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Engkroggård
V/ Mads Rauff-Bjerre

Præsentation af produktionen

• Overtog ejendommen med 2 * 1500 
stipladser i 2014, heraf 1500 pladser i 
rundbuehaller

• Startede udvidelsen med 5.000 stipladser 
i foråret 2017

• Byggeriet stod færdig til brug i uge 30, 
2017

• Der produceres 30.000 slagtesvin årligt 
på ejendommen

• Ejendommen består af rundbuehaller 
med énvejsfodring i langtrug 
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Tanker før byggestart 
• At finde en lokalitet hvor miljøet ikke er belastet.

• At et minimums areal i stien er lukket.

• At undgå luftrenser eller andre dyre miljøtiltag.

• At få et produktionsværktøj til opfølgning på 
resultaterne.  

• At udnytte den pågældende ejendoms nuværende 
potentiale for udbygning med godt flow, hvis muligt.

• At kunne opføre et slagtesvineanlæg til under 2.500 
kr. pr. stiplads. 

• Vi undersøgte forskellen på vådfoder kontra 
tørfoder. 

• Vi afprøvede indkøbt foder kontra 
hjemmeproduceret foder.

• Overvejelser om central fodercentral. 

• Varme i stalden.

Forarbejde før projektstart

• Miljøscreening af ejendomme, 
produktion MAX

• Vi fandt en god placering.

• På ejendommen var en 
rundbuehal, som medarbejderne 
var utrolig glade for at arbejde i.

• Der var altid et godt miljø, hvor vi 
lavede gode resultater.

• Rundbuehallen var 10 år gammel 
og stod i god stand.

• Vi besluttede os for at vi ville 
undersøge markedet for, hvordan 
vi kunne bygge billigst. 
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Rundbuehaller
• Pris; 840.500 kr. for 720 stipladser.

• For inventar, tørfoderanlæg, silo og ventilation

• 1.167 kr./stiplads  

• Dertil mangler: 
1. Gylletanke
2. Jordarbejde
3. Beton & spalte
4. Udlevering 
5. Omklædning & personale 
6. Fodercentral
7. El

• Stiplads pris på 2.100 kr. 

• Ved 0,65 m2 pr. gris.

• Denne pris indeholdte :

1. Jordarbejde

2. Gylletanke med opbevaring til 12 til 14 mdr.

3. Støbe & spalte 

4. Klima stald m.v.

5. Ventilation 

6. Vådfoder & krybber

7. Produktionsovervågning

8. Fodercentral (udskiftning af alt mølleri mv.)

9. Udleveringsrum

10. Velfærd med bad m.v.

11. Elektriker 

36 kr./gris i husleje over 20 år.
30 kr./gris i løn
8 kr./gris vedligeholdelse
10 kr./gris Energi  
10 – 12 kr./grise i diverse omk.
95 kr./grise i omkostninger. 
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”Sæt din produktion i system og undgå fejl”

• Vi er med i SEGES slagtesvins koncept.

• Vi har Bjarne Knudsen på besøg mindst hver mdr.

• Bjarne hjælper os, med at fastholde systemer.

• Bjarne lave alle vores Bachrapporter.

• Vi analyserer hele tiden på faktiske tal og reagere ud fra det.

• Vores driftsleder har mulighed for sparring med Bjarne
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Faste arbejdsplaner

• Konceptkrav omsat til konkrete arbejdsplaner

• Klargøring af stald 

• Indsættelse og udsortering

• Daglig pasning 

• Rengøringsplan foderlade

• Udlevering 

• Vigtigste af alt, er IKKE, at lave det for kompliceret
og altid at have medarbejderne med i processen
således, at medarbejderne forstår vigtigheden  
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Klargøring af stald
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Ren og tør stald

Varmekanon sluttes til 
ventilationsanlægget

Udtørring:

mr

Daglig pasning
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Rengøringsplan, foderlade
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Tjek af formalingsgrad

Periode med problemer 
med endetarm

½
Ny formalings opgørelse
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Batchrapporter

• De sidste 5 Batchrapporter
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Mads Rauff-Bjerre
2834 6261
mads@rauff.org

mailto:mads@rauff.org

