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Laganda viktig på prisbelönt gård

Esplunda gård mellan Västerås och Enköping vann tredje pris i Gröna
Affärers tävling Sveriges modernaste gård. Ny teknik i all ära, det allra
viktigaste i Per Nilssons moderna företag är att bygga ett bra lag.
Han är lantbrukets Janne Andersson. När Gröna Affärer träffar honom på
släktgården råder det fotbollsfeber i Sverige. 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 intresse. Men de är väldigt olika
personligheter, det är väldigt varierande jobb och förutsättningarna
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 till Gröna
Affärer.
”Esplunda – modernt sedan 1544”, är företagets devis. Per Nilsson är 15:e
generationen på gården som en gång var en hel by.
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 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 attraktiv arbetsmiljö är avgörande,
menar han.
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‒ I Team Esplunda ska det vara lätt att göra rätt. Vi tycker om att utveckla
människor, säger Per Nilsson.
Som i många andra företag är ny teknik också viktig. Mycket sköts i dag
via mobiltelefon.
Det nya stallet är byggt med tanke på hur grisproduktionen kanske ser ut
om tio, femton år. Suggboxarna är den viktigaste nya tekniken
tillsammans med utfodringssystemet som gör att suggorna kan utfordras
på individnivå.
Förnyelse och expansion är viktigt för Per Nilsson, men inte in absurdum.
‒ Jag ser inte oss som det här jätteteknikmoderna företaget i sig.
Förutsättningen är att man har utväxling av den nya tekniken, säger han.

Juryns motivering:

”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
verksamheter: utöver köttdjursuppfödning, skogsbruk, växtodling och
entreprenad driver företaget även Skälbygrisen och Esplundagrisen. Per
Nilsson är kommunikativ och sticker ut.”

Fakta:
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 mellankalv, 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 Jordbruksverkets tävling om smartaste
stallet. Hans ungnötsstall är för tillfället ”parkerat” på grund av satsningen
på grisar. Han nominerades också till Årets spjutspets 2018.
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