel som  
kommer att ha sin givna plats även i framtiden. Det  
närproducerade är nyckeln till framgång för hela landet, 
säger han.              Johan Joelsson

Storbygget säkrar gårdens framtid
Vankiva gård
Antal anställda: 5.

Omsättning: 15 miljoner 
kronor.

Resultat: 1,6 miljoner  
kronor.

Vinstmarginal: 25 procent.

Areal: 320 hektar totalt, 
varav 260 hektar åker  
med vall och majs samt  
60 hektar skog och bete.

Investeringar: Nytt lös-
driftsstall samt mjölknings-
anläggning för 40 miljoner 
kronor.

Så räknade vi: ”Vi gjorde 
en kalkyl utifrån ett fem-
årssnitt och det såg bra 
ut.”

Christoffer Johansson tror att fler mjölkgårdar kommer 
att behöva skala upp för att överleva i framtiden.

FOTO: JOHAN JOELSSON
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När båda sönerna ville flytta hem bestämde sig 
mjölkbönderna Tommy och Berit Claesson för att ska
la upp. Med en stor tillbyggnad och två nya robotar 
ska mjölkproduktionen fördubblas.

I över hundra år har Tommy Claessons släkt bedrivit jord 
och skogsbruk i Hycklehult utanför Eringsboda. Och när 
Tommy och Berit Claessons båda söner Mattias och Albin 
ville flytta hem till gården och jobba föddes idén att bygga 
ut stallet och installera två nya mjölkrobotar.

Det nya stallet kommer att ha plats för 211 djur, varav 
150–160 mjölkande, att jämföra med dagens 79 mjölkande. 
Den totala produktionen ska enligt planen gå från 750 000 
ton till 2 miljoner ton mjölk årligen.

– Först tänkte vi att vi bara skulle sätta in en robot till, 
men sen har vi ju två grabbar. Och då får man ta i lite rejält, 
säger Tommy Claesson.

”Våga tänk nytt”
2012 investerade familjen åtta miljoner kronor på ett nytt 
stall och en mjölkrobot. Den nya satsningen landade på 
cirka 5,8 miljoner. Eftersom familjemedlemmarna har 
gjort en stor del av arbetet själva känner alla att de får 
mycket för pengarna.

– Den nya ladugården har lösdrift, automatiskt foder sys
tem, fläktar, automatisk utgödsling som går hela tiden och 
bra lampor. Man måste investera och tänka nytt, annars går 
man baklänges i företaget, säger sonen Mattias Claesson.

Familjejordbrukarna i Hycklehult är övertygade om att 
satsningen kommer att bära sig. Med ökad yta och till
gänglighet till robotarna kommer gårdens kor att ge bättre 
avkastning. Redan vid satsningen 2012 kunde familjen se 
en stor skillnad på lönsamheten:

– Och nu när vi kommer upp över hundra mjölkkor lär 
det bli ännu bättre ekonomiskt. Vi kommer helt enkelt att 
producera billigare mjölk med det nya stallet, säger Tommy 
Claesson.

– Mjölkpriset är fast för alla, men kan vi producera 
mjölk tio öre billigare så innebär det mycket för lönsam
heten, säger Mattias Claesson.

Tror på framtiden
Gården står i dag på flera ben med skogsbruk, entrepre
nadverksamhet och mjölkproduktion. Trots att antalet 
mjölkföretagare i landet nästan halverats de senaste tio 
åren ser familjen positivt på framtiden och stänger inga 
dörrar för ytterligare satsningar.

– Det är svårt att veta hur klimatet kommer att påverka. 
Men mat kommer vi alltid att behöva och mjölk är ett  
fantastiskt livsmedel, säger Berit Claesson.

Inte nog med att de båda sönerna har flyttat hem för att 
jobba på gården. I vår kommer även Tommy och Berit 
Claessons dotter Camilla att flytta hem och jobba efter att 
hon blivit klar med sin utbildning till livsmedelsagronom. 

Den goda tillväxten borgar för en ljus framtid. I alla fall 
om man frågar yngste sonen Albin Claesson:

– Om tio år tror jag att vi har ännu mer jobb och barn 
och familjer som kan hjälpa till på gården. Vi kommer att 
ha mer skog och mark. Och en ny generation som är  
beredd att ta över. Så det ser rätt lysande ut, säger han.

Johan Joelsson

Familjens insats håller ner kostnaden

En stor del av arbetet med det 
nya stallet har familjemedlem-
marna själva utfört, berättar 
Berit och Albin Claesson.

Hycklehults gård
Bolagsform: Enskild firma

Antal anställda: ”Fyra plus  
någon inhoppare ibland”

Omsättning: 6 miljoner kronor

Resultat: 2 miljoner kronor

Areal: 200 hektar åker, 70 hek-
tar naturbete och 370 hektar 
skog

Investeringar: Nytt lösdriftsstall 
för totalt 5,8 miljoner kronor
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Med nytt stall och halverad mjölkbesättning styr  
Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder, 
över till köttproduktion. ”Sitter man still i båten är 
man i en avvecklingsfas”, säger han. 

Flexibelt och enkelt har varit ledord när Stefan Gård plane
rat och byggt en ny stallbyggnad med plats för 320 djur. 

– Om det är mjölk eller kött spelar mindre roll. Det jag 
är ute efter är att sätta priset så att jag kan få ett ekono
miskt utfall, säger Stefan Gård.

Efter att ha lämnat Arla och gått över till Wermlands 
Mejeri anpassar han sig nu efter den volym mjölk som det 
lokala mejeriet kan ta emot. Mjölkbesättningen minskas 
från 120 till 70 kor, plus rekrytering. Samtidigt satsar han 
på köttproduktion för att få två ben att stå på.

– Jag ville bygga ett stall som var funktionellt och där du 
kan byta inriktning utan att göra för stora investeringar 
senare, säger Stefan Gård.

”Enkelt, lättskött stall”
Resultatet är en kall liggbåshall på 23x60 meter. Den är 
fribärande för maximal flexibilitet. 

– Det är ett enkelt, lättskött stall med väldigt få rörliga 
delar. Vi skrapar med traktor och utfodrar med fullfoder
vagn. Det är inte så mycket som kan krångla. Det är väldigt 
lite el i den här byggnaden.  

Utfodringen sker utomhus, längs långsidorna. Ett invän
digt foderbord hade krävt ytterligare sju meter på bredden.

– Det hade blivit en mycket dyrare takkonstruktion.
Varje kostnad i processen har vägts mot olika alternativ. 
– När du projekterar är det viktigt att tänka till. Det 

finns ingen annan gång som du kan jaga så mycket kostna
der som innan du bygger. Sedan är det kört.

Byggnationen har pågått sedan januari 2018. De första 
djuren släpptes in i mitten av december. Arbetet har Stefan 
Gård utfört med hjälp av sonen Sebastian Gård. 

– Den stora investeringen är egentligen eget arbete. 
Kalkylerna vill han behålla som en affärshemlighet.
– Men själva meningen med bygget är att hålla nere 

kostnaderna för att vi ska få en bättre lönsamhet. 

Möjliggör fokusskifte i företaget
Nu görs det tidigare mjölkstallet om till kalvningsstall och 
en mjölkrobot installeras i det gamla lösdriftsstallet. 

Att skapa en anläggning, där inriktningen kan variera 
över tid, ser Gård som ett sätt att ta ansvar för sitt före
tagande. 

Målet är att producera 200–230 slaktdjur per år, men 
samtidigt har det varit viktigt att behålla den del av mjölk
produktionen som gården får avsättning för lokalt. 

– Den dag de nationella kostnaderna harmonierar med 
intäkterna för mjölkbonden, då kan jag producera mjölk 
för fullt igen.

Eva Westin

Därför bygger mjölkbossen för kött
Tolerud
Ägare: Stefan Gård. 

Anställda: Tre personer.

Djur: 70 mjölkkor plus rekrytering. Cirka 350 köttdjur. 

Areal: 200 ha vall, 40 ha bete och 80 ha spannmål. 

Produktion: Målsättning 200–230 slaktdjur/år. Tjurkalvar 
säljs vid 150–200 kg, kvigor föds upp till mjölk eller kött. 

Omsättning: Målet vid full produktion är 7 miljoner kronor. 

Stefan Gårds bästa          
tips vid nybyggnation
n Sätt dig ner och tänk till ”Hur vill jag ha det?”.

n Låt det ta tid! Ha inte för bråttom vid projekteringen. 

n Jämför priser på hallar, byggkonstruktion, armering,  
inredning – allt!

n Ställ frågan: ”Klarar jag att göra det själv eller måste jag 
leja bort det?”.

n Sätt en tidsplan som är uppnåelig och håll fast vid den. 
Ju fortare du blir klar, desto snabbare får du snurr på  
produktionen.

n Kontrollera med slakterierna innan du bygger att det 
finns en marknad åt båda håll: att få in och bli av med djur.

n Räkna baklänges! Hur stora kostnader kan du belasta 
varje djur med för att det ska vara ekonomiskt intressant?
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Förprövade stallplatser ökar för både suggor och 
slaktgrisar. Trots att torkan drivit upp foderpriserna 
och urholkat lönsamheten finns det grisbönder som 
investerar. 

– Visst är det jobbigt nu. Men det går opp och det går ner, 
och jag känner mig trygg i den här satsningen, säger Alex
ander Månsson, som investerar 35 miljoner kronor i ett 
nytt slaktgrisstall.

Alexander Månsson driver slaktgrisproduktion i Everöd 
utanför Tomelilla. Här finns sedan tidigare två slaktgris
stallar, det senaste byggt 2007, med totalt 4 500 platser.  
Nu ska det bli 5 200 grisplatser till i ett nytt stall som för
prövades under 2018. 

Förberedelserna för bygget har varit i gång i snart två år. 
För en anläggning i den här storleken krävs en komplett 
miljökonsekvensbeskrivning med godkännande från läns
styrelsen. Det fick han i februari 2018, men beslutet över
klagades till Mark och miljödomstolen.

Klart om ett år 
I december kom deras utslag och det var positivt. Alexan
der Månsson kunde dra i gång med markarbetena.

– Vi vågar inte sätta i gång med gjutningen ännu. Det är 
vinter och det finns ingen anledning att driva på. Det här 
är ett stort bygge och vi ska göra det ordentligt, säger han.

Om drygt ett år hoppas han ha stallet färdigt och kunna 
sätta in de första smågrisarna. De ska komma från en  
annan friskt satsande grisföretagare, Mattias Espert, som 
bygger en ny anläggning för 1 000 suggor utanför Trelle
borg.

– Sådana här satsningar hänger ihop. Vi är beroende av 
varandra, säger Alexander.                                                        +

Här byggs för 5 000 slaktgrisar

Ett stall på 8 500 kvadratmeter ska byggas. 

Planeringen har pågått i fem år, de konkreta 

förberedelserna i två år. Om ett år ska de första 
smågrisarna tas emot. FOTO: HANS DAHLGREN
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Stallet utrustas med svenskproducerad inredning i be
tong och rostfritt stål. Boxarna har dubbelt så stor spaltyta 
mot vad regelverket egentligen kräver. Det fördyrar bygget, 
men det ska betala sig genom att grisarna håller renare i 
boxen och personalen slipper lägga tid på att skrapa gödsel.

– Vi har friska grisar i Sverige, som äter mer och växer 
snabbare. Det gäller att bygga så vi kan ta vara på den  
kapaciteten på bästa sätt.

Med en beräknad årsproduktion på 35 000 grisar produ
ceras det också mycket gödsel. Den egna växtodlingen 
räcker inte men det finns kontrakterad spridningsareal hos 
fem andra lantbrukare i bygden. För att få gödsel har de 
fem gårdarna förbundit sig att bygga egna gödselbrunnar. 
På så sätt slipper Alexander investera i mer än en ny göd
selbrunn på sin gård.

Alexander Månsson har sysslat med slaktgrisar på ett  
eller annat sätt i hela sitt liv. Han började som uppfödare  
i liten skala när han var 15 år. Vid sidan om egen grisupp
födning driver han också ett åkeri med djurtransportbilar; 
en rörelse som han tagit över efter sin far.

Fördubblar produktionen
– Jag har sett och lärt mig av de driftiga bönderna hur de 
driver sina gårdar. Det finns en handfull som är extremt 
driftiga, de har ordning och reda och är duktiga med  
personalen och med djur. Det har jag försökt att anamma, 
säger Alexander.

Genom att bygga vidare på en befintlig, modern anlägg
ning finns förutsättningarna att bli ännu effektivare med 
fördubblad produktion. 

Han har umgåtts med planer på expansion i åtminstone 
fem år. En kontrollista med sju, åtta punkter skulle checkas 
av innan han kunde göra slag i saken.

– Det var banken, slakteriet, smågrisar, tillstånden, 
spridningsareal, de anställda och framför allt familjen, min 
fru och mina söner, att de är intresserade och tycker att det 
här är okej, säger Alexander Månsson.

Dagens snäva lönsamhet eller hot om stigande räntor är 
inget som oroar honom.

– Det går att leka med siffror hela tiden, men allting 
handlar om att jag har en effektiv produktion. Då är jag 
mer orolig för svinpesten. Skulle vi få in den så slår det  
både mot mitt åkeri och mot grisproduktionen, säger Alex
ander Månsson.

Marcus Frennemark

Alexander Månsson tar aktiv del i byggarbetet.  
FOTO: HANS DAHLGREN

Alexander Månsson presenterar sina utbyggnadsplaner 
för Janne Stihl, Lantmännen.  FOTO: HANS DAHLGREN

Grisarna utfodras med färdigfoder som blan-
das med drank och vassle. FOTO: HANS DAHLGREN
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Spaltbevattning i grisstall kan ge bättre miljö för gri
sarna och mindre arbete med rengöring för dem som 
jobbar i stallet. Allt fler uppfödare i Sverige får upp 
ögonen för tekniken.

På Henriksfälts gård utanför Ystad i Skåne har man instal
lerat ett bevattningssystem för stallet. Huvudanledningen 
är att styra grisarna till att göra sina behov på spaltgolvet 
mellan boxarna istället för i boxen. Speciellt under varma 
perioder kan de annars ha problem med det.

Med bevattning av spaltgolvet blir boxarna torrare och 
trevligare för grisarna, eftersom djuren dras till att gödsla 
där det är fuktigt. Samtidigt minskar arbetet för stallper
sonalen med att rengöra.

– Helt klart. Tidigare la vi minst en timme per avdelning 
på att bara skrapa boxar. Nu lägger vi ungefär 20 minuter, 
säger Henrik Nilsson som driver Henriksfälts gård.

Temperaturstyrt
I taket ovanför spaltgolvet hänger en rad med duschmun
stycken som är riktade så att bara spaltgolvet bevattnas. I 
stallet har gården ett nyinstallerat modernt ventilations
system. Med ett sådant i stallet går spaltbevattningen att 
styra automatiskt med ventilationssystemet, utifrån ute 
och innetemperaturer.

Den här tiden på året går spaltbevattningen bara 1020 
sekunder i timmen. 

På sommaren när det är varm blir det mera. Men Henrik 
Nilsson upplever inte att gödselbrunnen fylls upp märk
bart snabbare.

– Även om det går ut lite mera vatten till brunnen på 
sommaren så är det också större avdunstning, så det blir 
total sett inte så mycket mera. 

Förutom att styra var grisarna gödslar finns det fler för
delar med spaltbevattning. Henrik Nilsson har sett att gri
sarna under varma perioder går ut i duscharna och svalkar 
sig.

Just när det är varmt påverkar bevattningen också tem
peraturen i stallet.

God miljö även i sommarvärmen
– Fukten gör det enklare att hålla temperaturen under 
sommaren. Ett år som detta med 3035 grader varmt är ju 
ett grisstall inte någon rolig plats att vara på, men jag tyck
er vi haft en väldigt god miljö.

I Danmark finns det lagkrav på att ha liknande bevatt
ningsanläggningar. Där bygger kravet just på att bevatt
ningen ska hjälpa grisarna att inte bli för varma.

Henrik Nilsson hör fler i branschen som installerar eller 
överväger att installera liknande bevattningssystem.

– I Sverige är det många som tittar på det och sätter in 
det som ett komplement just för att få en bättre miljö i stal
len.               Hans Dahlgren

Renare stall med spaltbevattning

Den stora vinsten är boxmiljön. Grisarna mår bättre och 
den som sköter dem får mindre arbete”, säger Henrik 
Nilsson.          FOTO: HANS DAHLGREN

Längs taket ovanför spaltgolvet sitter munstyckena på 
rad och styrs med automatik från ventilationssystemet.
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Johan Svantesson bygger på framtidens dikostall. 
Målet är ett effektivt stall med djurhälsan i centrum. 

Stallet skulle ha varit klart nu men på grund av försenade 
leveranser kommer det inte att stå klart förrän i vår. (Publ
icerad 28 december 2018, reds anm) Det ligger tak på näs
tan hela stallet men det saknas väggar och nock.

– Det är lite plåt som är försenat, bland annat, säger  
Johan Svantesson som äger och driver Bro Godås i Säffle  
i Värmland.

Han hade sökt investeringsstöd för ett nytt dikostall när 
han fick frågan från Hushållningssällskapet som var ute 
och letade efter ett lämpligt objekt att tävla med i Jord
bruksverkets tävling om framtidens smartaste stall. Han 
tackade ja.  

– Jag är byggnadsagronom i grunden och har byggt  
undan för undan sedan 2001, men det här var något annat. 
För det första fick jag en rejäl genomlysning av företaget 
och så fanns det fler att bolla idéer med än mig själv. 

Dikostallet har fokus på djurhälsa och effektivitet och 
plats för 279 dikor. Det samlar alla djuren på ett ställe och 
varje ko har mellan tio och elva kvadratmeter till sitt för
fogande.

Ökad rationalitet
Johan Svantessons syfte med bygget är att bli mer effektiv, 
inte öka djurantalet mer än marginellt. 

– Alla saker ska vara på sin plats; djur, halm, foder och 
maskiner. Det är dyrt att flytta på saker flera gånger. Jag 
kan inte påverka avståndet till mina skiften men jag kan bli 
rationell här hemma och göra skiftena rationella där de är. 

Stallet är en djupströbädd som är förberedd för ombygg
nad till liggbås och det kommer Johan Svantesson att sätta   

upp så småningom. Det kommer också att bli en stor avdel
ning med sjuk och kalvningsboxar. Allt för att det ska bli 
så lättskött som möjligt.

Ekokött
Han började med 12 kor 1992 och har sedan dess ökat 
djur arealen i omgångar. I dag har han cirka 330 kalvande 
kor, totalt mellan 900 och 1 000 djur och brukar 1000 hek
tar åker och bete varav 500 är eget. Skogsinnehavet uppgår 
till 850 hektar.     Mari Nälsén

Byggkalkylen:
n Vinstmarginal i driftkalkylen efter skatt: 10,72 procent.

n Investering per djurplats (utan stöd) 24 775 kronor.

n Total investering (utan stöd) 6 912 260 kronor.

n Antal djurplatser, dikor: 279.

n Antal djurplatser, rekryteringskvigor: 42.

n Total yta: 4 692 kvm.

Johan Svantesson får investeringsstöd på cirka 
3 000 000 kronor varför hans utgift per koplats blir cirka 
14 300 kronor. 

Stallet togs fram av Ingela Löfquist, HIR Skåne AB, Sofia 
Hedlund, Hushållningssällskapet Värmland, Johan  
 Svantesson, Patrick Petersson, HIR Skåne AB och Karin 
Granström, Hushållningssällskapet Värmland.

Bro, Godås
Ägare: Johan Svantesson.

Bolagsform: Enskild firma.

Areal: 1000 hektar jordbruksmark  
varav 500 eget och 8   50 hektar 
skog.

Besättning: 330 kalvande dikor, främst 
angus- och herefordkorsningar.

Anställda: Två samt inhyrd personal 
vid behov.

Dikostall med fokus på djurhälsa 

Det nya stallet kompletterar de som redan finns 
och erbjuder framför allt större plats med djur 
plus varje sak på sin plats.       FOTO: MARI NÄLSÉN
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Allt är till salu i det nya sinsuggstallet hos Hjularöds
grisen AB. Kanske inte i bokstavlig mening. Men  
inredning, utfodringsanläggning och andra tillbehör 
för grisproduktionen kan beställas där.

JensOle Laustsen, ägare till Hjularödsgrisen AB, driver 
nämligen också JO Stalldesign och Management AB där 
han säljer det mesta som grisbonden kan behöva.

– Vi fixar allt från märkspray till stallbyggnader, säger 
JensOle Laustsen.

Han arrenderar grisstallarna på Hjularöds gods i mel
lersta Skåne efter att tidigare ha jobbat i olika roller inom 
godsets grisproduktion.

I år har sinsuggstallet byggts om från djupströbädd till 
ett modernt stall med spalt, liggboxar och transponder
utfodring med plats för 700 sinsuggor.

– Vi har inte behövt röra betonggolvet. Vi kunde lägga 
spalt över det som tidigare var djupströbädd, säger Jens
Ole Laustsen.

Genomtänkt hopplock
Utfodringen och inredningen i stallet är omväxlande från 
de danska tillverkarna BoPil och ACO Funki. JensOle 
plockar de bitar han gillar bäst, men ser till att de passar 
väl ihop. Han vill ju inte bara producera grisar, han ska 
kunna sälja stallösningar också i sitt andra bolag.

Anna Rosén jobbar som säljare i JO Stalldesign och  
Management AB. Hon har en gedigen erfarenhet av gris
produktion efter att ha varit förman för grisproduktionen  
i Hjularöd i flera år. Och det är inte bara hårdvaror som 
bolaget erbjuder. 

– Management är en viktig bit. Vi hjälper till att förbätt
ra rutiner och djurflöden och vi ser kanske saker som      +

Svinstallet där allt är till salu

Suggans ståreflex stimuleras under 
semineringen av galten framför henne 
och av sadeln på ryggen. 

FOTO: MARCUS FRENNEMARK

En sensor i det vita 
öronmärket registrerar 
suggans rörelsemönster 
och signalerar när något 
avviker.

Systemet är under utprovning. När en sugga avviker från 
mönstret kommer ett sms till skötaren.
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den ordinarie personalen inte ser, det är lätt att bli hemma
blind. Det handlar om att jobba smartare, inte hårdare,  
säger Anna Rosén.

Öppet hus för kollegor
I september stod det nya stallet klart och redan har flera 
kollegor i branschen varit på besök, bland annat en grupp 
med 25 arbetsledare från svenska grisgårdar. På måndagen 
är det öppet hus för ett hundratal branschkollegor.

– Det här är inte bara ett stall, det är ett showroom, säger 
Anna Rosén.

Det är en styrka att sälja grejer som man själv har provat 
ordentligt. Är det något som inte fungerar som avsett är 
tillverkarna öppna för feedback. I flera av grisningsavdel
ningarna testas boxar i olika utföranden.

– Vi vill ju sälja något som vi vet fungerar, säger Anna 
Rosén.

Gammal box blir som ny
I en av grisningsavdelningarna testas en uppgraderad vari
ant av en gammal box. Den har försetts med en ”korridor” 
som gör att skötaren på ett smidigare och säkrare sätt kan 
se till grisarna. Idén är JensOles egen och han har fått en 
tillverkare att nappa på den.

– Den gamla boxen är 6,5 kvadrat, men den behöver bara 
vara 6,0 kvadrat. Så vi har tagit en halv kvadrat från res
pektive box för detta, säger JensOle Laustsen.

Men det finns också företag som förlägger sitt utveck
lingsarbete till Hjularödsgrisen. Sony har ett pågående  
försök där man testar att övervaka suggans hälsa via  
hennes rörelsemönster. En sensor i ett öronmärke rappor
terar hur suggan rör sig. När det finns skäl att ge en sugga 
lite extra uppmärksamhet kommer ”orosanmälan” via sms. 

Systemet håller ännu på att utvecklas och ska även inne
hålla en funktion för att hitta rätt djur.

Smidig seminering
Det nya sinsuggstallet gör det lättare att jobba smart och 
rationellt. I betäckningsavdelningen, där djupströbädden 
fått vara kvar, kan suggorna fixeras både individuellt och  
i grupp för behandling eller seminering. Galtvagnen som 
körs framför suggorna är fjärrstyrd. Suggorna stimuleras  
i samband med semineringen med hjälp av sadeln Stimulus.

– Två personer kan seminera 65 suggor i timmen, berät
tar JensOle.

Utfodring med transponder ger möjlighet att anpassa  
fodergivan individuellt. Det ska ge jämnare hull på sug
gorna och en lugnare miljö i hela stallet. Om byggnaden av 
sinsuggstallet har gjort att byggytan används effektivare.

– Nu har vi egentligen potential att producera 3 000 gri
sar till. Men det finns inte efterfrågan på fler smågrisar 
just nu. Hoppas att det vänder så att vi snart kan göra det, 
säger JensOle Laustsen.   Marcus Frennemark

Hjularödsgrisen AB
Ägs av Jens-Ole Laustsen. Bolaget arrenderar gris-
stallarna på Hjularöds gods.

Har 660 suggor som producerar 18 500 grisar om året.

Två veckor mellan grisningarna och 60 suggor i varje 
grupp.

Har nyss kommit i gång med egen rekrytering. De första 
egna gyltorna betäcks i början på 2019.

”Inte bara ett stall, det är ett showroom”

Walk-in-boxen gör arbetet i gamla grisningsboxar lättare. 
En egen idé under utprovning.

Jens-Ole Laustsen och Anna Rosén i det nya sinsuggstal-
let.
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Hemligheten             
finns i kameran
De Lavals mjölkrobot V300 kan kapa en knapp 
minut på varje mjölkning tack vare den nya  
kameran som hittar spenarna med stor precision.

Ärnebäcks gård utanför Vingåker är en av fem 
mjölkgårdar som hjälpt De Laval i utvecklingen av 
roboten som släpptes i somras.

– Den gamla jobbar med en laser som sätter på 
spenkoppen medan den här roboten har en kamera 
som är helt jäkla fantastisk, och som inte behöver  
läsa av en spene i taget för att veta var nästa är. Den 
går direkt bak och sätter på den bakre spenen från 
början, säger Joakim Kindström på Ärnebäcks gård.

Tack vare den nya kameran får kon även en mer 
exakt sprayning av spenspetsen, och inte en under
redsbehandling av hela juvret som i den tidigare  
roboten, förklarar Joakim Kindström.

– Programvarumässigt är den här mycket stabi
lare. Det sista stopplarmet vi hade berodde på en 
hund som sprang in. Sånt är svårt att fixa på distans, 
säger Joakim Kindström.  Fredrik Stork

Nytt munstycke 
gör det soprent
n Högtrycksmunstycket Speedy Trough Suction 
Unit från tyska MeirBrakenberg var den enda inno
vationen som belönades med guld på tyska lant
bruksmässan Eurotier. Munstycket kopplas till en 
vanlig högtryckstvätt och är konstruerat för att både 
spruta ner och suga upp material. På sätt gör innova
tionen soprent i grisarnas fodertråg på bara några 
sekunder.      ATL

På munstycket finns ett reglage som gör det möj-
ligt att växla mellan att spruta ner och suga upp 
material. De uppsugna foderresterna åker sedan ut 
genom den blå slangen.

Bädd med inbyggd 
värmeväxlare
n Aquaclim är ett franskt system för att ge mjölkkor 
bättre liggkomfort i liggbåset. Madrassen består av 
latex i botten. Ovanpå finns vattenfickor med stilla 
vatten men också två kanaler med cirkulerande  
vatten.

Cirkulationen innebär att temperaturen på kons 
liggunderlag kan regleras. Vid kraftig värme kan 
temperaturen sänkas eller höjas. Detta leder enligt 
olika undersökningar till att mjölkproduktionen 
ökar med upp till 3,7 kilo om dagen.  

Värmeöverskottet kan sedan återvinnas med hjälp 
av en värmeväxlare.

Utrustningen marknadsförs av Staldmæglerne 
A/S och de lämnar 15 års garanti på produkterna.

ATL

Kobädden med inbyggd värmeväxlare kan både höja 
och sänka kons temperatur.
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Ridskolan Strömsholm vill kunna räkna ut ännu bättre 
foderstater tack vare sensorer som mäter hästarnas 
aktivitet. Målet är att även arbetsmiljön i både stall 
och ridhus ska bli bättre med ny teknik som testas på 
anläggningen just nu. 

Inne på ridhuset på Ridskolan Strömsholm går det att  
känna sig lite lätt övervakad. Men sensorerna som sitter på 
väggarna fokuserar inte på ryttaren – utan på miljön och 
hästarnas rörelser.

Det är projektet Ridsportens Innovationer och Saab som 
har köpt in ett positionssystem som mäter rörelserna i rid
huset. De ska kompletteras med sensorer som sätts på ryt
tarnas hjälmar för att kunna mäta exakt hur lång tid häs
tarna går i olika gångarter och hur hastigheterna är under 
ridpasset.  

Målet är att ny teknik ska 
kunna förbättra både hästar
nas och personalens hälsa, 
vilket också ska bidra till 
bättre lönsamhet i hästföre
tag. Ett exempel är hur mäng
den foder kan räknas ut. 

– Det kan bli ett underlag 
för att göra bättre foderstater. 
Då kan man räkna på hur 
mycket hästen jobbar exakt.  
I dag gör man antaganden, 
med det här systemet kan vi få 
ett bättre underlag, säger Karin 
Morgan, chef för forskning 
och utveckling vid Ridskolan 
Strömsholm och fortsätter:

– Överutfodring är ett stort problem i dag. Optimerar 
man en foderstat har man pengar att tjäna på det. Har du 
30 hästar som du fodrar fel med två kilo hö per häst och 
dag så blir det 4 000 kronor mer i månaden. 

Hälsorisker med damm
Sensorerna installerades i slutet av september och används 
nu skarpt i verksamheten. Förutom ett positionssystem 
finns andra sensorer som mäter damm, fukt och tempera
tur i ridhuset. Dessa har forskningsorganet Rise installerat. 
Damm från djur är en av de största hälsoriskerna vid  
arbete med djur enligt Arbetsmiljöverket, och även  
hästarnas välmående påverkas av luftkvaliteten. 

I dammet kan både bakterier, mögelsporer och allergi
framkallande ämnen gömma sig. Dammiga ridhus blir 
bättre om underlaget vattnas, men får det inte torka or
dentligt kan det bildas mögelsporer i stället. Därför skulle 
fuktmätningen kunna hjälpa till att hitta en bättre balans. 

Nästa steg är att ta tekniken in i stallen, och kanske även 
mäta slitsamma arbetsmoment som personalen utför. 

– Arbetsmiljön är ett jätteproblem i hästbranschen och 
det måste vi göra något åt. Det är inte acceptabelt att det är 
så vanligt med förslitningsskador bland ridlärare över 35 
år i Sverige. Vi jobbar jättemycket med arbetsmiljön här  
på Strömsholm, bland annat i samarbete med SLU, säger 
Karin Morgan. 

Ny inställning till teknik i hästbranschen
Men vem ska köpa ett positionssystem till sitt ridhus eller 
sin anläggning? 
I dag kostar de mycket pengar. Positionssystemet till Rid
skolan Strömsholm har kostat mellan 200 000 och 300 000 
kronor att köpa och installera.    +

Digitalt stall med koll på det mesta

Målet är att driva utvecklingen av innovationer och  
fokusera på hästens välfärd och hållbarhet, utbildning  
och träning.      FOTO: MATTIAS BURLING

Karin Morgan är             
forskningschef på              
Ridskolan Strömsholm. 
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Men med tiden kan priserna pressas nedåt. I dag finns 
flera företag som använder sina sensorer i andra verksam
heter och som ser möjligheter i hästsporten. Teknikmot
ståndet som förekommer i branschen är också på väg bort, 
hoppas Karin Morgan. 

– Det kommer nya system hela tiden. Det finns grimmor 
med GPS och vi har testat RideQ som känner av så att ryt
taren inte tittar ner för mycket. Man blir mer och mer van 
vid att använda teknik. Hästbranschen har varit extremt 
teknikbakåtsträvande, men det börjar ändra sig, säger hon.

Kan mäta tygelkraft
Det är Svenska Ridsportsförbundet, Ridskolan Ströms
holm och Flyinge samt teknikföretaget Saab som driver 
projektet Ridsportens Innovationer för att få fram fler  
tekniska uppfinningar inom svensk ridsport. 

Även forskare från SLU är inblandade i sensorförsöken 
på Strömsholm. 

Ridskolan passar bra som ”försöksanläggning” med sina 
drygt 130 ridskolehästar och kunniga personal. Det finns 
ett stort ”normalhästmaterial” på anläggningen vilket pas
sar om man gör vetenskapliga studier. 

– Vi vill också göra fler studier i ridkonst. Man kan räk
na på omhoppningsvägar i hoppning till exempel och det 
går att mäta tygelkraft med hjälp av sensorer, där ska vi 
samarbeta med SLU. Det finns stora möjligheter med den 
nya tekniken, säger Karin Morgan.

Sensorer på skydden 
En annan idé är att fästa sensorer på vanliga benskydd för 
att kunna undersöka hästens rörelsemönster i både hage 
och stall – både för att hitta tecken på hälta eller ojämna  
rörelsemönster.                  Cera Persson

”Bättre underlag med nya systemet”

Genom att även sätta sensorer på ryttarnas hjälmar går det att få ut ännu mer data om hästens sätt att röra sig. 
Sensorer kan också sättas på benskydd för att mäta hästens aktivitet i hage och stall.
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Free Stall Feeder WIC är en uppdaterad utfodrings
vagn från GEA som gör det möjligt att styra ut
fodringen helt digitalt för enskilda djurgrupper. Men 
framför allt sparar den rälsburna utfodringen både 
arbetstid och energi.

Rälsburna fodersystem har funnits sedan 1970talet, och 
har på senare år utvecklats allt mer mot lösdrift. Med  
dagens krav på ökad automation ger systemen flera för
delar, och det börjar redan på byggstadiet. 

Eftersom fodergångarna inte behöver dimensioneras för 
traktordragna ekipage går det att bygga stallen både billi
gare och mer yteffektiva. Men framför allt sparar systemen 
in värdefull arbetstid.

– Personaldelen och foderhygienen är de stora delarna. 
Vi lägger två till tre timmar per dag på att utfodra de tusen 
djuren som vi har på den här gården, och det är nog ganska 
svårslaget att utfodra så många djur per arbetstimme. Det 
gör att man hinner med andra saker, säger Karl Gustafsson 
som driver Nynäs Säteri utanför Kumla tillsammans med 
sin far och bror sedan drygt tre år tillbaka.

Bättre precision
Gården utrustades med GEA:s rälsburna så kallade Mix 
and Carrysystem redan 2008, och har nyligen investerat  
i den nya WICvagnen som bjuder på ett större mått av 
precisionsstyrd utfodring. 

Jämfört med den tidigare vagnen som måste program
meras från stallet, kan den nya styras helt digitalt från  
kontorsdatorn eller valfri telefon och läsplatta. Det gör  
i sin tur att man enkelt kan utfodra enskilda djurgrupper 
med exakt den fodermix och mängd som man vill ha för 
stunden.       +

Här går utfodringen som på räls

Slitdelar i det rälsburna fodersystemet byts alltid 
ut efter givna intervaller oavsett om man ser  
slitskador på delarna eller inte. Här syns gårdens 
servicetekniker, Mats Larsson, tillsammans med 
ägarna Karl och Henrik Gustafsson.
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Mix and Carrysystemet är dimensionerat för 120 till  
1 000 kor, och utgår från ett foderkök där fodret mixas  
utifrån valda foderrecept. På Nynäs Säteri består köket av 
fem rivarbord eller magasin som fylls på med grovfoder 
varje morgon och eftermiddag. 

Från de olika foderlagren plockas sedan beståndsdelarna 
i form av grovfoder, mineraler och spannmål ut automa
tiskt i rätt vikter och förs till en grovfodermixer innan 
vagnen fylls och åker ut via takrälsen till rätt besättning.  
I taket finns även växlar som ser till att vagnen alltid ham
nar på rätt spår.

Bättre hygien
Med undantag av att magasinen måste fyllas på varje  
morgon och eftermiddag sköter systemet lastning och ut
fodring helt själv. Men digitalise ringen innebär också att 
det blir enklare att gasa och bromsa utfodringen. Eftersom 
djuren utfodras upp till 20 gånger per dygn får djuren  
 ökade möjligheter att alltid äta rent på foderbordet, vilket 
ger en bättre foderhygien än när hela fodergivan slås ut på 
ett par körningar under dygnet.

GEA:s rälsburna Mix and Carrysystem finns i dag på 15 
platser i Sverige.

Precis som för alla utfodringssystem jobbar Nynäs Säteri 
med både hängslen och livrem för att de 620 årskorna och 
750 ungdjuren alltid ska ha en trygg foderförsörjning. 

Planerat underhåll
Eftersom fodersystemet rullar nästan dygnet runt, och 
därmed är den anläggning i Sverige där GEAvagnarna 
rullar intensivast, har det tvingat fram ett nytänk där alla 
slitdelar lagras hemma och byts ut efter givna intervaller 
för att undvika oplanerade driftstopp.

Eftersom vagnen går på batteridrift sparar gården även 
diesel, vilket inte är helt obetydligt i dessa tider med sti
gande bränslepriser.

– Vi genomförde en energikartläggning för inte så länge 
sedan där vi låg bland de lägsta i landet just på kilowatt per 
kilo mjölk. Det hänger ihop med andra saker också, men 
utfodringen är så klart en stor del av det, säger Karl           
Gustafsson.                  Fredrik Stork

WIC-vagnen
Totalvikt: 1 600 kilo inklusive last.

Lastkapacitet: Tre eller två kubikmeter beroende på  
 modell.

Drivkälla: Elmotor och batteridrift (gelebatterier).

Övrigt: Vagnen styrs trådlöst via wifi, och utgår från  
foderrecept som görs i datorn och som skickas till ett 
styrskåp som manövrerar vagnen automatiskt. Under 
drift kan vagnen ta med foder till flera grupper eftersom 
vagnen väger ut fodret och alltid räknar ur bästa körväg 
för att utfodra de olika grupperna.

Vagnen är utrustad med påkörningsskydd, men kan även 
avge strömstötar för att nyfikna kor inte ska hindra fram-
driften. Bärstolpar och rälssystem kan ofta enkelt byg-
gas in i befintliga stallar och rälsen kostar runt 180 kronor 
metern. Rälsen levereras av en fristående aktör.

Klarar 1 000 djur på två timmar

Växlarna i taket gör att fodervagnen alltid hamnar på rätt 
spår. Vill man går det även att dra rälsen mellan olika 
byggnader.

Utfodringen sköts från kontorsdatorn. Här ställer man 
in önskad mängd av olika ingredienser och hur mycket 
foder som ska läggas ut till varje djurgrupp.


