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Sammanfattning av Byggprojektet under 2012-2013 

Inledning 

Hösten 2011 samlades hela grisbranschen för att diskutera vad svensk grisproduktion 

behöver för att utvecklas. Massor av olika aktiviteter bestämdes inom områdena marknad, 

produktion, avel, politiska villkor, lönsamhet och expansion. En aktivitet var att skapa ett 

material som kan stötta grisföretagare som vill utveckla sina företag genom byggnation. 

Oavsett varför man väljer att utveckla sitt företag är det viktigt att försöka få en så god bild 

som möjligt över hur företaget kommer att se ut efter investeringen och vad som krävs för 

en lyckosam byggprocess, från start till mål. Att satsa på grisproduktion idag innebär i regel 

stora investeringar som kräver eftertanke både avseende bankkontakter och vilken 

bolagsform som passar. Det är många frågeställningar som kräver svar inför en investering, 

inte minst måste en bedömning om den nya produktionens lönsamhet göras. För att få en 

uppfattning om lönsamheten krävs både bidragskalkyler och produktionsplanering. Flera 

frågor måste också besvaras om byggnadens utformning, inhysningssystem, djurhälsa, 

smittskydd samt en rationell produktion.  

 

Aktiviteter 

För att stötta grisföretagare som är intresserade av att utveckla sin grisproduktion genom 

byggnation har Svenska Pig tillsammans med LRF genomfört en rad olika aktiviteter. LRF 

har finansierat aktiviteterna inom ramen för Tillväxt gris.  

 

Byggpärmen  
Innehållet presenteras dels som utskrifter i pärmen men också i form av kalkyler och mallar 

på ett tillhörande USB-minne. Materialet har tagits fram av Svenska Pig och av Gustaf 

Samuelsson och Anna Johansson från LRF Konsult, Sofie Johansson, Taurus samt Jarl 

Karlsson, Abetong. Svenska Djurhälsovården har bidragit med avsnittet om smittskydd.  

Du kan beställa Byggpärmen på www.svenskapig.se eller ladda ner delar av innehållet på 

vår hemsida. Nedan följer några exempel på Byggpärmens innehåll. 
 

Pärmen innehåller följande: 

 Företagsformer 

 Kalkyler och kostnadsuppskattningar 

 Bankkontakten 

 Tillstånds och regelfrågor 

 Byggprocessen 

 Planering av rekrytering och djurflöden 

 Smittskydd 

 Mallar och stallrutiner 

 Kontaktlista 

 Tomma flikar för byggritningar, offerter m.m.  

 
Förutom materialet som finns i pärmen bifogas även ett USB-minne.  

USB-minnet innehåller: 

• Byggkostnadskalkyler  
•  Djurflödesmallar med planeringsverktyg  

•  Produktionsgrenskalkyler  

http://www.svenskapig.se/
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•  Mallar för rutiner i stallar  
 
Innehållet i pärmen belyser de val som grisföretagaren står inför vid en nybyggnation och 

beskriver även steg för steg vad som behöver göras för att lyckas med en investering. 

Diskussionerna som förs är generella. Förhoppningsvis kan det här framtagna materialet 

hjälpa den som ska investera att kunna fatta rätt beslut under byggprocessen!  
 
Under 2013 så har ca 70 Byggpärmar sammanställts och delats/skickats ut till 

grisföretagare, rådgivare och andra aktörer i grisbranschen. 

 

Byggträffen i Toftaholm 

Den 20 mars 2013 så samlades byggintresserade grisföretagare, utställare, rådgivare m.fl. i 

Toftaholm utanför Lagan. Byggdagen i Toftaholm samlade 19 st utställare från olika 

företag i Byggbranschen och knappt 90 st deltagare. Dagen syftade till att inspirera 

byggintresserade grisföretagare samt att vara en mötesplats mellan grisföretagare och 

företag. Programmet var enligt nedan: 
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Byggträffar i Kvänum och Kristianstad 

Som en direkt följd av de önskemål som framfördes på Byggdagen i Toftaholm gjordes två 

stycken temadagar. Temadagarna har annonserats i tidningen Grisföretagaren och ATL 

samt via sms-utskick via LRF. 

 

Temadagarna arrangerades på två platser samtidigt, Hotell Lumber och Karle i Kvänum i 

Västergötland samt Araslöv Golf och Resort utanför Kristianstad den 31 oktober samt den 

4 december. 

 

Program byggkostnads- och byggprocessdagen, Kvänum den 31 oktober samt Kristianstad 

den 4 december 

10.00 Ankomst med kaffe 

10.30 Inledning, Projekt tillväxt gris (Theres Strand/Ingvar Eriksson) 

10.40 Byggkalkyler och byggkostnader, Jarl Karlsson, A-Betong  

12.10  Lunch 

13.10  Byggprocessens olika delmoment, Håkan Tufvesson, Granepig AB 

14.40 Info om byggpärmen samt nästa steg i projektet (Theres Strand/Ingvar 

Eriksson) 

15.00 Avslutning med kaffe  

 

Program smittskydds- och rekryteringsdagen, Kristianstad den 31 oktober samt Kvänum 

den 4 december 

10.00 Ankomst med kaffe 

10.30 Inledning, Projekt tillväxt gris (Theres/Ingvar) 

10.40 Smittskydd, Gunnar Johansson, Svenska Djurhälsovården  

12.10  Lunch 

13.10  Rekrytering; olika rekryteringsformer, planering av djurinköp, Maria 

Kihlstedt 

14.40 Info om byggpärmen samt nästa steg i projektet (Theres/Ingvar) 

15.00 Avslutning med kaffe  

 

Dagarna finansierades av LRF och var kostnadsfria för deltagarna. Varje deltagande företag 

som inte tidigare hade erhållit Byggpärmen fick dessa i samband med träffen. Totalt har 

drygt 90 st deltagit på träffarna. I Kristianstad deltog 16 respektive 31 deltagare på träffarna 

och i Kvänum deltog 27 respektive 18 deltagare. På båda platserna har Byggkostnads- och 

Byggprocessdagen varit den som har dragit mest deltagare. Det ser vi som positivt eftersom 

dessa ämnen är så tätt sammankopplat med nybyggnation. 

 

Vid varje träff har vi stämt av med deltagarna om uppfattningen om dagen och vad man 

skulle vilja ha hjälp med framåt. Vår uppfattning är att deltagarna uppskattar att samlas i 

lagom stora grupper med teman som är direkt kopplade till byggnation. 

 

Artiklar 

Projektet har också genererat fyra stycken artiklar i Grisföretagaren och en artikel i ATL.  

 

Theres Strand och Ingvar Eriksson 

Svenska Pig 


