
 

Dräktighetsavdelningen med låga avskiljare mellan båsen. Lars poängterade att det var viktigt att de inte var för 

höga så att suggorna kunde hoppa över om det blev bråk mellan suggorna. 

Norra Jylland vs Norra Norrland 
När en grupp grisproducenter från norra Norrland besöker en gård på norra Jylland blir 

kontrasterna stora. Det är så stort och effektivt. Men så ser man likheterna. Den ärvda gården som 

byggs om och förnyas. Idéerna kring hur gården ska drivas och utvecklas. Det finns så väldigt 

mycket att prata om. 

När vi besöker Jylland i slutet av november är fälten gröna och vinden ljum. Det märks att vi lämnat 

kärva norrland för sydligare breddgrader. Gården ligger i Aars, 5 mil söder om Ålborg. Den är inte så 

stor med danska mått mätt men för oss är 650 suggor stort. Lars Jensen äger gården tillsammans 

med sin far och började aktivt i driften för några år sen. Han har jobbat i byggbranschen tidigare och 

det har han stor nytta av. Sinsuggavdelningen är nybyggd medan grisningsavdelningarna renoveras i 



de gamla stallarna. När vi besöker honom byggs det nya avdelningar för avvanda smågrisar. 

 

Det är flera anställda på gården både i driften och på bygget. - Min viktigaste roll är att hålla mina medarbetare 

nöjda och glada, säger Lars. Det lyckas han säkert med för han är verkligen trevlig och glad över vårt besök trots 

att det är en sån där besvärlig dag när personalen är sjuk och annat kört ihop sig. 

 

 - Fodret ska smaka så bra att du kan tänka dig att smaka på det själv, säger Lars och bjuder oss på en nypa 

foder från en utfodringsautomat. Det smakar faktiskt gott, lite mjöligt men kokar man gröt på det och serverar 

mjölk till så kan jag nog tänka mig det som frukostgröt. Han berättar att han i början av året hade mycket 

antibiotika i fodret och högre dödlighet. Sen började han fokusera på fodrets kvalitet och smaklighet och nu har 

han slutat med antibiotikan. Istället använder han olika syrapreparat i vattnet till grisarna. Det har resulterat i 

lägre dödlighet och ökad tillväxt.  



Modernt sinsuggstall med danskt nytänk 
Det som var mest intressant att titta på var det nybyggda sinsuggstallet. Stallet byggdes 2012 och 

Lars hade gjort studiebesök på många gårdar innan han bestämde sig för utformningen. Det märktes 

att han var stolt över resultatet och han förklarade ivrigt vad som var speciellt med just hans stall. 

Betäckningsavdelningen körs konventionellt med suggorna instängda i fyra veckor. Men avdelningen 

är byggd för att klara krav på lösgående suggor med en bred spaltgång mellan båsen. 

Dräktighetsavdelningen var den avdelning vi tittade mest på. Vi klev rakt in i en av grupperna med 

200 lösgående suggor och vandrade runt för att titta närmare på olika detaljer. Det var väldigt lugnt i 

lösdriften och vi undrade hur det fungerade med tanke på att det släpps in nya suggor i gruppen 

varannan vecka. Lars förklarade att de låga avskiljarna som delade in området i bås är mycket viktiga. 

De gör att suggorna kan komma undan från varandra. Men samtidigt är avskiljarna så pass låga så att 

både skötare och suggor kan hoppa över om de blir trängda. Lars berättade även att suggtrafiken i 

avdelningen är mycket viktig för att behålla lugnet i gruppen. Avdelningen har fyra 

utfodringsautomater för att undvika konkurrens och är byggd så att suggorna efter att de passerat 

utfodringsautomaterna är tvungna att gå genom hela avdelningen innan de är tillbaka. Promenaden 

ger motion och minskar risken för att ranghöga suggor får för sig att bevaka utfodringsautomaterna. 

På vägen har de möjlighet dricka vatten och att hälsa på galten. Varje gång de stannar till hos galten 

registreras det. Suggor som löper om och gör många besök hos galten sorteras automatiskt ut för 

betäckning. Transpondersystemet gör det även möjligt att sortera ut suggor som ska till 

grisningsavdelningen. - Det finns ritningar för en dubblering av antalet suggor men jag vill hellre 

bygga för slaktsvin om jag ska utöka. Det är inte lika lönsamt i dagsläget men min magkänsla säger att 

det är bättre att föda upp grisarna själv istället för att vara beroende av att sälja smågrisar varje 

vecka, säger Lars. 

 

Det är gott om utrymme och ingen konkurrens mellan suggorna vid transponderutfodringen. 

 



 



En sugga hälsar på galten i boxen bredvid transponderutfodringen. Antalet gånger hon hälsar på galten per dag 

registreras. Smart sätt att upptäcka omlöpare på! 

 

 

Lars tyckte att det var viktigt med halm till de dräktiga suggorna och hade investerat i en automatisk 

halmströare. Suggorna reagerade direkt när den körde igång och kom fram för att äta halmen.  

Hullbedömning och daglig justering av fodergivorna  
Lars poängterade att vikten med hullbedömning och foderstyrning. Det var för att kunna styra 

utfodringen mer noggrant som han valt att gå över från blötutfodring till torrfoder när han byggde ut. 

Det var även ett viktigt skäl till att han valt ett transpondersystem för utfodringen av suggorna i 

dräktighetsavdelningen. Han hade anställd personal som skötte det mesta i stallarna men hade valt 

att själv ansvara för hullbedömning av suggorna. Hullbedömningen gjordes regelbundet med 

späckmätare. Han tyckte det var viktigt att suggorna hade ett späckmått på 17 mm när de skulle grisa 

och han styrde fodringen noggrant för att nå det. Varje dag kontrollerade och justerade han själv 

utfodringen till alla djur. - Jag vill ha en daglig arbetsuppgift i stallet som gör mig delaktig i arbetet. 

Det ger en naturlig kontakt med mina medarbetare och jag kan hålla koll på driften utan att de 

känner sig bevakade, säger Lars. 

Inte en skitskrapa i sikte 
Vi konstaterade att vi sett mycket teknik men inte en enda skitskrapa under vår rundvandring. Det får 

symbolisera den största skillnaden mellan våra gårdar hemma i norra Norrland och gården vi 

besökte. Vi har mer strö och mindre spalt hemma. Våra system är mer arbetskrävande och vi måste 

lita mer på att våra lösgående suggor är bra mödrar. Men samtidigt var vi rätt stolta över att vi klarar 

att överleva på bra mycket mindre gårdar, med suggor som är lösa när de grisar och dräktiga suggor 

på djupströbäddar. Vi är tacksamma för våra besättningars goda hälsoläge. Med viss oro i kroppen 

för att dra med oss någon smitta hem drog vi av oss våra skyddsoveraller och skoskydd. Vi spritade 

händer och for till ett badhus för sanering innan vi styrde stegen mot Agromek. Häftig mässa men det 



är en annan historia. 

 

Som tack för det intressanta studiebesöket fick Lars en Västerbottensost och en spontan inbjudan att komma 

upp till oss och åka snöskoter.  

Fakta 

Stensager I/S 

650 suggor  

16 000 sålda smågrisar per år 

6 500 sålda slaktsvin per år 

17 levande födda per kull  

15 avvanda per kull  

29 dagars digivningstid  

2,3 kullar per årssugga 

12 % omlöpningar  

35 avvanda smågrisar per årssugga  

Foder: Hemmablandat torrfoder med mjöl från egen kvarn  

Personal: 4-5  djurskötare 

 


