Nominerad byggnad nr 1 : Dikostallet på Malma gård

Byggnadsstipendium

Förnyelse med tradition

2

Ännu en ombyggnad av
den gamla ladugården från
1882 på Malma gård i Ydre
var inte aktuell. Det blev
ett nytt dikostall istället,
med stilelementen från den
ursprungliga integrerade i allt
det nya.
Av Ulf C Nilsson

F

örra gången det begav sig
på Malma gård var 2006
och då byggdes ett exteriört
snarlikt stall, men med bås
till djuren. En lösning som
inte varit riktigt optimal.
”Så när vi byggde nytt den här
gången valde vi lösdriftvarianten i djupströ till dikorna istället”, berättar Niclas
Gustafsson som driver gården tillsammans
med kusinen Sören Gustavsson och
sonen Fritiof.
Stallet stod klart hösten 2016 och
har motsvarat förväntningarna fullt ut.
Det rymmer 100 dikor med kalvar och
lösningen inkluderar besparingar både i
byggkostnad och arbetstid under drift.
Stallet, 21 x 54 m stort, är byggt med
stålstomme på plintgrund från CGM
Bygg. Christer Gustafsson från CGM var
projektledare och byggansvarig. Plåttaket
är Aneco TP35 med nockfönster. Träväggarna håller samma stil som gårdens
övriga ekonomibyggnader.
Djupströdelen, som är 12 m bred, är
konstruerad av L-formade betongelement
från Vinninga – samma företag som
tidigare levererat till plansilon.

Nedanför de enhetliga stallarna går djuren på sommarbete. Rasen är huvudsakligen
en korsning mellan Simmental och Angus som visat sig ha väldigt lätta kalvningar.

Dikostallet
på Malma gård
Byggår: 2016
Antal djurplatser: 100 dikor med kalvar på
djupströbädd, Krav-godkänd produktion.
Längd: 54 meter
Bredd: 21 meter
Projektering och planering: Christer Gustafsson,
CGM Bygg
Upphandling: I egen regi från i huvudsak lokala
leverantörer.
Byggherre: Christer Gustafsson, CGM Bygg
Mark- och grundarbete: Rydestrands Entreprenad AB
samt eget arbete med gårdens egna maskiner.
Djupströdelen: L-stöd från Vinninga Cement AB
Inredning: BS Agro och DeLaval
Stomme: Dansk stålstomme via CGM Bygg
Elinstallationer: Ydre El
Kostnad: Cirka 3 miljoner kronor varav en miljon
i investeringsstöd.

”Det här var fjärde stallet vi byggde på gården och nu visste vi exakt hur vi ville ha det”, berättar
kusinerna Niclas Gustafsson och Sören Gustavsson. Niclas son Fritiof har hjälpt till med bland
annat markarbetena.

inredningen, som bland annat inkluderar
självstängande sjukboxar samt kalvboxar
i vardera änden på stallet, kommer från
BS Agro.
Kotrappor, belagda med ”felvända”
båsmadrasser för att minimera halkrisken,
leder upp till skrapgången och utanför
den finns det tre meter breda foderbordet
som är enkelt att fylla med lastmaskin
eftersom det varken finns väggar eller
pelare i vägen där. Storleken gör att det
räcker med påfyllning tre gånger i veckan.
Även skrapgången är lätt åtkomlig med
lastmaskin, så skulle utgödslingen frysa
ihop en kall vinterdag är det ändå inget
större problem att hålla rent.
Djuren har tillgång till vatten från
gårdens egna källa via elvärmda koppar.
Ständig kameraövervakning gör det
enkelt att hålla koll på att kalvningarna
avlöper som de ska.

ROBUST OCH LÄTTARBETAT

URSPRUNGLIGT UTSEENDE

”Fördelen är att det blir släta och robusta
väggar som tål motkörning då vi en
gång per säsong tömmer djupströbädden
med lastmaskin. Att bädden är så tjock,
cirka en meter, gör att det räcker med en
tömning”, berättar Sören.
Strör gör de med en Spread a Bale och

Så långt är allt enkelt och funktionellt,
men på Malma är detta inte tillräckligt.
Byggnaden ska passa in i helheten också!
Modell för alla tillbyggen genom året är
den ursprungliga ladugården med gula
knutar och fönsterfoder, krönta med
snickarglädje.

”Egentligen behövdes inga fönster,
men de bidrar stilmässigt och vi vill att
exteriören ska stämma in i helheten. Det
nya stallet är dessutom förhöjt en halv
meter för att nå samma nivå som övriga
byggnader”, berättar Niclas.
Den ursprungliga ladugården har nu
istället blivit maskinhall och gårdens tjurar
har fått ta över det tidigare dikostallet.
Där vankas en mindre uppdatering enligt
nybygget. Närmare bestämt ska vindnätet
där ersättas med glespanel.
”En sådan fungerar bättre eftersom
näten har en tendens att sättas igen.”
Totalt ryms 400 djur i gårdens stallar. f
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Stora skjutportar i vardera gaveln ger enkel åtkomst
med lastmaskiner för utgödsling och flytt av djur.
Den gamla ladugården från
1882 har fått stå modell för
samtliga senare byggen
på gården, inklusive
det nya dikostallet.

Fönster behövdes egentligen inte eftersom nockfönster
och en helt öppen långsida släpper in tillräckligt med
ljus. Men fönster lättar upp och ingår i gårdens stil.

Glespanel istället för vindnät blev den
perfekta lösningen. Den ska nu även
appliceras på de äldre stallarna.

Den väl tilltagna
skrapgången gör stallet
lättarbetat och ljuset från
nocken är behagligt. Ena
långsidan är helt öppen.

Malma Gård
Malma gård drivs av kusinerna Niclas
Gustafsson och Sören Gustavsson
plus en anställd – i dagsläget Niclas
son Fritiof. Inriktningen är köttproduktion med 300–400 kreatur och
skogsbruk. Till gården hör 610 ha
skog. Inklusive arrenden brukas
130 ha åker, varav 40 avsätts för
spannmål. I övrigt bedrivs vallodling
för gårdens behov och 10 ha betas.

Alla byggnaderna har gula knutar
och fönsterfoder med snickarglädje.

Genom att låta den
övre delen av väggen
skjuta ut fick häng
portarnas glidskenor
bra skydd. Den sågtandade profilen
går igen på alla
ekonomibyggnader
och härrör från den
första ladugården.
Spetsarna underlättar
dessutom avrinningen
och motverkar röt
angrepp.

Kotrappor med
breda trappsteg och
upp och nedvända
båsmadrasser som
halkskydd leder upp
från djupströdelen
till skrapgången.
Det nya stallet byggdes en halv meter högre än det skulle ha
behövt vara, bara för att stämma in med övriga byggnader.
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Fler bilder finns på www.lantbruketsaffarer.se och i den digitala utgåvan.
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Fler bilder – Dikostallet på Malma gård
Det nya dikostallet smälter väl in i landskapet.
Gårdsbilden är väl samlad och enhetlig.

”Det nya stallet har fungerat precis lika bra som vi hoppades.
Kalvdödligheten har sjunkit till nästan noll samtidigt som det
blivit mindre arbete för oss”, säger Niclas Gustafsson. Sonen
Fritiof ingår numera i arbetsstyrkan.
All styrning sitter samlad på ett ställe. Stallet är fiberuppkopplat
och har ständig kameraövervakning. Via sina mobiltelefoner
kan Niclas och Sören alltid ha koll på läget inne i stallet.

Med sina krönta fönsterinramningar
ser stallet ut att ”alltid ha stått där”,
trots att det är nytt.

Inredningen har tvärgående rör som gör det lätt att klättra
ut om det uppstår besvärliga situationer i hanteringen.
Nödöppning av grindarna underlättar snabb evakuering.

Stilenligt och mycket funktionellt i ett och samma paket. Det har
fungerat bra, ”Men kanske borde vi ha byggt det en halv gång till så stort…”

Ydres ornitolog värnar om fågellivet och har bidragit
med tio holkar för tornseglare utmed takfoten på det
nya stallet. Totalt har han satt upp och underhåller
300 fågelholkar bara på Malma gårds ägor.

Djupströbädden ligger hela inomhussäsongen och körs enkelt ut med lastmaskin.
Bädden blir cirka en meter hög, behovet av trappan minskar på slutet.

Krympslang på inredningens delar där den möter betongen.
Det ska minska angrepp av korrosion där påverkan är som störst.

Ritningen till nytillskottet, allt är väl genomtänkt i minsta detalj.

Detaljer på det gamla stallet, gula knutar och fönsterfoder
krönta med snickarglädje har gjorts på samma sätt
på de nyare byggnaderna.

Djupströdelen är robust och oöm med släta väggar.
L-stöd i betong tål motkörning med lastmaskinen och
betongramper i vardera änden gör ströhanteringen enkel.

På gårdsplanen finns minst sagt gott om svängrum. Det tre
meter breda foderbordet är enkelt att fylla med lastmaskin.
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