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I gang igen 
efter brand

Ny løbestald 
giver markante forbedringer
i brunst og levendefødte

Helikopter:
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OG INVENTAR
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1 udfordring 3 løsninger

Luftrensning 
af staldluft

Agri 
AirClean

Farm
AirClean

MAC 22222

Pandelampe og skruetrækker 
er hans vigtigste værktøj 

Løse søer 
i farestalden



Kort Nyt om stort 
og småt fra 

ind- og udland 

Da Niels Jensen renoverede sin ene løbeafdeling med nyt inven-
tar, fi k han samtidig monteret ekstra lys på soboksen direkte 
over søernes hoved. 

Der er tale om led-rør, der er monteret på en metalholder 
cirka 50 cm over soboksen. Det er tilstrækkelig højt til at soen 
ikke kan nå røret og ødelægge det, hvis den hopper op, men 
samtidig tæt nok på soens hoved til at det har effekt.

Niels Jensen har oplevet en god fremgang i brunstforholdene 
i besætningen efter renoveringen. Det skyldes ikke led-lyset 
alene, men i mindst lige så høj grad den  bedre ornekontakt, 
som det nye inventar og den nye indretning giver. 

Ekstra lys 
medvirker til god 
brunst 
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Renovering: En god indretningsløs-
ning gav fl ere pladser og bedre brunst. 
Og så blev renoveringen klaret på 
mindre end en uge. 

Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 51

Niels Jensen havde to identiske 
løbeafdelinger. Den ene blev byg-
get i 1995. Den anden blev bygget 
i 1997 ved at spejlvende det tidli-
gere byggeri.  

En dag konsulent Anders 
Andersen, LMO, var på besøg, 
foreslog han, at indrette løbestal-
den anderledes, så der blev plads 
til fl ere søer og med en gang for-
an søerne, så ornekontakten kun-
ne blive bedre.

»Den oprindelige løbeafdling
var indrettet til et større ornehold, 
end det vi kører med i dag«, for-
klarer Niels Jensen. 

Der var to rækker søer i bokse, 
og foran søerne var der stier til or-
ner eller polte. 

Indretningen krævede me-
get plads, og der var ikke længere 
brug for så mange ornestier. 

Den indretning, Anders 
Andersen foreslog, tog udgangs-
punkt i en mere nutidig måde at 
inseminere søer, hvor søerne først 
præsenteres for ornen i forbindel-
se med løbningen. 

»Anders Andersen kunne se, at 
vi både kunne få en bedre brunst 
og fl ere sopladser med en anden 
indretning«, siger Niels Jensen.

Da de målte stalden op, viste 
det sig endda, at de eksisterende 
lejer og spalter passede til en ind-
retning med tre rækker søer og 
plads til, at ornen kunne fl yttes 
foran søerne i takt med, at inse-
mineringen skred frem. 

Han fi k en ny løbestald 
på blot fi re dage 

Det betød, at der kun var be-
hov for nyt inventar og krybber, 
men ikke behov for at røre ved 
hverken spalter eller lejer. LMO 
lavede efterfølgende en mere 
præcis indretningsplan for den 
nye løbeafdeling. Med den i hån-
den fi k Niels Jensen et tilbud fra 
Vissing Agro på inventar og våd-
foderkrybber, mens selve vådfod-
ringsanlægget og ventiler kunne 
genbruges. 

Hurtig renovering
Da inventaret var leveret, kun-
ne Niels Jensen planlægge reno-
veringen. Da løbeafdelingen er 
krumtappen i produktionen, var 
det vigtigt, at renoveringen forløb 
hurtigt. Og det gjorde den. 

»Vi rykkede det gamle inven-
tar ud, og satte det nye op på bare 
fi re dage«, fortæller Niels Jensen.  

Det kunne kun klares så hur-
tigt, fordi gulv, spalter og vådfod-
ringsanlæg ikke skulle ændres.

Nu er løbeafdelingen indrettet 
med tre rækker sobokse med i alt 
43 sopladser og en gang til ornen 
foran. Samtidig med montagen af 
det nye inventer blev der monteret 
led-lys over alle krybber. Ornen er 
samtidig fl yttet ud af løbeafdelin-
gen til hverdag og kommer kun på 
besøg i forbindelse med brunststi-
mulering og selve løbningerne. 

Bedre resultater
De ændringer har givet sig mar-
kante udslag i resultaterne.

»Vi har fået en stærkere
brunst, et hop i levendefødte og 
hurtigere insemineringer«, for-
tæller Niels Jensen. 

Faktisk er søerne så gode til at 
vise brunst, at der skal tre mand til 
at klare insemineringerne. Selvom 
ornen står i den ene ende af ræk-
ken, kan søer i den anden ende 
nemlig sagtens vise stående brust. 

»To mand følger ornen i hver

Den gamle løbeafdeling fungerer fortsat. De indvendige mål på den 
gamle og den nye løbeafdeling (se foto til højre) er identiske. 

Vi har fået 
en stærkere 
brunst, 
et hop i 
levendefødte 
og hurtigere 
insemine-
ringer

 ● Niels Jensen.

 ● 880 søer med smågrise til 30 kg.

 ● Løbeafdeling nyindrettet med henblik på bedre 
pladsudnyttelse og bedre brunst ved insemineringer.

 �
Fjeldsted Bakkegård

Staldrenovering



Den nye løbeafdeling er 
indrettet med en gang til 
orner foran søerne. Det 
giver en god brunst.  

sin række. Den tredje tager de 
søer, der kommer i brunst uden, 
at ornen er foran dem«, forklarer 
Niels Jensen. 

Et ugehold består af 40 til 44 
søer og polte i besætningen. 

Eff ekten på levendefødte viste 
sig fi re til fem måneder efter, at 
løbeafdelingen var taget i brug. 
Nu ligger besætningen på 19,7 
totalfødte med udgangspunkt i 
egne polte med Kernestyring. 

Smågrise
Smågrisene bliver i besætningen 
til de vejer 12 til 13 kg. Herefter 
fl yttes de til en stald 10 km væk, 
hvor Niels Jensen dagligt kører 
over og passer dem. 

Opdelingen af smågrisene på 
to ejendomme er en god løsning. 
De er på soejendommen i den pe-
riode, hvor de kræver mest opsyn. 
Efter 12 til 13 kg, er der sjældent 
store problemer med dem, og de 
kan nøjes med færre opsyn. 

»Jeg har ikke længere faste op-
gaver i soholdet, hvor Vivi, som 

driftsleder, har ansvaret«, fortæl-
ler Niels Jensen. 

Driftslederen arbejder ikke 
fuldtids, da hun gerne vil kunne 
hente og bringe sine børn i insti-
tution. 

»Det fungerer fint med en 

driftsleder 30 timer om ugen,« si-
ger han. 

Niels Jensen mener, at mange 
svineproducenter aktivt burde til-
byde deltidsjob. 

»Mange kvinder fravælger er-
hvervet, hvis vi kun har fuldtids-
job. Det skal vi lave om på«, mener 
Niels Jensen på baggrund af sine 
egne positive erfaringer. Eneste ulempe er en 

smal gang bag soen. 
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ROTTER
AUTORISERET ROTTESIKRING

Prisgaranti

Ingen fordyrende mellemled

Professionel skadedyrssikring

Tlf. 7575 6348 - rovfl uen@rovfl uen.dk - www.rovfl uen.dk

®

Først

www.cnagro.dk / tlf 97769044

Epoxy specialisten

Nordic Total Byg ApS
Industriparken 15, Skodborg, 6630 Rødding

Tlf. 23 23 29 88

� � Alle former for fl ydebelægninger 
� � Syrefaste  belægninger
� � Skridsikker belægninger
� � Malerarbejde med/uden Epoxy
� � Alt murearbejde
� � Ring og få et tilbud
� � 5 årsgaranti 

NORDIC TOTAL BYG

er 

NORRDIIC TTOTAL BYG


