
 

 

       
  

Fältvandring i grisstall med fokus på  

Stallmiljö    
- stallmiljöfaktorer som påverkar djurhälsa och miljön  

- lär dig mäta olika stallmiljöparametrar för att förbättra 

stallmiljön 

 

Denna stallmiljöutbildning ges i form av en fältvandring där vi träffas i ett grisstall och går 

igenom olika stallmiljöparametrar. Genom att få grundläggande kunskap om 

stallmiljöparametrar samt hur dessa påverkar djurhälsan och miljön ges ökade förutsättningar 

att vidta förbättringsåtgärder i de egna stallarna. Ett viktigt inslag under fältvandringen är att 

lära sig hur man mäter olika parametrar, med vilka instrument samt hur man analyserar 

mätvärdena.  

 

Vi diskuterar;   

 

- vilka stallmiljöparametrar som är viktiga utifrån djurmiljö-, miljö- samt 

energiperspektiv  

- hur och med vilka instrument man ska mäta temperatur, relativ fuktighet, ammoniak 

m.m. för att få en rättvisande bild av stallmiljön 

- vilka ventilationsprinciper, installationer, utgödslingssystem och 

gödselhanteringssystem som finns och hur de påverkar djurmiljön och miljön  

 

Fältvandringen genomförs;  

 

- Den 23 mars kl. 12.45 till ca kl. 16 hos Tobias Nilsson, Ignaberga 7105, 
281 92 Hässleholm som har ekogris 

 

Fältvandringen är kostnadsfri och delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne. 

HIR Skåne bjuder på kaffe med tilltugg. HIR Skåne tillhandahåller skyddskläder. Tänk på att 

komma till gården med rena kläder och skor.   

 



  

 

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön  

tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  

användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu 

  
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu 

Anmäl dig via länken; Till anmälan 

Program  

12.45 - 13.00  Samling på gården  

13.00 - 13.15 Introduktion till Greppa 

Näringen 

Ingela Löfquist, husdjursrådgivare, 

HIR Skåne 

 

13.15 - 14.00 Stallets ventilationsprincip, 

installationer, 

utgödslingssystem och 

gödselhanteringssystem. 

Utomhusytor, foderspill 

m.m. Påverkan på 

djurmiljön och miljön. 

Tobias Nilsson 

 

Ingela Löfquist, husdjursrådgivare, 

HIR Skåne 

 

Cecilia Hagberg, byggrådgivare, 

HIR Skåne 

14.00 – 14.45   Mätning av T, rf, NH3, buller 

m.m. 

Rådgivarna, HIR Skåne 

14.45 – 15.15 Fika och utvärdering   

 

Föreläsare 

Ingela Löfquist 010-476 22 31 ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se 

Cecilia Hagberg 010-476 22 22 cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se  

 

Har du frågor, kontakta: 

 
Cecilia Hagberg 
Tel. 010-476 22 22 eller 070-894 53 37 
E-post: cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se 

 

Välkommen! 

 

  

 

 

 

”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne”. 

http://hushallningssallskapet.se/calendar/faltvandring-stallmiljo-gris/

