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DeLaval e-nytt 
för dig som har 

köttdjur
Missa inga utskick från DeLaval.
Skicka ett e-postmeddelande till 
kottproducenter@delaval.com

där du anger ditt kundnummer och 
adress som står på baksidan 

av denna tidning.



2

Stalltipset 2 • 2017
Nötköttsproducenter
Stalltipset ges ut av DeLaval Sales AB
BOX 21, 147 21 TUMBA. Tel  08-550 294 00
Ansvarig utgivare: Eva Mårtensson
Redaktionskommitté:  Hans Andersson, 
Susanna Berg, Mats Ingemansson,  
Eva Mårtensson, Michael Sandström
Layout: Studio Lume /Katja Konga
På omslagsbilden: Bild från Högestad 
Gods
Fotograf: Katarina Tordsdotter

2

Stalltipset 
för köttproducenter
Här kommer ännu ett nummer av Stalltipset 
framtaget speciellt för dig som är köttprodu-
cent.

Vi hoppas att läsningen ska inspirera till nya 
idéer om effektivisering av arbetet på din gård.

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

- Ett exempel på ett nybyggt köttdjursstall med     
  kraftfoderstationer
- Effektiv klippning av långhåriga köttdjur på  
  Högestad Gods
- Smittskydd, något vi alla kan bli bättre på

Som bilaga får du också oktober månads kam-
panjblad med erbjudanden.

Välkommen att ta kontakt med oss på DeLaval.

Du kan köpa våra produkter via:
• DeLavals lokala säljare och servicetekniker
• Butiker som är återfösäljare av DeLaval  
   butiksvaror
• DeLaval Webbutik

Känner du dig osäker på vart du ska vända dig 
kan du alltid skicka ett meddelande till
kottproducenter@delaval.com
så hjälper vi dig att hitta rätt.

Kraftfoderstationer 
för köttdjur ger koll 
på fodermängder 
och slaktmognad
Vem av er är Mikael Göing? Den frågan får ägarna 
till ”Mikael Göing Naturbeteskött AB” ganska ofta. 
Då skrattar de och svarar, ”Ingen av oss och det är 
en lång och gammal historia!” (Läs mer i faktarutan 
här intill).  En försäljning av en granngård och ett 
väl planerat generationsskifte på gården Källstorp i 
Göingebygden har bäddat för en långsiktig satsning 
på köttdjur på naturbeten där en av grundpelarna är 
kraftfoderstationer i den nybyggda lösdriftshallen.

Det nya ungdjursstal-
let är öppet längs hela 
långsidan.

Martin Gyding till vän-
ster och Johan Lind-
holm, distriktschef på 
DeLaval, till höger.
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Kraftfoderstationer 
för köttdjur ger koll 
på fodermängder 
och slaktmognad

FAKTA
OM MIKAEL GÖING 

NATURBETESKÖTT AB,  
Glimåkra

Ägare: KG och Eva Persson, Johan 
Persson, Emma och Martin Gyding. 

Gårdar: Källstorp  och Hemlinge 

Antal djur: Ca 50 dikor samt 
uppfödning av ungdjuren

Arbetet med utfodring av ensilage underlättas tack vare en  
balskärare monterad på tranktorn som delar rundbalen och 
sprider ut ensilaget på foderbordet.

1988 köpte KG Persson och hans fru Eva den vackra gården med 
byggnader från 1800-talet för att ha mjölkkor. Det gjorde de med stor 
bravur.  2001 hade de en av  Sveriges högsta produktion med 11 600 
ECM och 2011 fick de guldmedalj för 23 års leverans av prickfri mjölk.

Men sedan blev det inte mera mjölk. Redan året därpå var det 
dags för generationsskifte. 2012 bildade KG och Eva ett aktiebo-
lag tillsammans med sönerna Johan, och Martin och Martins fru 
Emma för att underlätta generationsskiftet och i samband med det 
bestämde familjen sig för att gå över till köttproduktion, istället för 
mjölk. KG är tjänstpensionär från räddningstjänsten och valde därför 
att stå utanför aktiebolaget.  I samma veva köptes den närliggande 
gården Hemlinge in. 

Idéer från mjölkproduktion gav foderstyrning i 
köttproduktionen
Under 2016 byggde de ett nytt rationellt ungdjursstall med en del 
utrustning som inte är helt vanlig i köttdjursstall. Tillväxt är avgö-
rande för en lönsam köttproduktion och då behöver man säkerställa 
att djuren får i sig rätt mängd foder. Med kunskaperna de hade från 
mjölkproduktion tog familjen beslut att installera kraftfoderstationer 
från DeLaval med transponderavläsning. På så sätt kan de säkerställa 
att varje djur, även de lågrankade, får i sig rätt mängd kraftfoder. 

De har även installerat vågar och kopplat ihop dem med foder-
systemet. Detta har Martin gjort själv tack vare att han är IT-kunnig.

– Nu vet vi vad alla får i sig och hur mycket och vi kan ändra givor 
till djur som halkar efter i vikt, säger Martin Gyding. Det gör att vi har 
lättare att styra slaktvikterna så djuren kan skickas till slakt i rätt tid. 

 
Smidig köttdjursproduktion som kombineras med 
heltidsjobb på annat håll
Det nybyggda lösdriftstallet har 6 952 platser. 25 platser i en grupp 
och 27 i en annan, där den ena är avsedd för kvigor och den andra 
för tjurar. Utöver det så finns en avdelning för 17 dikor där första-
gångskalvare skall kunna kalva i lugn och ro. DeLaval har levere-
rat inredning, utgödsling och kraftfoderstationer. Stallet blev klart i 
november 2016 och har använts under en vinter. Tanken är att hela 
driften ska kunna hanteras samtidigt med heltidsjobb utanför gården.

Det blev verkligen så bra som vi förväntade oss. Arbetstid är ca 1 
minut/djur/dag. Det hade inte gått utan kraftfoderstationerna, berät-
tar KG, och det är ändå inte huvudvinsten. Det viktigaste är att vi nu 
vet att djuren får den mängd foder de behöver för att växa som de ska.

DeLaval har levererat utrustningen, men familjen höll själv i pro-
jektledningen. Har man tid och ork att göra det får man en bättre 
kostnadskontroll tycker familjen. Att DeLaval fick leverera beror inte 
bara på utrustningen. Servicen är en viktig del. Serviceteknikern 
Gunnar Bodelsson från DeLaval bor nära och har varit en klippa 
under byggtiden.

Kulturbygd bevaras genom välplanerat 
generationsskifte
Sonen Johan kommer att bo på föräldragården och sköta ungdjuren 
från att de är 6 månader och sonen Martin bor på en annanHem-
linge gård (där Mikael Göing föddes, se faktarutan) där dikorna och 
småkalvarna är placerade. K-G och Eva är i full färd med att bygga 
ett nytt hus dit de ska flytta inom kort.

Eva och jag vill verkligen att gården ska drivas vidare av nästa 
generation av familjen, då måste man veta när det är dags att släppa 
taget och flytta på sig, konstaterar KG.

Att ta reda på alla regler och fylla Jordbruksverkets alla formulär 
för stöd av olika slag tar mycket tid.  Ägarna har fått mycket hjälp 
av LRF Konsult och Hushållningssällskapet med affärsupplägg men 
också sparat mycket pengar genom att vara sin egen byggprojektle-
dare.  – Jag vill ju inte vara den som låter dessa vackra marker växa 
igen, så vi bestämde oss att komma till skott med generationsskiftet 
medan kropp och sinne fortfarande bär för dans, vårt stora intresse, 
berättar KG.   

Det bärkraftiga företagandet fortsätter nu i ny tappning på gården 
där Mikael Göing en gång växte upp.

Mikael Göing föddes som Mikael Pedersen på 
1500-talet på gården Hemlinge. Under den tiden 
var Sverige och Danmark i krig och gränsstriderna 
skedde just i Göingebygden. Hemlinge låg då i 
Danmark men Mikael hade svenska släktingar och 
gick in i den svenska armén och fick en relativt 
hög position. Men när efter en Mikael anklagas för 
bigami där Erik XIV släktingar var inblandade otro-
hetsaffär med ett högre befäls hustrublev det pro-
blem, och han tvingades desertera till den danska 
sidan.  För danskarna blev han en stor tillgång inte 
minst genom sina kunskaper om bygden och den 
svenska militären. Han var så framgångsrik att han 
adlades. Gyding är än idag en utdöd adelssläkt i 
Danmark.

Gården Hemlinge där Mikael Göing/Mikael Gyding 
föddes köptes 2012 av KG Perssons son Martin 
som flyttade dit med fru och döttrar. Martin och 
hans fru tog det danska namnet Gyding som efter-
namn när de gifte sig och det svenska namnet lever 
kvar i företagsnamnet ”Mikael Göing Naturbete-
skött AB”.    

FAKTA
OM Mikael Göing 

(Mikael Gyding på danska)
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Helklippning med fårsax 
från DeLaval
– otroligt stor skillnad!

Högestad Gods helklipper 
varje år alla sina djur av 
köttras, 2016 blev det 500 
klippningar. Det ställer stora 
krav på klippmaskinerna. 
De har börjat använda 
DeLaval fårklippmaskin S2 i 
kombination med ett speciellt 
skär som passar långhåriga 
köttdjur väldigt bra. De blev 
så nöjda med sina första 
två maskiner att de nu köpt 
ytterligare två. Här kan du läsa 
om deras erfarenheter.

Djuransvariga på Högestad gård   
Marcus Håkansson (t.v), Katarina Tordsdotter  
från DeLaval, Per Olsson och Nils Nistrup

Jesper Turesson klipper  
djuren. (Bild från 2016).
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En viktig del av jordbruket på Högestad är 
köttproduktion, Här finns en besättning på 
ca 500 ekologiska köttdjur, i huvudsak Cha-
rolais, Besättningen är KRAV-märkt och drivs 
extensivt enligt riktlinjerna för KRAV-märkt 
köttproduktion. Gården är självförsörjande 
på foder och bete. 

På sommaren betar djuren på obespru-
tade naturbetesmarker och under vintern 
utfodras korna med KRAV-odlat vallfoder och 
godkända mineraler.Växande ungdjur fod-
ras med en spannmålsblandning av havre, 
vete-åkerböna, KRAV-odlad spannmål från 
gården.

Högestad sysselsätter ungefär 30 medar-
betare varav 11–12 st arbetar på jordbruket.

Vi träffar tre av killarna som har stort 
ansvar för djuren på gården, utöver växt-
odlingen.

Det är Per Olsson, som är förman och 
har jobbat på gården i fyra år och Marcus 
Håkansson och Nils Nistrup som båda har 
jobbat på gården 8–10 år. 

För dagen saknas Jesper Turesson som 
också deltar i alla sysslor kring djuren.

Alla har ett genuint djurintresse. De 
beskriver med stor entusiasm alla moment 
över året som berör korna, kalvarna och ung-
djuren.

Fårsax för köttdjur – en vinnande 
kombination
Vi har kommit på besök för att prata om 
deras erfarenheter av att klippa djuren med 
DeLaval fårsax S2 i kombination med under-
skäret Shuttle. Ett underskär som ger en 
tätare klippning, än standard skär för får.

Alla djur på Högestad helklipps varje år. 
Under hösten 2016 klipptes ca 500 djur, 250 
kor och 250 undjur med bland annat två 
stycken klippmaskiner DeLaval S2. 

De berättar:
När vi jämför med att klippa med en van-

lig klippmaskin, för nöt, så är det otroligt 
stor skillnad. Det går så lätt att klippa sig 
igenom både tjock, fuktig och lite smutsig 
päls med fårsaxen. Det tätare skäret ger dess-
utom en snyggare klippning, säger både Per 
och Marcus.

Om det skulle vara något djur som är extra 
smutsigt eller blött, då går det utmärkt att 
klippa med det glesare underskäret, som sit-
ter som standard på klippmaskinen, fyller 
Marcus i, det tar ALLT!

Nils berättar att de kunde klippa hela 
20–25 djur innan vi behövde slipa skären 
och det är de nöjda med. 

Tilll den här säsongen ska vi vara mer 
noga med att byta överskäret lite oftare än 
vi gjorde förra året. Då kan vi säkert klippa 
ännu några fler djur, innan vi behöver slipa 
underskäret, tillägger Per. 

         

Godset, utanför Ystad, ligger i ett vackert  
och bördigt jordbrukslandskap runt Fyledalen. 

HÖGESTAD GODS
Här förvaltar gården över ca 13 000 ha mark, varav 6000 ha är jordbruksmark och ca 
7000 ha skogsmark. Det senaste tillskottet i verksamheten är ca 20 ha äppelodling i 
Haväng norr om Kivik.

På 2200 ha av jordbruksmarken odlas spannmål och på 175 ha odlas vall för eget bruk. 
Företagets vision är att långsiktigt bevara en biologisk mångfald och värna om kultur-
landskapet i området. Här kan man till exempel besöka ekoparken vid Christinehofs 
slott som är ett av Skånes vackraste naturområden med många kulturhistoriska avtryck.

Högestad som ingår i ett av Sveriges största jordbrukegendomar, Högestad & Christi-
nehofs Förvaltnings AB, är ett dotterbolag till Högestad & Christinehofs Fidekomiss AB,
Godset har en lång historia bakåt, ända från medeltiden, då det tillhörde Lunds ärke-
biskop.

Under reformationen, i slutet av1500-talet, dras godset in till kronan och 1706 beslutar 
Karl XII att godset ska säljas till Carl Piper som i hans ägo, 1747, blir en fidekomiss.
Godset tillhör numer ättlingen Carl Piper som tillsammans med Anna Piper och Fredrik 
Piper sitter i styrelsen för moderbolaget.

FAKTA
OM

Scanna QR koden med 
din telefon och se 
hur djuren klipps 

på gården.
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Du kan enkelt se olika sätt att montera E300 genom att 
scanna QR-koden och se vår broschyr som innehåller 
tydliga anvisningar. 

En bra lösning är att sätta E300 i ett 12 tum betongrör med muff. Du 
drar då upp vatten och 24 Volt underifrån och isolerar betongröret 
med 500 mm mineralullsmatta.

Vattenkoppen fäster du på betongröret, fyller mellanrummet mellan 
vattenkopp och betongröret med putsbetong. Resultatet är att du 
får en stabil och säker lösning som ger dig säkert vintervatten – hur 
kallt det än blir.

Till E300 behövs en transformator då elementet till koppen drivs 
med 24 Volt. Transformatorn sätter du där du tar ut 220 Volt, och ut 
till koppen har du då 24 volt.

Planera 
vintervatten 
i tid

E300 är en 24V eluppvärmd vattenkopp i alumi-
nium och rostfritt material. Det termostatstyrda 
element håller vattnets temperatur på ca 12°C 
vatten.

Monteringsanvisning

Elanslutning

E300 får endast anslutas över av SEMKO-
godkänd skyddstransformator, art nr 97291881. 
E300 med tillhörande skyddstransformator ska 
anslutas av behörig elektriker. Elkabeln från E300 
ska via godkänd kopplingsdosa anslutas till 
kabel från transformatorn.
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Planera 
vintervatten 
i tid

Utökning krävde nytänk
Johan och Emma bedriver köttdjursupp-
födning på gården Östra Sörby som ligger 
någon mil öster om Borgholm på Öland. 
Paret utfodrade 250 djur i tre olika stallar 
vilket var både tungjobbat och tidskrävande. 
I våras bestämde de sig för att bygga ytterli-
gare ett stall för 200 djur och då föll det sig 
ganska naturligt att titta på en bättre lösning 
för att utfodra djuren. En mobil mixer pas-
sade bra eftersom att stallarna är spridda på 
olika ställen på gården och det nya stallet lig-
ger ytterligare en liten bit från huvudgården.

DeLaval´s säljare Fredrik Petterson hjälpte 
Johan att planera det nya stallet och han 
berättade också att han kunde erbjuda en 
mobil mixervagn som skulle passa gårdens 
utfodringsbehov.

Vi tittade vi på ett antal olika mixervagnar 
men vi bestämde oss för att köpa DeLaval´s 
22 m³ mobila mixer för vi tyckte vi fick en 
rejäl mixer med bra utrustning till ett bra 
pris. För oss var det viktigt att den var utrus-
tad med bromsar och belysning eftersom vi 
kommer att köra en del på allmän väg, ett 
plus är också att chassit har fjädring så att 
det inte blir så skumpigt när man kör, berät-
tar Johan.

Mixern mixar snabbt och ger ett 
smakligt foder
Det går åt mycket foder när man har så 
många djur. Johan mixar ca 4000 kg en gång 

Utfodring i fyra olika stallar 
- lösningen blev en mobil 
mixervagn
Johan och Emma Folkes-
son har manuellt utfodrat 250 
djur i tre olika stallar vilket har 
varit mycket tungt och tidskrä-
vande. När de bestämde sig 
för att bygga ett fjärde stall och 
utöka djurantalet blev arbets-
situationen inte längre hållbar. 
Nu utfodrar de med en mobil 
mixer från DeLaval och arbets-
tiden har minskat med 2 tim-
mar tungt arbete per dag. Med 
mixern kan Johan till och med 
fylla foderkrubbor utan att stiga 
ur traktorn.

per dag och använder sig just nu av både 
rundbalar och plansiloensilage samt koncen-
trat, spannmål och expro.

Mixningen och lastningen är enkel och går 
mycket fort. Man kan enkelt se hur mycket 
som lastats på den tydliga våg-displayen.  
Det tar ca 20 minuter sen är blandningen 
klar att köras ut till de olika stallarna. Med 
den nya mixervagnen så har Johan minskat 
utfodringstiden med minst två timmar/dag. 
Johan berättar att nu tar det bara 15 minuter 
att utfodra 100 djur i ett stall som förr var ett 
mycket tungt jobb som tog minst 1 timme.

Med mixervagnen blandas ensilaget 
effektivt med kross och koncentratet vilket 

kommer att ge en ökad tillväxt på djuren och 
Johan räknar med att korta tiden till han kan 
skicka djuren till slakt med minst en månad 
vilket naturligtvis är mycket positivt.

Det fjärde stallet är fortfarande under upp-
byggnad, berättar Johan, i det nya stallet så 
kommer vi att ha ett foderbord med krubbor 
därför passade det bra att det gick att beställa 
en lyftande transportör till den mobila mix-
ern från DeLaval. Från min plats i traktorns 
förarhytt kommer jag enkelt att kunna jus-
tera transportören som matar ut fodret så att 
det hamnar rätt i krubborna. Det känns jät-
tebra att kunna utfodra så smidigt nu när vi 
växer som vi gör, avslutar Johan.  

Johan Folkesson (till vänster) har inves-
terat i en mixer där han kan mixa 4 ton 
foder i en mixning. Utfodringen av djuren 
tar nu ca 30 minuter istället för 2 timmar 
och arbetet är mycket lättare. 
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Extra koll dygnet runt i Lasse Larssons stall
Lasse Larsson i Växbo i Häl-
singland har hittat en favorit-
medhjälpare till stallet. Han har 
installerat hela FEM DeLaval 
stallkameror. Med hjälp av dem 
har han full koll över vad som 
sker i stallet var han än befin-
ner sig. Lasse är mjölkproducent 
men även som köttdjursprodu-
cent kan du inspireras av Lasse 
och hitta de områden i stallet 
som du skulle ha nytta av att
övervaka för att förenkla din 
vardag.

Den första Stallkamera sattes upp över foder-
bordet för att få ännu bättre koll på att det 
alltid finns foder tillgängligt. Helt nyligen 
har denna Stallkamera kompletterats med ett 
minneskort. Väljer man ett minneskort på 
128 Gb så kan man ha drygt tre dygns inspel-
ningar sparade, inspelade i enminutersfiler. 
Efterhand som Stallkameran automatiskt 
spelar in nya filer så raderas den äldsta filen. 
På plats hos Lasse Larsson så tog vi kontakt 
med vår support för Stallkamera och efter 
några minuter hade vi aktiverat inspelnings-
funktionen i Lasses mobiltelefon.

– All er tekniska support är mycket bra, 
säger Lasse Larsson. – Om jag någon gång 
på kväll och natt behöver ringa er tekniska 
support så har de snabbt koll på vad som 
behöver göras. De kopplar ju upp sig på min 
VMSTM och ser det mesta, berättar Lasse.

Att ha en stallkamera med minneskort 
som kontinuerligt spelar in hur det ser ut 
på foderbordet gör att man har möjlighet att 
dygnet runt ha koll på att det verkligen finns 
tillräckligt med foder åt djuren. När utfod-
ringen går av sig själv på nattimmarna är det 
svårt att veta om det är tillräckligt. Korna äter 
mindre på natten men om de skulle få för 
lite så kan det påverka mjölkavkastningen 
negativt.
 
Vid larm kan det räcka att ta  
en titt via kameran
Lasse Larsson tycker att det är väldigt bra 
bild från kameran, lätt att hålla koll på det 
man vill ha koll på. Den först kameran sitter 

över foderbordet. Ytterligare två Stallkame-
ror sitter så att man ser de två olika samlings-
fållorna och med var sin smartgate. 

– Får jag ett larm från VMSTM att tex en 
smartgate ger felmeddelande, så har jag 
direktsändning i min mobil och ser vad som 
kan ha hänt, om jag måste åtgärda eller om 
jag kan släppa det. Vi har någon gammal ko 
som ibland får för sig att bara ställa sig och 
ta det lugnt i smartgaten, den behöver jag 
inte gå ut och knuffa undan. 

Kameran kan ha många 
användningsområden
Lasse är på gång att montera en fjärde 
kamera som ska placeras så att han kan se 
de båda VMSTM:erna i drift. En femte stall-
kameran tänker han flytta runt. Ibland vill 
Lasse kunna övervaka  foderblandaren och 
han vill också kunna flytta den till toppen 
av spannmålstornen. Spannmålstornen sitter 
utanför stallet, dit det trådlösa nätverket kan 
ha svårt att nå. För att få till trådlöst nätverk 
även på tex ett spannmålstorn, så sätter man 
förslagsvis dit en 4 G router med ett SIM-kort. 
Tar man ett extrakort, hos den teleoperatör 
man har på gården, så är månadskostnaden 
för detta extra SIM-kort liten.

Ett tips är om man vill ha en flyttbar Stall-
kamera, det är att få till en magnetfot på Stall-
kameran, en kraftig magnet som sitter fast i 
Stallkamerans fot. Då blir den Stallkameran 
lätt att flytta runt. Vill du ha tips på hur du 
kan få till det, så kontakta teknisk support 
Stallkamera.

Lasse Larsson effek-
tiviserar arbetet på 
mjölkgården med 
hjälp av DeLaval stall-
kamera.

Lasse kan övervaka samlingsfål-
lan på distans och vid larm i robo-
ten kan han snabbt avgöra om han 
behöver gå dit eller inte.

Stallkameran underlättar 
arbetet på gården
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Stallkameran underlättar 
arbetet på gården Feedtech™ 

Carbogel

Ett tillskott tillverkat 
av naturligt kol 

KALVAR MED GOD HÄLSA har en bra 
tillväxt. I dagens allt större besättningar 
kortas arbetstiden som läggs på varje kalv 
ner. Det blir därför viktigare att hitta smarta 
lösningar för en effektiv kalvuppfödning. 
Att föda upp kalvar som har växer enligt 
planen är en nyckelfaktor för framgång. 
DeLaval erbjuder effektiva kosttillskott 
som hjälper dig att förebygga problem.

Före dosering

1 dag efter dosering

3 dagar efter dosering

Art nr 92065367 1,2 kg electro balance
Art nr 92065368  3 kg electro balance
Art nr 92065369 5 kg electro balance

Feedtech™ electro balance
är ett foderkomplement för att stabilisera vätske- och elektro-
lytbalansen och behandla och förebygga diarré. Electro 
balance är ett mjölkpulver som ska lösas upp i vatten och/eller mjölk.

� Socker, som ger energi.
� En unik gelbildande substans som sänker vätskans passage-
    hastighet och gör det lättare att ta upp näringen.

Feedtech™ Carbogel är ett kompletterande 
foder för kalvar tillverkat av naturligt kol från ek.

Fördelar
� Naturliga ingredienser
� Snabbt synligt resultat
� Utformad att binda    
    enterobakterier och mykotoxiner
� Stöd för skydd av tarmväggarna
� Rekommenderas att användas i  
    kombination med Feedtech™ Electro balance

Art nr 92065364 Carbogel 300 ml
Art nr 92065363 Ingivare (kalibrerad) 
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Vems ansvar är 
egentligen smittskydd 
och hur kan vi alla bli 
bättre på det?

De största riskerna
Nya djur i besättningen: Den allra störst ris-
ken att få in smitta är nya djur som kommer 
in i besättningen. Kanske tror ni som verkar i 
norra Sverige att ni är lite säkrare än de som 
finns i södra Sverige men titta på kartan här 
på sidan som kommer från en studie som 
Widegren et al. Gjorde 2010. Den visar djur-
transporter inom Sverige under endast en 
tvåveckorsperiod. Transporter till slakterier 
är inte medtagna. Så ser det ut under hela 
året. Som ni ser är risken stor att smittor 
sprider sig väldigt snabbt även upp till norra 
delarna av landet. Att hålla nya djur avskilt 
från de övriga djuren en tid är en klok åtgärd.

Besök på gården: Besökande till gården 
kan ha varit på andra gårdar innan de kom-
mer till dig. Vilka krav ställer du på besö-
kare som kommer till din gård? Är du tydlig 
och konsekvent i dina krav? Gör du det lätt 
för besökare att göra rätt? Har du besöks-
skor/stövlar åt dina gäster? Har du gårds-
egen arbetsoverall till de veterinärer, rådgi-
vare och tekniker som kommer regelbundet 
till gården? Hur beter du dig när du besöker 
grannarnas gårdar?

Hur bra eller dåliga är vi alla inom 
mjölk- och köttbranschen?
Svaret är troligtvis att det är helt olika från 
gård till gård, det är olika från företag till 
företag och olika från person till person. Det 
finns helt enkelt ingen gemensam lägstanivå 
som alla i branschen är överens om. 

Veterinär Anna Olzén som även driver 
mjölkgården Ma Lantbruk tycker att bran-
schen borde ta tag i detta ämne. Hon anser 
att det är ett stort problem att inte frågan 
ligger högre på agendan. 

– Friska kor producerar mer, lever längre, 
reproducerar sig lättare. RS-virus som ger 
kalven lunginflammation ger sämre tillväxt 
hos djuret. Hur mycket det sedan innebär 
i lägre mjölkproduktion kan vi bara gissa. 
Kanske är det bristen på siffror svart på vitt 
som gör att många tar för lätt på dessa frå-
gor, säger Anna Olzén. I de flesta fall skulle 
vi kunna undvika smittorna. Till exempel 
om vi hade en gemensam överenskommelse 
mellan bönder, leverantörer, veterinärer och 
andra som besöker gården. Varför pratar vi 
inte mer om det än vad vi gör? undrar Anna, 
att förebygga är så mycket billigare än att få 
in en smitta. En smitta kan vara förödande 
för en gårds ekonomi.

Vi kan konstatera att vi alla är överens om att smittskydd är 
viktigt! Du som mjölk- eller köttproducent vill inte ha in smit-
tor på gården och ingen leverantör, rådgivare eller veterinär 
vill vara den som tagit en smitta till en gård. Ändå känner 
nog många igen sig i att det är ett område som inte alltid 
hamnar högst på prioritetslistan trots att det borde göra det.

Djurtransporter under 
två veckor.(ej slakt-
transporter)
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Under oktober månad har 
DeLaval kampanj på alla 
produkter i sortimentet 
som kan hjälpa dig till ett 
bättre smittskydd. 
Se i kampanjbilagan.

Djurhälsoveterinären Paulina Lingers på 
Växa arbetar mycket med smittskydd. Hon 
utbildar semintekniker i smittskydd och hon 
arbetar med företagsutveckling på gårdsnivå 
med bland annat smittskydd. Hon är tydlig 
i sitt budskap:

– Mjölkgårdar måste vara stenhårda i 
sitt smittskyddsarbete, säger Paulina. Man 
måste ha smittskyddstänk i ryggmärgen och 
ha rutiner som man följer varje gång man går 
in i djur och foderutrymmen.

Hur arbetar då DeLaval med 
smittskyddsfrågor?
Tomas Elofsson, försäljnings- och service-
chef i västra Götaland på DeLaval, får frågan.

– Det är en fråga som vi tar på stort all-
var. Vi har en policy som vi ska följa när vi 
besöker gårdar och vi utbildar vår fältper-
sonal. Vi arbetar just nu med att förbättra 

servicebilarna för att förenkla smittskyddsar-
betet. Vi är medvetna om att det ett område 
som vi måste påminna om och arbeta med 
hela tiden. Vi välkomnar initiativ från bran-
schen och vill gärna delta i diskussioner som 
kan leda till en branschöverenskommelse. Vi 
måste alla hjälpas åt och ha respekt för var-
andras arbete och för de utmaningar som ett 
bra smittskydd innebär. Du som kund kan 
både ställa krav och underlätta för en ser-
vicetekniker att göra rätt på din gård. Till 
exempel är stegar och sladdvindor saker som 
är svåra och tidskrävande att smittskydds-
säkra. Det skulle underlätta om dessa gick att 
låna på gården men då måste de också vara 
i ett skick som innebär en säker arbetsmiljö 
för vår personal. Det är ett samarbete som 
måste ske i en positiv anda. Ta gärna en dia-
log om smittskydd med din servicetekniker.

Paulina Ling-
ers, Veterinär 
– Vi måste a 
smittskydd i 
ryggmärgen!

Tomas Elofsson, DeLaval
– Berätta för din servicetek-
niker hur du vill ha det på din 
gård.

Anna Olzén, veterinär
- Vi måste alla prata 
mer om smittskydd!

Kampanj i oktober



Avsändare:
DeLaval Sales AB
Box 21
147 21 Tumba Adresserad  

direktreklam

SVERIGE

PORTO BETALT

PORT PAYÉ

DELAVAL WEBBUTIK  
Leveranser direkt 
hem till dig
✔ Gör beställningen när du vill

✔ Fri frakt vid leveranser över 2 000 kr (exkl moms)

✔ Snabba och säkra leveranser

✔ Faktura med 30 dagar netto

Du loggar in med Användar-ID och lösen-
ord. När du är inloggad är du inne på ditt 
eget kundkonto hos DeLaval. Leverans-
adress är klar. Det är enkelt att beställa 
när man väl är inloggad

• Du får fråga om inloggningsuppgifter skall  
   sparas när du loggar in.

• Väljer du att spara, så kommer du snabbt  
   in i webbutiken nästa gång du går in.

Om du saknar inloggning, kontakta 
orderservice.sverige@delaval.com  
så återkommer de med inloggnings-
uppgifter.

Har du frågor om produkter i DeLaval 
webbutik så har du kontaktuppgifter inne 
i webbutiken under 
Frågor & Kundtjänst
Telefonnummer: 08-550 295 17

Funderar du på att bygga nytt stall. 
Beställ DeLavals planeringshandbok för 

nötköttsstallar genom att maila: 
kottproducenter@delaval.com


