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På gårdsplanen kommer utfodringsrobo-
ten Vector rullande. Den följer en me-
tallslinga och svänger in i ladugården. 

Där ger den 450 mjölkkor rätt blandning av 
foder som den tidigare mixat ihop i foderköket.

I det frostfria lösdriftsstallet mjölkas korna i 
åtta robotar. En gödselrobot håller spaltgolvet 
rent och en automatisk strövagn kör i taket. 
Djurskötaren Anna Lena Svensson kommer 
sedan med en kratta och gör det bekvämt i 
liggbåsen.

Ett smittande skratt fyller lokalen en vå-
ning upp medan regn och blåst piskar mot 
fönsterrutorna. En av gårdens ägare, Thomas 
Larsson, föredrar just juryns motivering och 
kommer till ”stort teknikintresse”.

– Vi är helt otjänliga på teknik. De här, där
emot, är bra på teknik! säger han med ett stort 
leende och slår ut med armen mot Stallbergs 
reparatör och maskinförare.

THOMAS LARSSON OCH hans bror Mats är 
fjärde generationen på Stallberg som ligger i 
utkanten av Varaslätten. Det är snarare mel-
lanbygd än slätt, ett område med stora djurgår-
dar. Bara inom några kilometers avstånd finns 
en grisproducent, en gård med kycklingar och 
värphöns och ytterligare en mjölkgård.

Stallberg var redan på pappa Sven Larssons 
tid en förhållandevis stor mjölkgård. När brö-

derna växte upp hade gården byggt ut till 42 
kor. Sedan dess har expansionen fortsatt.

FÖR TIO ÅR SEDAN kom nya tankar på hur de 
skulle utveckla gården. De funderade, åkte på 
studiebesök i Danmark, Tyskland och Neder-
länderna och gjorde kalkyler. Då var deras för-
sta alternativ inte robotar.

– Thomas pratade om robot, men jag var 
tveksam, säger Mats Larsson som är vd för 
bolaget, sköter det övergripande och jobbar i 
växtodlingen medan Thomas är ”kogubbe”.

De landade till slut i att investera i hög au-
tomatisering och därmed en bra arbetsmiljö.

– Tekniken är inte något självändamål, men 
vi vill attrahera kunnig och duktig arbetskraft 
som vill och kan utvecklas. Då måste man få 
bort de tunga och tråkiga arbetsmomenten, 
säger Mats Larsson.

Bröderna Larsson vill vara prestigelösa och 
delegera mycket ansvar. De vill att personalen 
ska förstå oförutsedda situationer och klara av 
att göra vad som krävs även då.

Tekniken ger också en lugn miljö i ladugår-

Bröderna Mats och Thomas Larsson har en av 
Europas högst automatiserade och bäst avkastande 
gårdar. Stallberg Lantbruk är också en av Sveri-
ges största robotmjölkgårdar med all den senaste 
tekniken. Där finns ett stort teknikintresse och bra 
produktion. Stallberg jobbar aktivt med ledarskap 
och låter även förmännen växa som ledare.

SVERIGES MODERNASTE GÅRD

Den senaste tekniken, effektiv 
 användning av resurser och personal 
som uppmanas ta stort ansvar. Det 
gör Stallberg Lantbruk utanför Vara 
till en toppmodern gård.

Text & foto: HELENA WENNSTRÖM  

Här är det roboten     som gör grovjobbet

JURYNS MOTIVERING:

HÖG AUTOMATISERING 
GER BRA ARBETSMILJÖ 
PÅ STALLBERG

den och är bra för djurhälsan. Mats Larsson 
pekar särskilt på mindre stress för korna och 
bättre klövhälsa.

BRÖDERNA ARBETAR SEDAN ett år med Lean, 
ett sätt att systematisera arbetet. Det har gett 
mer ordning och reda i ladugården. Nu har de 
också möten med personalen i olika konstella-
tioner flera gånger i veckan. Kommunikationen 
är viktig och sker på flera sätt, bland annat i en 
sluten grupp på Facebook.

– Det här arbetssättet gör att vi tar vara på 

personalen bättre än tidigare. Vi vill också vara 
en öppen aktör. Vi har mycket studiebesök av 
allt från skolklasser till pensionärer. Det är 
roligt när folk är intresserade, säger Thomas 
Larsson.

Företaget har haft en extern styrelseord
förande för att få in viktig kompetens under 
en period. Nu är ett gårdsråd brödernas boll-
plank.

De lägger också ned arbete på att minska an-
vändningen av handelsgödsel och kemikalier.

– Vi vill vara ett resurseffektivt företag så att 
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N är Gröna Affärer träffar honom på 
släktgården mellan Västerås och En-

köping råder det fotbollsfeber i Sve-

rige. Därför ligger det nära till hands för Per 

Nilsson att jämföra sig med lagbyggaren och 

förbundskaptenen Janne Andersson när han 

ska beskriva hur han försöker få alla kuggar i 

företaget att gå i varandra.– Alla i ett lantbruksföretag har ett stort in-

tresse. Men de är väldigt olika personligheter, 

det är väldigt varierande jobb och förutsätt-

ningarna ändras fort. Den största utmaningen 

är att få ihop allt för att vi ska bli så effektiva 

som möjligt. Det är väldigt roligt, säger Per 

Nilsson.
Han gick in i lantbruksföretaget för 20 år 

sedan. Då var det han och hans pappa Bo, 70 

nötkreatur och 185 hektar mark.
Nu är EspluNda en hel koncern mer flera 

verksamheter. Per Nilsson har sedan länge en 

strategi för företaget som sträcker sig ända till 

2033. I den är människorna väldigt viktiga.
Han har järnkoll på allt, men som chef i ett 

expansivt företag har han också fått lära sig att 

släppa taget och lita på medarbetarna. Utan 

rätt medarbetare fallerar annat lätt. En attrak-

tiv arbetsmiljö är avgörande, menar han.
– I Team Esplunda ska det vara lätt att göra 

 rätt. Vi tycker om att utveckla människor, sä-

ger Per Nilsson.”Esplunda – modernt sedan 1544”, är före-

tagets devis. Per Nilsson är 15:e generationen 

på gården. Han bor med sin familj i ett gult trä-

hus som till delar är från 1700-talet. Det ligger 

på gårdens ursprungliga plats.Esplunda var förr en hel by – och ser fort-

farande så ut – trots att det nu är en enda 

stor gård. Kontinuiteten i gårdsmiljön stärker 

varumärket när företaget jobbar i en snabbt 

föränderlig värld. Mycket av arbetet sker i dag 

via mobiltelefon när personal på de olika pro-

duktionsplatserna pratar med varandra eller 

fjärrstyr datorer.

När pEr NilssoN berättar om personalen lyf-

ter han fram djurchefen Petra Lindblad. Hon 

har gått en annorlunda karriärväg: från rådgi-

vare till att arbeta på gård. För ett år sedan drog de tillsammans i gång 

bygget av ett nytt suggstall i Kinsta, en och en 

halv mil från huvudgården.– Jag hade förmånen att kunna headhunta 

Per Nilsson som driver Esplunda gård är entreprenör 

ut i fingerspetsarna. Han söker alltid nya vägar och 

nya sätt att förfina och utveckla verksamheten på 

gården. Han är duktig och driftig med flera verk-

samheter: utöver köttdjursuppfödning, skogsbruk, 

växtodling och entreprenad driver företaget även 

Skälbygrisen och Esplundagrisen. Per Nilsson är 

kommunikativ och sticker ut.

sveriges modernaste gård

Han är lantbrukets Janne Andersson.
Per Nilsson på Esplunda satsar på 
ny teknik och har expanderat mål-
medvetet. Men det allra viktigaste i 
hans moderna företag är att bygga 
ett bra lag.

Text & foto: Helena Wennström  

Headhunting & ny     teknik är nyckeln

Juryns motivering:

Per nilsson PåesPlunda, tror På att bygga ett bra lag

en av Sveriges bästa grisrådgivare. Jag tänkte 

inte så mycket på det då, men i efterhand har 

jag förstått att det anses som banbrytande. Våra 

moderna lantbruksföretag är så komplexa att de 

kräver stort know-how. Hon har en av de vikti-

gaste rollerna, säger Per Nilsson.
Petra Lindblad kunde inte säga nej till upp-

draget. Hon har redan nått framgång: antalet 

avvanda smågrisar per sugga har ökat med tre 

stycken på ett år.
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y teknik och livsmedels-

strategin – möjligheter 

inom framtidens lantbruk.

Det var de två stora temana när 

Hushållningssällskapet var med och 

anordnade Lantbrukets dag i riksda-

gen i slutet på november. Initiativet 

togs av riksdagsledamoten Magnus 

Oscarsson (KD) som tidigare ordnat 

Mjölkens dag och Skogens dag för 

sina kollegor.
Det var fullsatt i riksdagens 

förstakammarsal när föredragshål-

larna äntrade talarstolen. Det blev 

många frågor från publiken och som 

avslutning ett panelsamtal där ordet 

attityder blev centralt, både när det 

gäller hinder och möjligheter inom 

det svenska lantbruket.
Fler bilder från Lantbrukets dag 

finns på hushållningssällskapets 

hem sida. ■

Har du Sveriges modernaste gård? 

Eller känner du någon som du tror 

har den?Nominera till vår tävling och läs 

sedan i Gröna Affärer om landets 

modernaste gårdar.isst är lantbruk en traditionell näring. 

Men lantbruksföretag i Sverige är 

också toppmoderna i olika avseen-

den. Att de är högteknologiska, effektiva och 

står för framtidens lösningar är inte alltid all-

mänt känt. Det vill vi råda bot på.

Hjälp därför Gröna Affärer att utse Sverige 

modernaste gård och läs reportagen senare i år 

i tidningen. Nominera dig själv, någon du kän-

ner eller någon som du tycker bör uppmärk-

sammas. – Vi drar i gång tävlingen för att vi vill visa att 

dagens moderna lantbruksföretag ligger långt 

fram i digitalisering jämfört med många andra 

branscher. Det förmedlas inte alltid i dagens 

mediebrus, säger Mats Halling, Gröna Affärers 

ansvarige utgivare.

Tre vinnare utses utifrån kriterierna ny tek-

nik, arbetsmiljö/säkerhet, byggnad, hur man 

sparar tid och pengar, affärsidé och personal

utveckling.Reportage om de tre publiceras i nummer 3, 

4 och 5 av Gröna Affärer. 

Trean presenteras lagom till midsommar, 

tvåan i september och ettan i slutet av novem-

ber. 
Vinnarna får också var sitt diplom.

Här är juryn som utser Sveriges modernaste 

gård: 
Mikael Kivijärvi, vd Norrbotten-Väster-

botten, Bengt Andréson, ekonomirådgivare, 

Värmland, Henrik Karlsson, byggrådgivare, 

Kalmar, Per Ståhl, seniorkonsult, Östergötland 

och Hanna Åström, Leancoach, Halland. ■ 

Så här nominerar du

■ Berätta i ett mejl till gronaaffarer@

hushallningssallskapet.se varför du tycker 

att just den här gården ska utses till Sveri-

ges modernaste. 
■ Beskriv den utifrån kriterierna i arti-

keln här intill och skicka med en bild. 

■ Skriv Sveriges modernaste gård i 

ämnesraden. Vi vill ha din nominering 

senast den 12 mars.

Magnus Oscarsson ledde en rundvandring i riksdagen innan föredrag och debatt började i förstakam-

marsalen.  

FOTO: STEFAN NILSSON

juryn: mikael kivijärvi, bengt andréson, henrik karlsson, per ståhl och hanna åström

Nominera, tävla och vinn!

Fullsatt i riksdagenN

V
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                   Fortsättning nästa sida 

Gröna Affärers                         tävling  Sveriges modernaste 

gård är avgjord. Här publicerar vi reportaget om företaget som kom på 

tredje plats: Esplunda Lantbruk nordöst om Västerås.

I nr 5 av Gröna Affärer kan du läsa om tvåan i vår tävling. 

Förstapristagaren presenteras i nr 1 nästa år.

Fakta: modern koncern■ esplunda lantbruk ägs av Per nilsson. 

Företaget har en styrelse med externa 
ledamöter.
areal: 1 100 hektar växtodling och 290 

hektar skog.
Dotterbolag: Skälbygrisen med 8 500 

slaktgrisar per år enligt Scans koncept 

rapsgrisen, esplundagrisen med 640 
suggor och 17 000 smågrisar per år och 

esplunda kött med ungtjurar och mellan-

kalv, inköp av 400 kalvar per år.
övrig verksamhet: entreprenad och 
fastigheter.
omsättning: cirka 50 miljoner kronor om 

året på koncernnivå.anställda: 15 personer.■ Per nilsson var en av finalisterna i Jord-

bruksverkets tävling om smartaste stallet. 

Hans ungnötsstall är för tillfället ”parkerat” 

på grund av satsningen på grisar.  
Han nominerades också till Årets spjut-

spets 2018.

Per Nilsson arbetar vidare med varumärket Esplunda. Vad det 

innebär vill han inte avslöja än.

Esplundagrisen arbetar med en ny typ av box med dränerat golv som ska förbättra hygienen 

och djurvälfärden. Esplunda är med i ett forskningsprojekt.

Här är det nya tekniska navet. Per Nilsson 

och Petra Lindblad har kontroll via mobilen.

Djurchefen Petra lindblad har gjort en  

annorlunda karriär. Hon var tidigare råd-

givare till Per nilsson. nu arbetar hon på 

esplunda.
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FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA 

FAKTA: 
MODERN 
KONCERN

■ Stallberg Lantbruk 
AB utanför Vara ägs 
sedan 2000 av bröder 
Mats och Thomas 
Larsson. 450 mjölkkor, 
totalt cirka 900 djur. 
Tjurkalvar säljs lokalt.
Teknik: Åtta mjölknings-
robotar (Lely) i frostfritt 
stall, tre utfodringsrobo-
tar och två gödselrobo-
tar. Gödseln separeras 
och den torra fraktionen 
används som strö.
Areal: Drygt 500 
hektar inklusive arrende 
och brukaravtal. Odlar 
220 hektar vall, men 
även andra grödor.
Omsättning: 26 miljo-
ner kronor.
Resultat: 1,1 miljoner 
efter finansnetto 2017. 
Räknar med nollresultat 
i år.
Anställda: 12 heltids-
tjänster.

När bygget stod klart 2014 var mjölkpriset bra. 
Men det sjönk kort därefter vilket resulterade i en 
riktig mjölkkris 2015–2016.

Gröna Affärer 
nr 4: På bronsplats, 
Esplunda Lantbruk.

En teknikpionjär                      knep andraplatsen i Gröna  
Affärers tävling Sveriges modernaste gård: Stallberg Lant-
bruk utanför Vara. Bröderna Mats och Thomas Larsson 
har en av Europas mest automatiserade mjölkgårdar.
Är du nyfiken på vilket företag som blev etta?  
Läs i Gröna Affärer nr 1 nästa år.

Roboten känner av hur 
fodret ska fördelas och 
puttar in det lagom under 
mularna.  Gången ser hela 
tiden  rensopad ut. Anders 
Lindblom och Mats Larsson 
har koll.

Thomas Larsson är den av de båda ägarna som har mest an-
svar för djuren. Den här dagens var det dags för seminering.

Även gödslings-
roboten styrs via en 

app i mobilen.

Mats Larsson 
vill gärna ha 
överblick över 
vad som händer i 
ladugården, även 
om han inte dag-
ligen fördjupar 
sig i detaljerna.

Djurskötarna Anna Lena Svens-
son och Sarah Karlsson styr en 
hel del av jobbet via mobiltele-
fonen.
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FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA 

SVERIGES MODERNASTE GÅRD

vi får ut så mycket som möjligt ur varje insatt 
enhet, säger Mats Larsson.

De investerade 58 miljoner kronor i nybyg-
get 2013–2014. Det var 10 miljoner mer än de 
hade planerat från början. Fördyringen berod-
de på flera saker som de inte kunnat förutse, 
bland annat otydligt skrivna avtal, och beslut 
som de fick fatta under tiden.

Det såg ändå bra ut 2014. Stallberg var den 

holländska robottillverkaren Lelys demon-
strationsgård i Sverige och det första lantbru-
ket i Europa med utfodringsrobotarna i kom-
mersiell drift.

Mycket teknikstrul i början och mjölkkrisen 
som slog till 2015 gjorde att Stallberg fick två 
riktigt tuffa år. Det blev minus i bokslutet, men 
företaget har klarat sig tack vare en av landets 
högsta mjölkavkastningar per ko.

– 2017 kom vi på fast mark igen. Det var väl-
digt skönt och nödvändigt. 2018 blir ett mel-
lanår, säger Mats Larsson. 

Han räknar med ett nollresultat trots ökade 
kostnader och minskade intäkter motsvaran-
de cirka 2 miljoner kronor på grund av torkan.

I höst investerar de i fler kalvhyddor vilket i 
sin tur leder till att antalet kor kan utökas med 
25. ■

 …vi tar vara på personalen bättre än tidigare.

Lunchpaus på Stallberg: Thomas Larsson, 
delägare, reparatören Anders Lindblom, 
maskinföraren Oskar Dahlström, driftle-
daren Arvid Hall Svensson, biträdande 

ladugårdsförmannen Kajsa Ekström, maskin-
föraren Emil Hermansson och djurskötarna 
Sarah Karlsson och Anna Lena Svensson.

Flera tavlor hjälper till med att 
hålla ordning och reda.

Extremväder eller inte,
fortsätt vara affärsmässig

n viktig lärdom av torkåret 2018 är 
hur viktigt det är att fortsätta att vara 
affärsmässig. Det har länge pratats om 

mer affärsmässighet i lantbruksföretagen – 
men hur står det till i verkligheten? Vilken 
risk analys gör företagarna för sin produk-
tion?

En av svårigheterna är att hantera de stora 
prissvängningarna. I år steg vetepriset med 
40 procent på fyra månader. Så sent som i 
april fanns det inga tydliga signaler om att 
priset skulle skjuta i höjden till 2018 års 
skörd.

EFTER AVREGLERINGEN PÅ 1990talet dröjde 
det till 2007 innan vi det blev tydligt hur mark-
naden kan påverka priset inom växtodling. 
Efter låga priser steg de kraftig och nådde en 
topp det året.

Nu elva år senare har vi ungefär samma 
scenario med kraftigt stigande priser under 
skörden. Gemensamt för de båda åren är 
låg avkastning i Sverige vilket leder till att vi 
ökar importen.

Normalt har vi ett överskott av spannmål 
som innebär att vi ligger 10–30 öre per kilo 
under världsmarknadspriset på Matifbörsen. 
När vi får ett underskott inom landet får vi 
högre pris än Matifnoteringen.

En slutsats av detta är att man bör fort-
sätta med prissäkringar inför 2019 medan 

Elenor Wallin 
företagsrådgivare i ÖstergötlandUTBLICK/ MARKNADEN

E

RESOR USA & KANADA
Lantbruk  I Emigranternas fotspår  Nashville  Kanada Klippiga Bergen m.m

Kolla in våra resor på hemsidan. Hör gärna av dig med ev.frågor.

SAXENTOURS
Crister och Maria Brunnegård, Vårgårda

l Planera för att de lönsamma åren 
ska ge en ekonomisk buffert som 
innebär att det blir enklare att klara 
oförutsedda händelser.

l Högt pris ger en ökad risk för 
prisfall – säkra priset till 2019 för cirka 
50 procent av produktionen. Följ 
marknaden och välj gröda utifrån din 
lönsamhet i produktionskalkylen.

l När du gör din budget: räkna på 
din verkliga avkastning och inte på 
den önskade, gärna på tio års snitt.

TIPS  
INFÖR 20193

En sak är säker: osäkerheten består 
för lantbruksföretagen. Vi får mer 
extremväder med ojämna mellanrum 
och fortsatt stora prissvängningar. 
I vår nya analystext Utblick ger 
Elenore Wallin, företagsrådgivare i 
Östergötland, tips inför nästa år.
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Figuren visar 
hur vetepris och 
valuta varierar 
2007–2018. Det är 
svårt att pricka in 
topparna vilket gör 
att det är viktigt att 
ha en strategi för 
sina affärsbeslut.

priset är högt. Man bör alltså ha en strategi 
med en viss andel säkrade priser.

Andra halvan av 2018 har präglats av att 
det är kris i lantbruket: halverade skördar, 
foderbrist och slaktköer. Många har minst 
sagt ansträngd likviditet. Det är lätt att 
planera för bra år men betydligt svårare att 
planera för kris. Många behöver bli bättre 
på är att hantera det egna företaget utifrån 
att det kan uppstå en eller flera oförutsedda 
händelser. 

FÖR ATT FÖRETAGET SKA gå bra krävs både 
bra ekonomiskt resultat och bra produktion. 
Det är lätt att förtränga att priset kan sjunka 
eller att produktionen inte alltid går för fullt. 
För att bli mindre sårbar bör man kalkylera 
med riskmarginal genom att ta hänsyn till 
att skörden kan bli dålig eller priset lågt med 
ojämna mellanrum. Vilken marginal som be-
hövs beror på det egna företagets kostnader 
och långsiktiga lönsamhet.

Med marginal i olika affärsbeslut får man 

större ekonomisk trygghet och klarar av att 
hantera låga priser och dåliga skördar när 
det inträffar. Det vi vet när vi arbetar med 
jordbruk i en marknadsekonomi är att det 
här kommer att inträffa igen – men ingen vet 
när det sker nästa gång. ■

kr/ton


