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Vem är jag?

• 46 år gift med Kirsten från Australien

• 3 döttrar: Matilda 17 år, Greta 15 år och Ingrid 13 år.

• Är utbildad till Elektroingenjör och Lantmästare.

• Uppväxt på familjegården.

• Inte självklart att bli bonde.

• Är samhällsintresserad och lägger mycket tid på sporten judo.

• Driver företaget Spångboda Lantbruk tillsammans med min bror 
Oscar.



Spångboda Lantbruk AB





Vad är Spångboda Lantbruk AB?

• 1100 suggor smågrisproduktion.

• 48 suggor grisar varje vecka.

• Säljer 600 smågrisar(30 kg) varje 
vecka.

• Tre huvudkunder (gårdar med 
slaktsvin). Lokalt.

• Vi tar fram egna rekryteringsdjur.

• Vi tillverkar vårt eget foder.

• Kontrakt med KLS (Danish Crown)

• Vi är sju personer som jobbar med 
grisarna

• Vårt mål är att förbättra allt. 
Morgondagen ska bli bättre än 
gårdagen.

• Vårt resultat mäts i kronor och 
ören.

• Framförhållning och långsiktighet 
ska prägla vårt arbete.



Nyckeltal 2018-01-01---2018-04-16

• 1100 suggor.

• Omlöpningar 7,9 %.

• Levande födda 15,1 per kull.

• Avvanda per kull 12,7 per kull.

• Smågrisdödlighet 15,9 %.

• 2,34 kullar per år.

• 29,72 avvanda grisar per sugga.

• 507 gram tillväxt per dag (små).

• Att jobba på:

• Minskad smågrisdödlighet <12 %

• Levande födda > 15,5 per kull.

• Omlöpningsprocent under 5.

• Tillväxt smågrisar > 520 gram.

• Detta skulle ge 32 avvanda 
smågrisar per sugga och år.



Hållbar verksamhet generellt

• Miljö och hållbarhetsfrågor ökar 
i betydelse.

• För framgång måste 
vetenskapliga argument gå före 
känslomässiga.

• Ofta har moderna storskaliga 
produktionsmetoder mindre 
miljöpåverkan per kg eller enhet 
än småskaliga och ålderstigna 
produktionsmetoder.

• En strikt lagstiftning kan ibland 
ge inlåsningseffekter. 
Teknikutvecklingen går fortare 
än vad lagstiftaren förmår 
hantera och förstå.

• Hållbar verksamhet är oftast 
lönsam verksamhet.

• Företagen kan tjäna pengar i 
verksamheten (lägre kostnader) 
på att vara resurssnåla.



Hållbar verksamhet Spångboda

• Förbättrad genetik gör att 
suggorna föder fler smågrisar 
vars foderomvandlingsförmåga 
dessutom är bättre.

• Vi kyler gödselrännorna vilket 
sänker vår energikostnad 
samtidigt som emissionerna 
minskar från gödseln beroende 
på den lägre temperaturen

• Transporter till och från gården 
är effektiva. Oftast levereras en 
full bil med släp.

• Vi har en gödselseparator som 
koncentrerar 
växtnäringsinnehållet.

• Vi har en energieffektiv 
skivkvarn i foderberedningen.



Till väster skivkvarnar (energisnåla)
Till höger gödselsepartor (komprimerar näring)



Hållbar verksamhet Spångboda forts.

• Hög mekaniseringsgrad gör att 
det behövs färre antal arbetade 
timmar.

• Stora byggnader (breda) ger små 
värmeförluster.

• Lokalt inköp av spannmål ger 
kortare transporter för 
leverantörerna.





Storskalig djurproduktion är en väg framåt!

• För att kunna producera hållbart krävs en viss skala för att ekonomiskt 
klara de tekniska investeringarna som krävs.

• För att kunna producera hållbart krävs kompetens som lättare kan 
anställas i ett större företag. Dessutom olika slags kompetens.

• Konsumenten måste ha råd att köpa produkten. Storskaligheten ger 
möjlighet till större grad av automatisering, högre och jämnare 
kvalitet samt en lägre produktionskostnad. Resursanvändandet per 
producerad enhet lägre.

• Regleringar måste ske varsamt så inlåsningseffekter inte fås. 
Marknadsekonomi leder oftast utveckling bättre än reglering. Även 
inom området för miljö och hållbarhet.



Tack för mig!


