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Denna tidning är tryckt på miljövänligt papper. 

Vi har en krissituation i världen och i Sverige men våren 
närmar sig ändå med allt arbete som det innebär.  
Men krisen måste också hanteras och DeLaval följer 
noga den rapportering som sker kring utbrottet av 
covid-19 (Corona) och följer de rekommendationer som 
kommer från myndigheter.
 
Vi skjuter, bland annat, evenemang med många  
inblandade på framtiden. (Exempelvis gårdsvisningar). 

Vår dagliga verksamhet ute på gårdar påverkas dock 
inte på annat sätt än att vi repeterar de smittskydds-
regler som alltid gäller samt att våra anställda 
uppmanas till att vara extra uppmärksamma på 
symptom och stanna hemma vid sjukdom.
 
Vi ber att även du som kund är uppmärksam och inför 
eventuellt planerat besök från DeLaval meddelar om 
någon på gården nyligen befunnit sig på semester i 
högriskområde eller har symptom som kan kopplas till 
covid-19.

Tillsammans klarar vi av detta!

Hälsningar, 
Eva Mårtensson 
Redaktör
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Enkel planlösning – många fördelar 
Stallbyggnaden delas upp i två delar av foderbordet, 
där den ena halvan är med liggbås och kalvningsboxar 
och den andra har djupströbädd och möjlighet att 
gränsa av för avelstjurarna. Djuren står lungt och äter, 
det finns rikligt med ätplatser och foder på foderbordet. 
DeLavals DS diagonalfront var ett umärkt val då man 
planerade inredningen. Den är tyst, orsakar knappt 
något foderspill och hindrar kalvarna från att springa 
upp på foderbordet. Dessutom går det att justera 
ätbredden genom att flytta på de diagonala rören som 
sitter fast med beslag i övre och undre rör. Det här 
har varit användbart på Lerbåga, där man successivt 
köpt in nya djur och har därmed varierande storlek 
på individerna i besättningen, samt avdelningar 
för ungdjuren. Förutom diagonalfronten har man 
valt att utrusta sektionerna som hör till kalvnings- 
och behandlingsboxarna med DeLaval låsbara 
säkerhetsfront HLS10. På så sätt kan man enkelt utföra 
behandlingar eller tillfälligt låsa fast kon då man vill 
kolla till kalven eller öronmärka den. 

2017 brann den gamla stallbyggnaden på Lerbåga gård ner. Förlusterna 
blev stora men det fanns inget tvivel om att dikoproduktionen på Lergbåga 
gård skulle fortsätta. När det var dags att börja planera en ny byggnad 
fick Marcus Cederborg med pappa Thomas Palmqvist snart kontakt med 
DeLavals distriktssäljare Josefin. Planerna blev verklighet och idag är det 
nybyggda stallet fyllt med djur och målsättningen med en underhållsfri 
byggnad har man nått med lösningar från DeLaval.

LERBÅGA
Linköping,  Östergötland

Ägare:  
Marcus Cederborg,  
Thomas Palmqvist
Antal djur: 65 dikor + kalvar 
Areal: 80 Ha spannmål, 
           60 ha bete 
           80 ha skog

Fakta
om

"Vår entreprenad-
verksamhet förut-  
sätter ett underhålls- 
fritt stall!"

Marcus Cederborg har 
framtidstro och trivs med 
att jobba i det nya stallet 
som är lättskött och går att 
kombinera med 
entreprenadverksamheten. 3



Liggbås med kalvgömma och smarta 
grindlösningar 
DeLaval Liggbås CC1800 styr korna så att de lägger 
sig korrekt i båset och håller därmed båspallen ren. 
Avskiljaren bultas direkt i båspallen och kräver därmed 
inte någon nergjutning. Marcus och Thomas monterade 
liggbåsavskiljarna och all övrig inredning och det 
gick smidigt och enkelt då man klarade sig med få 
verktyg. Genom att planera in gott om utrymme framför 
liggdelen får korna ett naturligt rörelsemönster då de 
reser sig upp och lägger sig ner. Samtidigt kan man i 
dikoproduktion skapa en kalvgömma dit kalvarna kan ta 
sig för att sova ostört. 

Rymliga arbetsvägar 
Ett större utrymme mellan väggen och liggbåsraden gör 
även att man smidigt kan ta sig genom stallet med en 
skottkärra för att ströa. Förutom kalvgömmor framför 
liggbåsraderna har man på Lerbåga även möjliggjort 
för kalvarna att ta sig in i en av kalvningsboxarna som 
man dessutom tillfälligt öppnat upp mellanväggen 
i för att slå ihop två kalvningsboxar till en stor box. 
Kalvningsboxarna är avgränsade med DeLaval 
Mellanvägg PW2 med rör och mellan boxarna är 
samma PW2 mellanvägg men med plywoodskiva. 
Plywoodskivan ger lugn åt korna då de skall kalva, 
medan rörvarianten möjliggör för korna att hålla ett öga 
på sina kalvar som är i kalvgömman. Grindlösningarna i 

stallet kombinerat med låsbara foderfronterna möjliggör 
också för Marcus att jobba självständigt och säkert med 
djuren.

Utgödslingen skall vara lättskött och hållbar 
Gödselhanteringen är en fråga som är oerhört viktig. 
Systemet skall vara pålitligt och det skall inte kräva 
mycket service. De här egenskaperna uppfyller DeLaval 
kättingutgödsling AKD. AKD fick bra vitsord på de 
gårdar Marcus och Thomas besökte i planeringsskedet 
och Marcus är väldigt nöjd med hur robust utgödslingen 
är i drift. Styrskåpet är väldigt lätt att använda, 
funktionerna är lätta att förstå. Gödseltransporten ut 
ur stallet sker med en DeLaval tryckare HTP60, som 
trycker ut gödseln till gödselplattan. Det var ett enkelt 
beslut tack vare smidig planering, det var lätt att anpassa 
till gårdens förutsättningar och kapaciteten är utmärkt.

DeLaval distriktschef  
i området

Gustaf Widerström är  
kontaktperson för DeLaval  
i området.
Telefon: 073-021 66 84
E-post:  
gustaf.widerstrom@ 
delaval.com
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Energieffektiv belysning och lättillgängliga 
vattenkoppar 
Trots att man ville planera en tät byggnad lyckades man 
få det ljust och öppet tack vare en bra planlösning och 
fönster i takåsen. Att man dessutom valde att investera 
i DeLaval LED-belysningen säkerställer att det är ljust 
även den mörkaste tiden på året. Med smart styrning av 
belysningen kan man justera så att ljuset är behagligt för 
korna dygnet runt och att det är bra arbetsbelysning även 
de tiderna på dygnet då korna skall ha det mer dämpat. 
”LED-belysningen från DeLaval är den investeringen vi 
nöjdast med i stallet”, säger Marcus.

Vattenkopparna är placerade vid foderbordet, men för 
kalvningsboxarna valde man att ha dem inne i boxarna 
isället. Det visade sig vara ett bra beslut då kalvarna som 
nu utnyttjar de tomma kalvningsboxarna som kalvgömma 
lätt kommer åt att dricka ostört. 

Framtidstro för näringen 
 Nu har korna varit i den nya ladugården i två säsonger. 
Vid frågan om Marcus skulle ändra på något om han 
skulle bygga om stallet svarar han att han skulle välja 
liggbås i hela stallet. ”Det är lättare att hålla rent och 
det kräver mindre arbete jämfört med djupströbädden”, 
konstaterar han. 

Marcus och Thomas är nöjda med stallet och DeLaval. 
Serviceteknikern Roger bor nära och kan hjälpa till via 
telefon om de undrar över något. Sammarbetet med 
Josefin fungerade bra vid planeringen och bygget och 
nu har distriktssäljare Gustaf Widerström tagit över 
från henne och kontakten med honom är redan hittad. 
Planen att utvidga och möjligtvis övergå till KRAV ligger 
inom 10-års planen. Att övergå till KRAV orsakar inga 
bekymmer för byggnadens del, då den redan nu uppfyller 
standarden. När det sedan kommer till att bygga till en 
ny byggnad för ungdjuren vet Marcus och Thomas att de 
skall vända sig till DeLaval för bra service och pålitlig 
utrustning.
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Vad sägs om färre 
flugor i stallet i 
sommar? 

Så här gör du:

Från gödsel till foder, från kadaver till sår, från djur till 
djur, från spene till spene, från djur till människa och 
omvänt - så sprider flugorna bakterier och virus i din 
besättning. De irriterar såväl människor som djur. Korna 
blir störda när de vilar och äter och det minskar din 
mjölkproduktion. Kalvarna störs och växer sämre.  Var 
förberedd tidigt på säsongen så klarar du matchen mot 
flugorna!   
 
Börja tidigt med flugbekämpningen 
Det viktigaste är att börja tidigt.   
• Ta bort de flugor som överlevt vintern, låt dem inte 
föröka sig. Använd flugpapper tidigt på säsongen. 
• Ta bort fuktiga gödsel- och fodersamlingar, där kan 
ägg och larver samlas.  
 
Försvåra för flugorna under hela säsongen 
• Använd flugpapper och flugband genom hela 
säsongen.  
• Använd flugspray för akuta punktinsatser.  
• Håll snyggt och rent så att flugorna inte kan föröka  
   sig så lätt.  
• Se till att ventilationen i stallet fungerar bra.   
• Håll kalvboxarna torra med DryMaxx strö- 
   medelstillsats under/i boxen, och flugpapper ovanför.

Se till att 
ha produkter hemma, 
så att det går lätt att 

byta. Beställ ditt 
sommarbehov av  

flugprodukter genom 
din servicetekniker 

(eller genom  
webbutiken)

Håll flugorna borta från kalvarna. Håll torrt under boxen
med DryMaxx, använd flugpapper och flugband vid 
kalvboxarna. 

Våra flugpreparat – giftfria och effektiva
 
• Giftfria för husdjur och människor
• 3D mönster och unika färgkombinationer 
   ökar effekten, särskilt i gryning och 
   skymning, det ökar effekten med ca 60 %
• Miljöanpassat – slängs i vanligt  
   hushållsavfall
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Vatten på bete - är du förberedd? 

På betet ska djuren ha fri tillgång till friskt vatten. DeLaval har bra 
beteskar som har stora drickytor. 

Högproducerande mjölkkor har stort behov av 
vatten av bra kvalitet och utan tillräcklig tillgång 
av vatten blir mjölkproduktionen lidande. Detta 
gäller självklart även när djuren är på bete och 
här ställs samma krav på kvalitet som mängd.
Korna vill ha stora drickytor och inte gå för 
långt för att få tag i vatten. Flera kar ger också 
en bättre effekt. Det lönar sig med andra ord 
att ha sett till att  beteskaren är  iordning innan 
betessäsongen startar. 

       

Beteskar P450, P650 och P1000 
Dessa kar är tillverkade för betesdrift, flottören 
monteras  skyddad i ett speciellt skyddat 
utrymme. Karen har tömningsplugg för enkel 
spolning och rengöring

• Tillverkat i UV-motståndig plastmaterial av hög 
   kvalitet 
• Passar till nöt och häst 
• Oval form ger mer plats för djuren 
• Enkelt att rengöra med stort dräneringshål 
• Inbyggd spillkant minskar vattenspill 
• Flottör kan eftermonteras för automatisk fyllning 
• 3 storlekar 450 l, 650 l och 1000 l
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Se över dina elstängsel inför 
betessäsongen 

Snart är det dags att släppa ut djuren på bete. Se till att vara 
förberedd. En bra ide är att kontrollera att stängslen som sitter 
uppe är intakta. Kontrollera  stolpar, tråd och isolatorer. Laga och 
komplettera vid behov. Se över övrig utrustning, kontrollera att 
aggregaten fungerar, samt om du behöver köpa till fler stolpar och 
tråd

Elstängselaggregat 
Det första man måste bestämma är om man ska ha 
ett batteridrivet eller ett nätdrivet aggregat. Om det 
är möjligt bör man använda ett nätdrivet aggregat 
som har lägre driftskostnader.

Det man huvudsakligen går efter när man väljer 
aggregat är hur högt över marken den nedersta 
tråden ska sitta och hur långt stängslet är. Till får 
väljer man därför ett kraftigt aggregat, på grund 
av att den nedersta tråden inte sitter mer än ca 
30 cm över marken. Till hästar räcker det med 
relativt svaga aggregat, därför att den nedersta 
tråden sällan sitter lägre än 60 cm. Av samma 
anledning väljer man de kraftigaste aggregaten till 
permanenta elstängsel. Dom är ofta mycket långa, 
med mycket undervegetation.

Ju kraftigare aggregat man har, desto större 
säkerhetsmariginal har man också för oförutsedda 
händelser, som att en gren eller liknande kommer 
emot stängslet eller att djur som inte är vana vid 
elstängsel kommer i kontakt med det.

Tråd 
Tråd väljs efter vilket slags stängsel som ska sättas 
upp. Till flyttbara stängsel används alltid lätta 
polyestertrådar eller band, eftersom stängslet ska 
flyttas flera gånger under säsongen.

Observera att det är viktigt att använda trådar/band 
med lågt motstånd. Vilket motstånd tråden har 
finns angivet i Ohm/m på rullen. Exempelvis innebär 
0.2 Ohm/m en mycket bra strömledningsförmåga, 
medan 14,4 Ohm/m är dålig ledningsförmåga.

Vidare bör man välja tråd/band med bra 
kontrastverkan. Svart och vit färg har en avsevärt 
bättre kontrastverkan och synbarhet än t ex orange 
tråd.

Till permanenta elstängsel bör man endast använda 
försträckt trippelgalvaniserad ståltråd. Denna 
speciella kvalitet på ståltråd har 3 gånger så tjock 
galvanisering jämfört med vanlig ståltråd och den 
töjer sig inte heller när den utsätts för väder och 
vind.

8



Stolpar 
Valet av stolpar beror också på vilket slags 
stängsel som ska sättas upp. Till flyttbara stängsel 
väljer man lätta stolpar av glasfiber, plast eller 
fjäderstål. Det är stolpar med låg vikt som är lätta 
att bära med sig och mycket enkla att sätta upp. 
Kom ihåg att använda trästolpar som hörnstolpar 
även till flyttbara stängsel. Till permanenta 
stängsel rekommenderar vi tryckimpregnerade 
furustolpar.Ju kraftigare aggregat man har, 
desto större säkerhetsmariginal har man också 
för oförutsedda händelser, som att en gren eller 
liknande kommer emot stängslet eller att djur som 
inte är vana vid elstängsel kommer i kontakt med 
det. 
 
Isolatorer 
Till galvaniserad tråd rekommenderar vi 
långtidsisolator  eller ringisolator. Till ringisolatorn 
finns verktyg för att enkelt kunna skruva fast 
isolatorn med skruvdragare .

Olika stängsel för olika djurslag
Här följer rekommendationer om hur elstängsel 
ska se ut för olika djurslag
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KAMPANJER

15%

Kylfläktar 
DDF1200 är en unik fläkt med koncentrerat luftflöde som 
gör den riktigt effektiv. Frekvensstyrning utfrån temperatur 
gör den mycket energisnål. Når upp till hela 23 meter och 
har en kapacitet på upp till 33 000 m³ / timme
Helt enkelt den bästa fläkten för dig med mjölkkor..
Alla modeller av kylfläktar omfattas av kampanjen!

Foderbords-
skydd
Fräscht foderbord på ett kick! 
Foderbordskyddet FTC är enkelt att 
installera och ger en fräsch yta som är lätt 
att hålla ren. 
Korna gillar också att äta från en ren
fräsch "tallrik". Beställ nu i april och 
få 15% rabatt. 

15%

500 kr
rabatt

Vårt mest kraftfulla aggregat 
Kampanjrabatt på Nätaggregatet E250M 
som passar till långa stängsel och tuffa 
förhållanden. 

Stängselaggregat

10 Erbjudandena gäller april 2020 om inte annat anges. Samtliga priser  
är ca-priser angivna exkl. moms. Erbjudanden kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.



KAMPANJER

Finansieringserbjudande!

Behöver du en ny mixer?
DeLaval mixer med väggar som förstärkts med 
OptiSteel har lång livslängd. Nu har vi också ett 
mycket förmånligt finansieringserbjudande:
• 5 års finansiering
• Ingen kontantinsats
• 0,99% ränta
• Erbjudandet gäller fram till 31 augusti 2020

1 april-
31 augusti 
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DeLaval Sales AB
Box 21
147 21 Tumba

www.delaval.com

B
Adresserad direktreklam

Vill du inte ha reklamutskick från DeLaval? Du får detta utskick därför att du har ett kundnummer hos 
oss och är markerad som nötköttsproducent. Om du inte längre vill att vi skickar kampanjblad, tidningen 
Stalltipset eller eventuella andra reklamutskick till dig så kan du enkelt skicka ett e-postmeddelande till 
sverige.info@delaval.com och ange det kundnummer som står ovanför din adress.  Vi markerar då att 
du inte vill ha utskick.  Om du har slutat med djur kan vi ta bort ditt kundnummer helt om du så önskar.

Välkommen till DeLavals webbutik 
Butiken med alla produkter för dig som är nötköttsproducent

Läs mer om webbutik på www.delaval.com.

I DeLavals webbutik gör du inköp när du vill.
Saknar du inloggning, kontakta orderservice.sverige@delaval.com 
   zzzzzzzzzzzzzzzzzz@gmail.com
• Faktura med 30 dagar netto
• Fri frakt hem till gården vid köp för mer än 3.000 kr (exkl moms).  

Vid köp för lägre summa tillkommer frakttilägg på 199 kr.

Vi hälsar dig välkommen till DeLavals webbutik

Handla i lugn och ro i DeLaval webbutik

Bra och  prisvärda  produkter

Har du frågor  

om produkter i  

DeLaval webbutik?  

Kontakta någon  

av oss
Jan Pettersson
webbutik@delaval.com
070-566 26 20

Alma Eriksson
webbutik@delaval.com 
070-960 35 41


