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Köttriksdagen 2014
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Arrangör: Värmlands Nöttköttsproducenter i samarbete med Hushållningssällskapet Vämland



Välkommen till Köttriksdagen 
i Värmland 

hälsar Värmlands Nötköttsproducenter

Styrelsen i Värmlands Nötköttsproducenter  är från vänster: 

Anna Nydén har tillsammans med sin man Janne Norman sedan 2012 KRAVgården Fagerås 
Nötkött utanför Kil. Uppfödning av ca 140 inköpta stutar och kvigor. De köps in av granngårdar 
där även ett maskinsamarbete finns. Odlar vall och havre/ärt som ensileras tillsammans med 
beten totalt ca 150 ha. Stockholmare som inte hade några bönder eller gårdar i släkten utan 
köpte sin gård.

Anders Söderberg driver tillsammans med sin far Jan Helin gården Basmon i Härtsöga  
utanför Karlstad. Där odlas vallfoder (hö och hösilage för avsalu) samt spannmål. Här finns även 
en mindre dikobesättning med inriktning på limousin. Totalt odlas ca 1 000 ha.

Jonas Kervén, Åsen,  Brunskog har ca 50 kalvande dikor och säjer kalvarna på hösten.  Det är 
charolais-simmenthal korsningar med limousin till kvigor. Jonas odlar 100 ha åker och 15 ha  
naturbete och gården är Eu-ekologiskt.  

Henrik Nisser från Alstrums Gård, Karlstad. Här finns en dikobesättning med ca 120 kalvningar 
per år, varav hälften vår och hälften höst. Odlingen  består av 350 ha åkermark med slåttervall, 
betesvall och spannmål.

Karin Granström, Fagerås, Kil. Karin jobbar som lantbruksrådgivare  på Hushållningssällskapet 
Värmland med inriktning på nötköttsproduktion.   

Olle Nilsson är delägare i Gällserud Gård AB utanför Molkom. Här driver han tillsammans med 
Thomas Eriksson dikoproduktion och uppfödning av stutar, med egna och inköpta kalvar.  
På gården finns  mellan 350-450 djur. Man odlar ca 600 ha mest vall men lite spannmål till eget 
bruk som krossensileras.   

Marie Larsson har tillsammans med sin man Jimmy Holmgren, Enkullens gård, Ölme,  
Kristinehamn. Här finns 100 dikor i integrerad produktion. Man odlar ca 230 ha åker med vall, 
spannmål och baljväxter. Naturbetesmarker på 80 ha. Gården KRAV-certifierad sedan 2001.

Styrelsen har inför Köttriksdagen förstärkts med Freja, Ernst och August från nästa generation  
nötköttsföretagare! 



Studiebesök – öppen gård 
Gårdarna är öppna torsdag 13 nov kl 15-18. 
Ring till lantbrukaren om du vill komma tidigare!  

          Anders & Kjell Carlsson,  Klevens gård, Karlstad  
Här driver Anders och Kjell Carlsson ungtjuruppfödning i 
spaltstall med ca 250 levererade mjölkrastjurar per år. Nytt 
mottagningsstall byggdes för ett par år sedan och man tar 
även emot en del 2 veckors kalvar i f.d. mjölkladugården. An-
ders och Kjell är kända för att vara noggranna och duktiga och 
är utsedda till Årets nötköttsproducenter i Värmland 2014.

Vägbeskrivning:
Om du kommer på E18, sväng mot Värmlandsrasta (mellan Karl-
stad och Kristinehamn) Kör mot Hagfors 2,5 km, när Väse kyrka 
är på vänstra sidan, sväng höger efter busshållplats mot Mellbyn 
höger. Kör 3 km sväng mot Rösebäcken vänster, efter 1 km fram-
me är du framme vid gården.  Adress: Kleven 410, 66057 Väse   
Hittar du inte? Ring Anders på 070- 935 01 79, 

Daniel & Roland Jansson,  
Stenstad Hereford, Brunskog 
På Stenstad driver Daniel och Roland 
Jansson en avelsbesättning för Here-
ford med ca 110 kalvande kor. Man har 
stort avelsintresse och är bland annat 
engagerade Herefordsföreningen. Går-
den har även gotlandsruss och suf-
folkfår och djurhållningen är först och 
främst inriktad på att sälja avelsdjur. 
www.stenstadhereford.se

Vägbeskrivning:
Från riksväg 61 mellan Kil och Arvika några 
km väster om avfarten till Brunskog sväng 
norrut vid Brunskogs fotbollsplan (vid gräv-
maskinsförsäljning), liten skylt Stenstad  
efter ca 500m sväng höger. Framme.
  Från Sunne åker du söderut på E45 och 
svänger österut väg 238 mot Arvika/Skog. 
När du kommer till riksväg 61 sväng österut 
mot Arvika. Därefter som ovan
Adress: Stenstangården, 671 94 Brunskog  
Hittar du inte?  
Ring Daniel på 070-677 25 55

Sven Täppers & Mats Eriksson, 
Torsby
Sven Täppers och Mats Eriksson är precis 
färdiga med sitt nybyggda köttdjursstall. 
Det är i grunden två besättningar som 
byggt tillsammans i ett driftsbolag. Stallet 
är därför inte byggt på någons gård utan 
mitt i skogen och kommer att inrymma 
deras ca 100 dikor med ungdjur, samt en 
del inköpta dikalvar, totalt ca 300 djur.

Vägbeskrivning:
Norrifrån väg E45 vid Fensbol sväng vänster 
mot Utterbyn, kör 3 km vänster mot Utter-
bysäter kör 500m sväng vänster när man ser 
lagården.
  Söderifrån E45 sväng höger väg 239 mot       
   Hagfors efter 1 km bro, sväng mot Utterbyn                                             

vänster kör ca 5 km sväng 
höger mot Utterbysäter kör 
500m sväng vänster när 
man ser lagården.  

Hittar du inte? Ring Sven 
på 070-652 09 22

Jan Johansson, Prästbol, Vålberg 
En av Sveriges största charolaisbesättningar finns hos  
Jan Johansson på Prästbol. Den består av ca 200 kalvande 
charolaiskor. På gården finns också ett 40-tal limousinkor. 
Jan är väldigt avelsintresserad och säljer avelsdjur av båda 
raserna. Utöver det köper han in en del tjurkalvar från andra 
avelsbesättningar för uppfödning till liv eller slakt. Odlingen 
består av 250-300 ha spannmål och majs och ca 200 ha vall

Vägbeskrivning:
Från E 18 mellan Karlstad och Grums (ca 1,5 mil väster om 
Karlstad och 1 mil öster om Grums) svänger du söderut mot 
Segerstad. Efter ca 1 km i Segerstad by när vägen svänger 
90 grader kör du rakt fram (svagt höger) så ser du gården ef-
ter några hundra meter.  Adress: Prästbol 511, 66050 Vålberg  
Hittar du inte? Ring Jan på 070- 541 12 99



JohnDeere.se

•  Kraftfull och mångsidig med upp till 255 hk (med IPM) med 
förbättrat effekt/viktförhållande för ökad prestanda.

•  Med ny toppmodern generation 4 CommandCenter har du 
full kontroll över maskinens utnyttjande.

•  Serviceintervallerna har förlängts med 50%, vilket  
minskar dina driftskostnader och ökar lönsamheten.

Kontakta din John Deere återförsäljare redan idag för en 
demonstration av nya 6R. Ditt kraftpaket.

Nya 6R. Ett kraftpaket.

17
02

Återförsäljare
DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01. ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 
44 00. GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26. HEDEMORA Bil & Traktorservice AB, 
022-51 02 74. HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00. JORDBERGA OP maskiner syd AB, 
0410-72 44 20. JÖNKÖPING Nyströms Maskin AB, 036-31 21 80. KALMAR-LÄCKEBY Svenssons 
Motor AB, 0480-42 97 40. KARLSTAD Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00. KRISTIANSTAD 
OPmaskiner AB, 044-20 76 00. KUMLA Värmdal & Traktorservice AB, 019-58 53 00. KUNGÄLV 
Gillholms Maskiner AB, 0303-22 10 10. LINKÖPING Åhmans Traktorcentrum, 013-36 77 02. 
LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00. MELLERUD Värmdal & Traktorservice AB, 0530-511 85. 
SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00. SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 0142-29 
88 88. SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 0155-
20 52 00. SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-52 54 85. TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 50. 
TOMELILLA OP maskiner syd AB, 0417-783 48, UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15. UPPSALA 
Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70. VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. VETLANDA 
Åhmans Traktorcentrum AB, 0383-564 40 . VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50. 
VÄXJÖ Svenssons Motor AB, 0470-52 99 00. ÖSTERSUND X-maskiner AB, 063-308 95. ÅSARP 
Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90
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Friska djur lönar sig!
I projektet Friskvinst har Nöthälsovården tillsammans med SLU studerat faktorer som påverkar  
sjukligheten i två stora slaktnötsbesättningar som föder upp mjölkrasungtjurar. Dessutom har ekono-
miska effekter av sjukligheten beräknats. 
Den vanligaste sjukdoms- och dödsorsaken var lunginflammationer hos kalvarna. Den enskilt viktigaste faktor som 
påverkade sjukligheten i de här besättningarna var insättningsvikten, där en insättningsvikt under 90 kg medför en 
nästan fyra gånger högre risk att kalven ska utveckla lunginflammation.   
  Kalvar som behandlats för lunginflammation hade i genomsnitt 12 dagars längre uppfödningstid till samma vikt som 
obehandlade. Vid en uppskattad foderkostnad på 30 kr/dag innebär det en merkostnad för foder på 360 kronor. Om 
kostnaden för mediciner och arbete läggs på blir kostnaden 685 kr per behandlad kalv. 
  Även djur som inte antibiotikabehandlats men som hade anmärkning för lunginflammation vid slakt hade förlängd 
uppfödningstid. 
  Genom att arbeta systematiskt med uppföljningar och djurhälsa finns det alltså pengar att tjäna! 
  Gå med i Nöthälsovården! Vi hjälper dej att arbeta strategiskt och förebyggande i hälsofrågor. Vid våra besök analy-
serar vi din besättning utifrån hälsostatus och produktionsdata. Utifrån analysen tar vi vid gemensamt fram rimliga och 
lämpliga åtgärder för att förbättra hälsoläget. 
Så gå med i Nöthälsovården- det lönar sig!

LRF Värmland
organisationen som driver dina frågor

Lantbrukarnas Riksförbund Värmland, 0771-573 573, www.lrf.se/Varmland

Biotopskyddade odlingshinder  
Har varit ett stort problem för lantbrukare. Efter en 
stor arbetsinsats från LRF finns det nu en lagstiftning 
som gör det möjligt att få dispens om man behöver 
utveckla sin verksamhet.

Rättvisa timtaxor
LRF tar strid för rättvisa timtaxor istället för höga, 
fasta miljötaxor i regionens kommuner.

Ensam är inte stark vid intrång 
LRF kämpar för ett mindre markintrång. Vi vill att 
kablar ska ersätta luftburna ledningar. Vi lyckades 
stoppa sydvästlänken och nu tar vi strid för fortsatta 
nedgrävningar.

Landsbygdsprogrammet 
När landsbygdsprogrammet riskerade att mista 500
miljoner sommaren 2013, tog LRF upp kampen
för att Sverige skulle satsa mer. Det bidrog till att
regeringen sköt till mer pengar.

Har du frågor?
Har du frågor gällande företagande, äganderätt,  
medlemskap m.m kontakta oss på 0771-573 573.



1982 flyttade jag och min fru  till Värmland för att 
börja arbeta på Lilleruds lantbruksskola. Samma år 
föddes min ekonomikolega Jonathan Dalberg på en 
gård i Värmland. Därför känns det naturligt att ta 
utgångspunkt i år 1982 för att spegla utvecklingen 
av jordbruket i Värmland. Detta mot bakgrund av 
diskussionen om framtiden för svenskt jordbruk 
som har blossat upp under de senaste månaderna.    
Det är en dramatisk förändring av jordbruket och där-
med landsbygden som skett under de här 30 åren. 
Jag tycker det finns två förändringar som kanske på-
verkat landskapet mest, utvecklingen av mjölkpro-
duktionen samt åkerarealen och dess användning. 
 
 
När jag flyttade till Värmland fanns det 1 621 företag med 
mjölkproduktion från 22 124 kor. 30 år senare har 93% 
av företagen lagt ned och vi har 122 företag kvar med 7 
907 mjölkkor. Det innebär att var 8:e år har antalet före-
tag med mjölkkor halverats, och nedläggningstakten har 
inte stannat upp. Mjölkinvägningen i Värmland har sjunkit 
från ca 89 000 ton 2001 till ca 61 000 ton 2011. Detta 
är en mycket negativ utveckling för Värmland med färre 
betande djur och betydligt färre sysselsatta i jordbruket. 
Under denna period har alla mejerierna i Värmland lagts 
ned. En liten ljusglimt är att mjölkinvägningen för för-
sta gången under 2000-talet ökade med 1000 ton 2012.  

  
   
Mjölkkorna har delvis ersatts av dikor, kor för uppföd-
ning av kalvar. 2012 fanns det 8 930 dikor vilket inne-
bär att det finns fler dikor än mjölkkor i länet. Även 
köttproduktionen har ökat något under perioden. Tack 
vare den ökade köttproduktionen har nya betesmar-
ker öppnats och betande köttdjur är en vanligare syn. 
Antalet dikor har ökat tack vare ett betydande stöd för 
nötkreatur i skogs- och mellanbygd. Nästa år får vi nytt 
gårdsstöd och landsbygdsprogram. Idag vet vi inte hur 
ersättningarna kommer att se ut. Dikorna är beroen-
de av ett stort samhällsstöd för att inte minska i antal.  
  1982 hade vi 125 000 ha åkermark i Värmland. Idag har 
vi 107 000 ha åker, en minskning med 18 000 ha. En del av 
dessa åkrar har planterats med skog men en hel del åker-
mark är bara lämnade att växa igen. Då vi redan har mycket 
skog i Värmland innebär den minskade åkermarken att det 
öppna landskap som både vi och turisterna vill se minskar. 
  En annan stor förändring är hur åkern används. 1982 
hade vi 64 000 ha med spannmål och oljeväxtodling i lä-
net. 30 år senare har odlingen minskat med mer än hälf-
ten till 29 000 ha. Den största nedgången skedde under 
början av 90-talet då Sverige genomförde ”omställning 
90” som innebar en marknadsanpassning av spannmåls-
priset. Efter EU-inträdet ökade spannmålsodlingen något 
men har minskat igen under senaste 10-årsperioden.  

En bidragande orsak till att spannmålsodlingen har mins-
kat är att bidragssystemet gynnat vallodlingen i Värmland. 
Vallodlingen har ökat med 25 % från 54 000 ha till 67 000 
ha. Eftersom flera av EU-ersättningarna kräver ca 1 ha 
vall per djurenhet så har extensiv vallodling ökat betyd-
ligt. Vi har fått mer ensidig växtodling med stor andel vall. 
  Svinproduktionen i Värmland ökade starkt under 90-ta-
let. Under 2000-talet har däremot antalet svinföretag 
minskat med ca 2/3-delar och idag finns endast ett 30-
tal svinföretag kvar. Antalet slaktsvin har inte minskat 
så mycket men antalet suggor har mer än halverats.  
  Utvecklingen i Värmland de senaste 30 åren inne-
bär att vi gått från en relativt intensiv produktion med 
många sysselsatta till mer extensiv produktion som 

Jordbrukets utveckling i Värmland 1982-2012

Antalet kor har minskat drastiskt

Köttproduktionen har ökat i Värmland

Bidragsystemet gynnar vallodling



ofta kräver inkomster från annat håll. Allt färre lever på 
jordbruket. Samtidigt är de produktionsföretag som är 
kvar betydligt större och effektivare än för 30 år sedan. 
  Som lantbruksrådgivare och stor vän av svensk livsmed-
elsproduktion är det med viss oro jag ser in i kristallkulan. 
För att jordbruket inte helt skall avvecklas i skogs- och 
mellanbygd krävs att både samhället, handeln och vi kon-
sumenter tar ställning för ett svenskt jordbruk. Vi kon-
sumenter tar ställning varje gång vi går och handlar i en 
livsmedelsbutik eller äter på en restaurang. 

Bengt Andréson 
Ekonomirådgivare 
Hushållningssällskapet Värmland Foton: Karin Granström

Vi har helhetsrådgivning för dig som är nötköttproducent!
• Produktionsuppföljning och utfodringsplanering
• Växtodling
• Ekonomi
• Bygg 

Kontakta vår Lantbruksdjursrådgivare: Karin Granström, 070-257 67 60 
Hushållningssällskapet Värmland 
www.hushallningssallskapet.se/s



niklas.bengtsson@dalsjoforskott.se magnus.fagerfors@dalsjoforskott.se

glenn.johansson@dalsjoforskott.se kenneth.lundgren@dalsjoforskott.se

Välkommen att kontakta oss:

Niklas Bengtsson Magnus Fagefors
0705-80 53 80 0107-22 23 36

Glenn Johansson Kenneth Lundgren
0708-85 41 99 0730-51 12 90

Liten Värmländsk ordlista  
Haasäremärä = Hur är det med dej? 
Vrinsur = Jättearg 
Svölten = Hungrig 
Knövvlig = Krånglig 
Knö = Knuffas 
Feshli = Finkänslig 
Dotera = Dotter 
Jaale = Gärde 
Jolappel = Potatis 
Nåck = Nog  
Hövve = Huvud  
Jämt = Bara  
Ogg = Också 
Drämm te = Slå till 
Misömmer = Midsommar 

Geräj  = Ge dig 
Döger = Duger 
Möe  = Mycket  
Töla = Prata 
Möra = Morgon  
Körv  = Korv 
Glint  = Halt 
Glöpen  = Glupsk 
Skvatt  -  Skrämd 
Stri =Tjata 
Sööv = Sova 
 
De hänner möe på lanne om man bara tetter etter! 

De årner säj, å årner de säj inte kan dä kvette! 



www.vxa.se



Fredag 14 november 

Från kl 9.00   Entréplan
   Fika och tid för mingel med utställare 

Kl 10.00 – 12.00 Sal: Magnum
   Köttriksdagen öppnas av landshövding Kennet Johansson 
   Köttriksdag, öppen för alla. 

Kl 12.00 – 13.15  Lunch. Nötköttsproducenterna från Norge ansluter  

Kl 13.15 – 13.40 Sal: Magnum
   Välkommen till Sunne, Ola Persson Kommunalråd Sunne och  
   medlem i Värmlands Nötköttsproducenter. 

   Norge och Sverige Vad skiljer och vad är gemensamt.
   Karin Granström, Hushållningssällskapet och Elisabeth Kluften, Rådgiver storfe Norge.
   Kort aktuellt från Tyr och SNP från respektive ordförande.
   Intervjuare Jonas Enström Vd Hushållningssällskapet Värmland
 
Kl 13.40 -15.10 Sal: Magnum 
   När man vill ”höja ribban” och hitta vägar framåt med ny kraft och energi.  
   Tina Thörner prata ledarskap. Tina är känd från Rally och lantbrukardotter  
   från Värmland. www.tinathorner.se

Kl 15.10   Fika, tid för mingel med utställare

Kl 15.45 – 18.00 Sal: Konferens 1
   Ledersamling TYR, Norge.

Kl 16.00 - 16.30  Tre valbara workshops. Varje workshop genomförs två gånger!

Kl 16.45 - 17.15 Ovanstående workshops genomförs för andra gången!

   Öppen Spaavdelning/utställare
 
Kl 19.00 - 19.30 Fördrink och mingel med utställare.  
   Därefter bankett
   Dans till gruppen Återbruket från Arvika

Program för Köttriksdagen i Sunne 14-15 november 2014 
Salar: Magnum (entréplan), Selma Etage (våning 5), Balans (bottenvåningen) & Konferens 1 (entréplan)

Sal: Balans 
Samarbete som ger  
lönsamhet på din gård!   
SNP, LRF och McDonalds.  

Sal: Selmas Etage  
Hur uppnår jag roligt och  
professionellt styrelsearbete?  
Christina Lundqvist,  
Managementkonsult, 
Karlstad.  

Sal: Magnum  
Hur marknadsför vi  
svenskt nötkött?  
Maria Forshufvud,  
Svenskt kött. 

Värmlands Nötköttsproducenter vill rikta ett stor tack till våra sponsorer som gjort det möjligt att anordna  
Köttriksdagen 2014 i Värmland . Ett särskilt tack till: 
Skövde slakteri  som gett oss extra fin svensk marmorerad entrecote till banketten.  
Dalsjöfors slakteri som bidragit med svenskt nötkött till vår härliga gryta på fredag lunch.  
HK Scan Agri som skickat fläskkotletter av svensk rapsgris till lunch på lördag. 
Hemgården som bjudit oss på Enrisrökt nötinnanlår till förrätten på banketten.  
Kils slakteri som bjudit på sina goa färskkorvar på Värmlands middagen. 



Kl 8.00 - 9.15  Sal:Konferens 1 
   Ledersamling Tyr Norge

Kl 8.30 - 9.15

Kl 9.30-10.15

Program för Köttriksdagen i Sunne 14-15 november 2014 
Salar: Magnum (entréplan), Selma Etage (våning 5), Balans (bottenvåningen) & Konferens 1 (entréplan)

Lördag 15 november 

Parallella seminarier och Ledersamling Tyr

Sal: Balans 
Erfarenheter olika grönfo-
der/helsäds blandningar. 
Proteintipset,  
Margareta Dahlberg

Sal: Balans 
Ladda vallfodret för din 
köttproduktion. 
Charlott Åkerlind,  
Foderanalysföretaget 
BLGG

Sal: Balans 
Bättre utnyttjande av 
spannmål med Maxamon 
och ökad fodereffektivitet  
med Rumitec. 
Brian Reidy, Foderrådgiver   
Premier farm Nutrition,  
Irland. (språk engelska)
 
Automatisk vägning och  
slaktplanering  
Henrik Österlund, Hencol

Sal: Selmas Etage
Tillsammans -  
för god djurhälsa.
Anita Jonasson, 
Nöthälsovården

Sal: Selmas Etage 
Odla Rörflen som strö - 
Erfarenheter och ekonomi. 
Johan Svantesson, Godås 
Karin Granström,  
Hushållningssällskapet 
Värmland
 
Hälsingestintan berättar 
om sin nya affärsidé med  
Mobila slakterier

Sal: Selmas Etage 
Så påverkar nya CAP 
lönsamheten i Nötkötts-
produktionen
Bengt Andrésson, 
Hushållningssällskapet 
Värmland

Kl 8.00 - 9.15 OBS TIDEN 
Sal: Magnum 
Öppen Ordförande 
konferens, SNP Sverige

Sal: Magnum
Biffringen i Norge  
Samarbete mellan diko- 
och ungnötsuppfödare för 
effektivare avel m.m. 
Erlend Røhnebæk 

Sal: Magnum 
Erfarenheter från  
prövningsstationerna i 
Sverige och Norge.  
Ultraljudsscanning
Marmoreringsbedömning
Johannes Ingvoldstad, 
Avelschef Tyr och  
Helena Stenberg, 
Vd köttprövning Sverige 

Kl 10.15-11.00    Fika, tid för mingel med utställare

Kl 11.00-11.45

Kl 12.00-13.00  Lokal: Magnum
   Nötköttsproduktion i våra länder om 20 år? Stefan Ljungdahl, Jordbruksaktuellt

   ”Vår framtid styr vi till stor del själva över. Hur styr du? Tänk stort och strategiskt!” 
   Intervju med unga entreprenörer och Oddbjørn Flataker Daglig Leder Tyr och  
   Carina Johansson verksamhetsledare SNP

   Avslutning 

Kl 13.00 -14.00    Lunch



Efter ett år i drift kan Proteintipset.se vittna om 
många bra affärer - hittills har man förmedlat 
över 1 000 ton grödor och 3 000 ensilagebalar 
till ett värde av nästan 4,2 miljoner kronor!  
När bönder delar på handelsmarginalen tjänar eller sparar 
både växtodlaren och djurproducenten mellan 20 öre och 
en krona per kilo foder. En win-win lösning, helt enkelt.  
  Det är lätt att annonsera och hitta handelspartners 
på foderförmedlingssajten Proteintipset. Här kan du 
köpa och sälja grovfoder, spannmål och proteingrödor. 
Konventionellt och ekologiskt. Lokalt och regionalt. 
Hit är alla välkomna att annonsera gratis, få tips 
om hur man sätter pris, ta del av rådgivarnas och 
böndernas odlingstips och hitta nya möjligheter till 
ett långsiktigt samarbete mellan växt och djurbönder.  
  Många bönder kan vittna om bra affärer.  Dag Arvidsson, 
ekomjölksproducent i Götene är en.  Han annonserade 
på protentipset.se och fick napp. I våras köpte han 
ett stort parti vårkorn från en okänd bonde i Kungsör, 
mer än 20 mil hemifrån. De utgick från poolpriset 
och delade på handelsmarginalen. Dag fixade och 
betalade transport. Säljaren ville ha förskottsbetalning. 
En bra affär för båda som ledde till fler affärer. 
  Margareta Dahlberg, MD Lantbrukssråd, kommer 
berätta om fler erfarenheter om proteintipset.
se  på  ett seminarium kl 8.30 på lördag i Yogasalen. 
   Om du vill hitta billigare foder, ha in avbrottsgrödor 
i din växtföljd, pressa mer protein än du själv behöver 
ur din växtföljd och på så vis öka lönsamheten eller 

kanske bara testa en ny proteingröda i lite mindre 
skala så är proteintipset.se en bra hjälp. Lägg ut en 
annons redan innan ladan är tom eller innan du sår och 
kolla om du får napp. Eller ring de i ditt område som 
annonserar. Efterfrågan finns definitivt, det är stor brist 
på proteingrödor och i ekologisk produktion även på 
spannmål. 

De som står bakom www.proteintipset.se är LRF, 
Ekologiska Lantbrukarna och Växa Sverige. 

Proteintipset är platsen för goda foderaffärer

är en helhetspartner i byggbranschen 
och ett av de ledande företagen 

på lantbruksentreprenader

www.novab.se

Vi är inget vanligt byggföretag. Vårt mål är att hjälpa dig att utveckla 
din verksamhet. Med kunden i centrum bygger vi rationella, moderna 
och säkra anläggningar för lantbruk, industrier, idrott och bostäder.  
Våra kunder finns inom såväl företag som kommuner, landsting 
och stat.

NOVAB projekterar, samordnar och genomför din byggnation. Genom 
att vara ditt bollplank ser vi alltid till att du får den bästa anläggningen 
för din verksamhet. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Oavsett 
vilket projekt vi är verksamma i kan du alltid lita på att vi kommer att 
engagera oss helhjärtat för att du ska bli nöjd. Vårt koncept har gjort 
oss till Sveriges ledande aktör då det gäller lantbrukets byggnader.



På Skövde Slakteri tar vi kvalitet på allvar, i alla led från upp-
födningen av djuren till vår egen produktion och våra rela-
tioner med detaljhandeln. Kraven vi ställer på våra leveran-
törer är lika tuffa som de förväntningar konsumenterna har 
på oss. Vi erbjuder våra leverantöer starka noteringar. Gud-

runs varumärke med Skövde Slakteris kvalitetsstämpel 
ska alltid borga för högkvalitativa livsmedel produerade 
med omsorg, med helsvenska råvaror från djur som har 
det bra. Då smakar det bättre också – det kan du för-

säkra dig om genom att avnjuta fredagkvällens entrecôte, 
som vi bjuder på!

Bara svenskproducerat kött och 
chark – från hage till mage!

VI BJUDER PÅ 

PREMIUM  

ENTRECÔTE!



Testa tidningen Nötkött resten 
av året och hela nästa år för 
endast 399 kronor (exkl moms)*

Erbjudande  
7 nr Nötkött för 399:-  

(exkl moms)Du sparar 131 kr 

Extra  
erbjudande  

Vid frågor kontakta Kundtjänst Tel 0770-457130,  
kl 8.30-16.00. Tidningen Nötkött utges av Växa Sverige 
Box 288, 751 05 Uppsala

För att prenumerera gå in på  
notkott.prenservice.se och ange  
internetkod 211-211167.

*Erbjudandet gäller till 1/1 2015 och bara för dig 
som är ny som prenumerant. För prenumerationer 
utomlands tillkommer porto.

www.tidningennötkött.se

 b 

Har du vad som krävs för att höja 
kvalitén i svensk nötköttsproduktion?

Kontakta din inköpare eller 0480 - 70 70 00
www.klsugglarps.se 



Din kunskapskälla för nötköttsproduktion



Självklara valet när det 
gäller inredning och 
hantering av köttdjur

Tel: 0533-32180     www.bsagro.nu

 Kontakta oss för slakt- och livdjur  
Vi har fortfarande god efterfrågan på dikalvar!

!

Kontakta oss 0771-500 500 
 eller hkscanagri.se 







Hur kan man få full kontroll på sin köttpro-
duktion medan den pågår – utan att väga djuren? 
Hencol levererar körklara stödsystem för nötköttsproduktion, 
baserade på en unik egenutvecklad metod och system för obe-
mannad precisionsvägning. På Hencols föredrag  får du veta 
hur det kan fungera i din produktion och hur du ökar både lön-
samhet och säkerhet - samtidigt som du slipper väga djuren.

 
Hencol AB vidareutvecklar sin obemannade preci-
sionsvägning och har tagit fram solcellsdrift till före-
tagets vågstationer. Nu blir det möjligt att även un-
der betessäsong och vid ranchdrift låta djuren sköta 
vägningen själva. En vågstation som används i stall 
kan under betesperioden kompletteras med solcells-
drift för t ex naturbeten som saknar elförsörjning. 
  Beroende på hur många djur som betar samma hage ba-
seras vågstationerna antingen på Hencols station för vat-
tenkopp eller för promenadvägning med styrd djurtrafik 
till inhägnad vattengiva. Solcellerna har backup av batte-
ribank för drift under regnperioder och kortare dagar och 
aktiv strömbesparing. Övervakning av stationen signaleras 
via SMS till gårdens personal och vikter sänds via mobil-
nät till Hencols servrar för datatvätt och beräkningar. Vik-
ter och aktuell tillväxt serveras dagen efter i webbtjänsten 
LiveStock Planner i användarens dator, mobil eller padda.  
  Obemannad betesvägning för datafångst ingår i ett 
tvåårigt forskningsprojekt med Hencol och SLU (Ska-

ra och Uppsala), som syftar till att utveckla en me-
tod för tidig upptäckt av sjukdomar – i första hand 
parasitangrepp på betande kalvar. Vid signal om pa-
rasitangrepp kan enbart angripna djur behandlas vil-
ket också minskar både kostander och arbetsinsats. 
  Syftet är att metoden ska leda till ökad djurhälsa och 
produktivitet, främst vid betesdrift på mångfaldsrika na-
turbetesmarker i ekologisk produktion. Vattenstationer 
på bete hägnas in och förses med envägsgrindar för 
styrd djurtrafik. Djuren vägs när de går in för att dricka.  
Text o bild: Henrik Österlund, Hencol

Är du köttbonde och tror på en 
framtid för svenskt kvalitetskött?

HÄLSINGESTINTAN har sedan starten 
1999 jobbat för kvalitetskött och är det 
marknadsledande konceptet i Sverige 
för premiumkött i dagligvaruhandeln.  
Vi lanserar nu etiskt kött och har tagit 
fram Europas första mobila slakteri för 
fullvuxna nötboskap.

Nu söker vi duktiga uppfödare, från norr till 
söder, som vill arbeta tillsammans med oss. 

Vill du ge dina djur en stressfri slakt 
hemma på gården i ett av världens 
modernaste mobila slakteri? 

Hälsingestintan kommer direkt till din 
gård och du får omedelbar återkoppling 
på köttkvaliteten.

Hör gärna av dig om du vill veta mer 
eller samarbeta med oss.

Anna Stegs 070-655 95 94 
anna.stegs@halsingestintan.se 

Ragnar Byström 070-572 04 27
ragnar.bystrom@halsingestintan.se

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

www.hälsingestintan.se

Automatisk vägning och slaktplanering i nötköttsproduktion –  
varför ska vi vara mer än 40 år efter mjölkproduktionen?

Helautomatisk djurvägning på bete!



Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare eller ring vår kundtjänst på 0771-111 222

www.lantmannenlantbruk.se

”Galant Snabb
  lever upp till 
  mina krav på 
  hög tillväxt.”
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”Det är viktigt att kalvarna kommer igång att växa 
snabbt och får bra muskelansättning, utan vom
störningar. För mitt avelsmål vill jag ha djur som är 
friska och starka, lätthanterliga samt inte minst växer 
bra med högt foderutnyttjande. Jag väljer att börja med 
Galant Snabb och sedan avsluta upp födningen med 
Galant Nära. Det passar min strategi.”

Lennart Nilsson, uppfödare av Charolais, Askome.

Välj kraft foder för dina mål med 
kött produktionen, till exempel:
Galant Snabb För intensiv 
produktion med sikte på  
snabb tillväxt.
Galant Ordinär För medel  
till hög tillväxt i kombination 
med normalt vallfoder.
Galant Nära Färdigfoder utan 
rå varor av soja eller oljepalm.  
I huvudsak svenska råvaror.

Välj 
bland


