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Juryns bedömning
Smarta stallbyggnader slaktungnöt – Oisolerade mottagningsstallar och isolerat spaltstall
Hushållningssällskapet

Utlåtande
Attraktivt modulbyggande
Laget har på ett trovärdigt sätt tagit sig an utmaningen att utveckla ett rationellt stallkoncept
för mjölkrastjurar med stort fokus på djurhälsa. Konceptet är anpassat för stordrift, vilket är
en anpassning till större mjölkgårdar. En styrka är att konceptet är anpassat för ett attraktivt
modulbyggande med både mottagningsstall och uppfödningsstall.
Låg investeringsutgift
Konceptet har en realistisk investeringskalkyl som har pressats ner till 27 200 kr per
slaktungnötplats (efter schablonmässigt investeringsstöd). Det är en liten bit över målet på
25 000 kr, men ändå på en konkurrenskraftig nivå. Juryns bedömning är att kalkylen kan ha
marginal och att investeringen kanske kan göras lite lägre.
Kontinuerlig leverans för god lönsamhet
Konceptet visar en lönsamhet på 10 procent vid ett köttpris på 46 kr per kilo. En styrka är att
den kontinuerliga leveransförmågan som konceptet medför, rimligen bör göra att företaget är
en attraktiv leverantör till sina kunder.
Rationellt uppfödningsstall
Uppfödningsstallet är ett spaltstall som är utformat för en rationell och arbetssäker drift. Det
återstår en del detaljer att utforma i detta stall.
Inspirerande mottagningsstall
Mottagningsstallet har små djurgrupper med väl tilltagen yta. Kalvarna får gå kvar relativt
länge i samma miljö. Den öppna gården mellan mottagningsstallarna ger rymd, arbetsytor och
avskildhet mellan djurgrupper. Det ger möjlighet till omgångsuppfödning med god möjlighet
till smittskydd. Laget har varit nytänkande i valet av tältduk som takmateriel, vilket ger en
ljus in i stallarna. Sammantaget borgar det för en bra start och skonsam avvänjning, vilket är
en smart lösning med god potential för djurhälsa och bra arbetsmiljö.
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Stallkonceptet tilldelas utmärkelser för


God lönsamhet – kontinuerlig leveransförmåga ger bra förhandlingsläge



Låg investeringsutgift – noggranna val av materiel och konstruktion



Smart mottagningsstall – små djurgrupper och skonsam avvänjning



Rationellt uppfödningsstall – arbetsbesparande och säker drift



Smart smittskydd – avgränsade mottagningsstallar



Nytänkande takmaterial – tältduk ger ljus inomhusmiljö



Attraktiv arbetsmiljö – drivgångar och rationellt foderkök

Jurymedlemmar
Mattias Wistrand, jordbruksföretagare med dikoproduktion
Johanna Bengtsson, vd, Svensk Köttrasprövning AB
Erik Fagerberg, byggnadsrådgivare, Lantbyggbyrån i mellansverige AB
Per Hansson, ekonom, Sveriges Lantbruksuniversitet
Per Nilsson, landsbygdsutvecklare, Jordbruksverket
Jonas Fjertorp, juryordförande, Jordbruksverket

Tävlingen och denna konferens är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom det svenska landsbygdsprogrammet.

