Nominerad byggnad nr 1: Kalvstallet på Svedens gård

Byggnadsstipendium

Hundraårig byggnad
med toppmodern insida
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Janne och Ann Eriksson har
räddat en anrik gammal
byggnad från förfall och
dessutom fyllt den med
dagens teknik, vilket
resulterat i friskare kalvar.

P

Av Per-Ola Olsson

aret Eriksson driver ett
mångfacetterat företag med
växtodling, nötköttsuppföd
ning, potatispackeri, pellets
leveranser och vattenkraft i Dala Järna.
När de köpte till en gård utökades deras
nötköttsproduktion. De var dock inte
nöjda med kalvmottagningen.
”Kalvhälsan var redan bra, men vi ville
ändå göra förbättringar”, berättar Janne.
De började snegla på andra lösningar.
Framförallt om det gick att göra något av
det gamla trähuset som stod tomt.
”Det tog emot att sätta upp ett plåthus
när vi redan hade en vacker byggnad
stående”, förklarar Ann.
Den hade sporadiskt använts som
vagnslider, men det gick inte att komma
in med några större maskiner. Samtidigt
var träet fräscht, de båda hade fäst sig vid
byggnaden och ville inte riva den. De tog
kontakt med Håkan Ekman på företaget
Urban Feeders och bad om en ritning
på ett modernt kalvstall. De lade sedan
ritningarna på varandra för att se om
det gick att kombinera deras önskemål
med toppmodern kalvuppfödning i en
hundraårig byggnad.
”Visst fick vi flytta någon centimeter
här och någon där, men på det hela gick
det över förväntan. Det blev riktigt bra”,
berättar Janne.
SEPARERADE GRUPPER

Idag är övre halvan av fasaden den gamla

Ann och Janne Eriksson framför det
ombyggda kalvstallet. Den gamla
rännesbron har fortfarande en
central funktion

träpanelen, medan undre halvan består
av reglerbart vindnät. Vindnätet är
specialanpassat för kalvuppfödning och
ska bromsa extra mycket vind. Innanför
vindnätet har varje kalvgrupp sin egen
lilla lägenhet. I och med att väggarna
mellan lägenheterna är täta och kalvarna
i de olika grupperna inte kan röra vid
varandra, fungerar varje lägenhet som en
egen kalvmottagning.
För att underlätta rengöring är neder
delen på väggarna klädda med rostfri
plåt. Lägenheterna har dock inga egna
tak, utan det är öppet ända upp i nock.
Med stor luftvolym hoppas Erikssons att
kalvarna ska hålla sig riktigt friska.
HALMBALKONG OCH SERVICEKORRIDOR

Förutom den stora luftvolymen ger upp
lägget dessutom möjlighet till ett enkelt
ströarbete i samarbete med tyngdlagen.
På gaveln leder den gamla rännesbron
upp till en halmbalkong som ligger i
mitten av stallet. Genom att köra upp
halmbalarna hit räcker det med att sedan
med att knuffa ner halmen till kalvarna.
Under halmbalkongen ligger en
servicekorridor. Här står de kalv
ammor som förser kalvarna med mjölk.
Varje kalv har en egen transponder för

identifiering. Den används dels för att ge
kalven rätt mjölkgiva, dels för att hålla
koll på att kalven verkligen dricker som
den ska. Eventuella avvikelser rapporteras
med detsamma.
För att ytterligare minska risken för
ohälsa håller ammorna mjölken cirku
lerande och varm. Precis innan nappen
sitter en ventil som släpper fram mjölk
om kalven har tillstånd att dricka.
”Kall mjölk är döden”, förklarar Håkan
Ekman, Urban Feeders.
ENKEL TILLSYN

Varje amma förser fyra ätstationer. För
att kalvarna inte ska springa i in dem,
är stationerna inbyggda i väggen. Från
korridoren går det en dörr in till varje
box. Tack vare glaset i dörrarna ges god
möjlighet till tillsyn utan att behöva gå
in till djuren. Skulle detta ändå behövas,
finns det vid varje amma handsprit och
papper för att underlätta hygien och
minska smittspridning.
”Det känns bra på något vis. Dels att
kunna ge kalvarna bättre omsorg och
få dem friskare och sänka dödligheten.
Dels att kunna ta tillvara på en så vacker
byggnad som det faktiskt är”, säger Janne
och ler.
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Snöborgs gård AB

Drivs av Janne och Ann Eriksson. • Växtodling med vall, spannmål och potatis på 350 hektar.
Levererar 400 ungnöt om året. • Pelletsleveranser. • Kraftverk.
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Kostnad: Tre miljoner kronor

En spännande kombination av gammalt och nytt.
Nedanför den gamla träpanelen sitter ett vindnät.
För att minska smittspridningen är varje box som
en egen lägenhet. För att underlätta rengöring är
väggarna klädda med rostfri plåt.

Kalvstallet
på Svedens gård

Kalvarna får mjölk
via kalvammor,
placerade i
avskilda bås.

I mitten av byggnaden,
under halmbalkongen, går
en isolerad servicekorridor
där kalvammorna finns.

De äldre detaljerna
på fasaden finns kvar.
Vindnätet är specialanpassat för kalvar,
det första av sitt slag i
Sverige.

Via balkongen får kalvarna halm. Ovanför boxarna är det öppet upp i nock.

Glaset i dörrarna ger god insyn till djuren
från servicekorridoren.
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En mycket nöjd leverantör,
Håkan Ekman från
Urban Feeders.

En betongplatta utanför boxarna underlättar rengöringen. Då vädret tillåter är vindnätet uppfällt
och kalvarna får massor av frisk luft.
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Huset fyller 100 år under 2017.

I servicekorridoren finns tre kalvammor
som förser totalt tolv ätstationer med
mjölk. Mjölken cirkulerar för att garantera
kalvarna varm mjölk. Hygienen är hög.

Gamla stenar möter ny betong.

Ett liv som kalv i det här stallet bör vara väldigt angenämt!
När gardinerna är uppfällda är det fri utsikt.

Gamla bjälkar möter nya plankor.
Den ursprungliga stommens mått
fungerade påfallande väl med de nya
boxarnas mått.

Rännesbron som leder upp till
balkongen har en central roll för
halmhanteringen. Halmbalarna
körs upp med lastmaskin.

Här är det verkligen
ett gammalt skal runt
modern teknik.

Med mycket frisk luft hoppas Janne på en riktigt god kalvhälsa.
Utfodring av grovfodret sker utifrån.
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