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■ Ägs av Martin Lindeqvist och brö
derna Magnus och Christer Karlman. 
De arrenderar naturbruksgymnasiet i 
Ingelstad och Torsjö gård. Tillsammans 
med bröderna Karlmans gård Orraryd 
och Martin Lindeqvists Högnalöv har 
de cirka 800 hektar vall, åkerbete, 
vete, havre och korn och knappt 500 
mjölkkor (totalt drygt 1 500 djur).
De köpte torkanläggningen Gossa
gården 2015, samma år som de utvid
gade sin mjölkproduktion. De levererar 
själva 1 000 ton spannmål och köper 
in 500–600 ton från mindre lantbruk. 
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■ Den svenska spannmålsskörden ökar 
i år med 5 procent till 5,7 miljoner ton, 
enligt Jordbruksverkets prognos. Det blir 
i så fall den tredje största spannmåls
skörden på 2000talet.
Hektarskörden för höstvete väntas i år 
bli i snitt 6,8 ton. I Ingelstadstrakten är 
snittskörden 5,5 ton.
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Sedan Lantmännen lade ned är det här 
den enda mottagningen för spannmål i 
trakten kring Ingelstad söder om Växjö. 

Det är tio mil till Kalmar och ännu längre till 
Åhus.

– Jag har inget annat alternativ, men jag tror 
att det blir lite bättre än tidigare hos Lantmän-
nen, säger Krister Stigsson.

Han tröskar höstvete och har bara några 
hundra meter till spannmålsmottagningen. 

Fraktkostnaden är alltså låg.
– Prima vete, konstaterar Martin Lindeqvist 

om årets första lass som tippas i slutet av au-
gusti.

DEN NÅGOT SENA skörden ser ut att bli bra, 
trots en relativt kylig sommar och 80 millime-
ter regn några dagar tidigare. Det är full fart i 
de båda torkarna minst en månad till. Merpar-
ten av korn, vete och havre blandas till kofoder 
och lagras i silorna. En mindre del sorteras för 
försäljning till fågelfrö eller brödvete som säljs 
vidare när priserna är högre.

Martin Lindeqvist sköter anläggningen som 
han äger tillsammans med sina kompanjoner 
Magnus och Christer Karlman. De är stora 
mjölkproducenter — både var för sig och i det 
gemensamma bolaget — och köpte spann-

målsmottagningen när den blev till salu 2015.
De odlar själva vall och spannmål, men kö-

per också in foderspannmål från andra.
– Vi odlar hellre vall än spannmål, vi måste 

köpa in spannmål. Och de små lantbrukarna 
här omkring har ingen annan att leverera till, 
säger Martin Lindeqvist.

HAN SER ANLÄGGNINGEN som en förutsätt-
ning för att lantbruket ska finnas kvar i den här 
småländska skogsbygden. Där finns flera olika 
maskinsamarbeten. Mjölkkorna är motorn, 
även för växtodlingen.

Det krävs två nöjda parter för att samarbete 
ska kunna vara långsiktigt, konstaterar Martin 
Lindeqvist:

– I småbygder är samarbete viktigt. Trans-
porter kostar mycket pengar. ■ 

Torkarna går för fullt på Gossa
gården. Ingelstad Agris spannmåls
mottagning är en av få privatägda i 
skogsbygder. Samarbete är nyckel
ordet för traktens lantbruk.
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Närtippat vete

Två tröskor i full fart hos Krister Stigsson.

Martin Lindeqvist köpte 2015 
tillsammans med två kompanjo
ner den privatägda spannmåls

mottagningen i Ingelstad. Nu är 
det den enda i trakten.

Bråda dagar på spannmålsmottagningen i Ingelstad


