SVERIGES MODERNASTE GÅRD
Gröna Affärers
tävling Sveriges modernaste
gård är avgjord.
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Här publicerar vi reportaget om företaget som kom på
V
tredje plats: Esplunda Lantbruk nordöst om Västerås.
I nr 5 av Gröna Affärer kan du läsa om tvåan i vår tävling.
N
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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.

Per Nilsson arbetar vidare med varumärket Esplunda. Vad det
innebär vill han inte avslöja än.
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PER NILSSON PÅ
ESPLUNDA, TROR PÅ
ATT BYGGA ETT BRA LAG

Han är lantbrukets Janne Andersson.
Per Nilsson på Esplunda satsar på
ny teknik och har expanderat målmedvetet. Men det allra viktigaste i
hans moderna företag är att bygga
ett bra lag.
Text & foto: HELENA WENNSTRÖM

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
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Esplundagrisen arbetar med en ny typ av box med dränerat golv som ska förbättra hygienen
och djurvälfärden. Esplunda är med i ett forskningsprojekt.

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 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.

Djurchefen Petra Lindblad har gjort en
annorlunda karriär. Hon var tidigare rådgivare till Per Nilsson. Nu arbetar hon på
Esplunda.
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

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.

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

Här är det nya tekniska navet. Per Nilsson
och Petra Lindblad har kontroll via mobilen.
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SVERIGES MODERNASTE GÅRD

MÄRKNING

QR-kod avslöjar allt

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

100-procentig spårbarhet av livsmedlen verklighet om några år

Det kommer många studiebesök till Esplunda, den här gången från Västernorrland.

Per Nilsson bor i gårdens äldsta hus som delvis är från 1700-talet. Runt om finns både
äldre och moderna byggnader.

I Team Esplunda ska det vara lätt att göra rätt.
– Det här är en attraktiv arbetsplats. Med
arbetarna har ett fantastiskt engagemang och
viljan att lyckas. Man är delaktig och kan på
verka, säger Petra Lindblad.
Hon visar de kvadratiska, österrikiska gris
ningsboxarna med skyddsgrind som säkerhet
för personalen och delvis dränerande golv.
Det förbättrar hygienen och därmed djurväl
färden.
ESPLUNDAGRISEN FICK NYLIGEN som enda

privata aktör pengar av Jordbruksverket för
att utveckla svensk livsmedelsproduktion.
Företaget ska undersöka hur det dräneran

de golvet påverkar effektivitet och djurvälfärd.
Stallet är byggt med tanke på hur grispro
duktionen kanske ser ut om tio, femton år.
Suggboxarna är den viktigaste nya tekniken
tillsammans med utfodrings
systemet som gör att suggor
na kan utfordras på individ
nivå.
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.
Hur viktig är lönsamheten?
– Det är den vi lever av. Utan lönsamhet
kan vi inte expandera. Den reella lönsamhe
ten syns i böckerna. Det finns också en annan
lönsamhet: en värdestegring i företaget och en
trivsel och miljö som man skapar.
Hur lönsamt är Esplunda?
– För dåligt just nu. Vi har som mål att ha
10 procents lönsamhet – där ska vi vara för att
ha en sund återinvestering och avskrivning.
Jag vet att det är ett högt mål. Men vi har ock
så som mål att göra allting 10 procent bättre,
säger Per Nilsson. ■

Snart kan det vara slut på hästköttsskandaler och annat matfusk. Skanna
en QR-kod i butiken och spåra matens
ursprung.
HS Certifiering deltar i ett pilot
projekt med blockkedjor.
Text: HELENA WENNSTRÖM

I

nom två år kan 100-procentig spårbarhet
bli verklighet i livsmedelsbutiker i Frankri
ke eller USA, spår Anna Broekman, vd för
HS Certifiering.
Sverige ligger också ganska långt framme.
Stiftelsen Axfoundation – som arbetar för ett
mer miljömässigt och hållbart samhälle – har
ett pilotprojekt där bland andra representanter
för grossister, detaljhandeln och Sveriges kom
muner och landsting ingår. HS Certifiering är
det första certifieringsbolaget som är med.
– Det här är en omvälvning i branschen, en
helt ny teknik som kan sänka kostnader och öka
kvaliteten i certifieringsbranschen, säger Anna
Broekman.

Spårbarhet och pålitlighet är
nyckelord för tekniken. Block
kedjor (se faktaruta) är intres
sant i livsmedelsbranschen
som har strikta krav på produk
tionen. Där är det viktigt med
spårbarhet och att det går att Anna
Broekman.
lita på alla uppgifter.

■ Blockkedja är en decentraliserad databas. Den existerar på massvis med noder
(tänk datorer) samtidigt. Alla data sparas
permanent och användare kan nysta i
tråden hela vägen tillbaka till ursprunget.
Databasen bygger på krypteringsteknik
och ska inte kunna manipuleras.
Finansbranschen har kommit längst i
utvecklingen. Blockkedjan gjorde den
elektroniska valutan bitcoin möjlig.

I FRAMTIDEN KAN vi kanske gå till grönsaks

disken i en butik och läsa av en QR-kod med
mobiltelefonen. Via koden får vi då fram alla
data som har lagts in om produkten.
Det kan vara allt från odlare till odlingssätt,
transporter och mellanhänder innan grönsa
ken ligger i butiksdisken. Där kan också finnas
olika former av mervärden som uppgifter om
företagens miljömässiga och sociala ansvars
tagande.
MED TEKNIKEN OCH ökad insyn i livsmed

elskedjan följer både möjligheter och hot
för producenter och andra. Det är viktigt att
tekniken hamnar i rätta händer. Den opartiska

KUNSKAP FÖR
LANDETS FRAMTID

Bli precisionsodlare med
markkartering.se

FAKTA: BLOCKKEDJOR

certifierings- och inspektionsbranschen är väl
placerad, påpekar Anna Broekman.
– Blockkedjor kan bli en vattendelare för
producenter. Om produkter inte håller stan
darden eller möter efterfrågan kan de slås ut
från marknaden. Den här nivån av insyn är ett
nytt sätt att bedriva verksamhet.
HS CERTIFIERING ARBETAR också interna
tionellt med blockkedjor tillsammans med sin
globala partner Bureau Veritas. Tillsammans
erbjuder de applikationer. ■
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Välkommen till
öppet hus!

Öka avkastningen med precisionsodling. Via markkartering.se
erbjuder Hushållningssällskapet en komplett tjänst från
jordprovtagning till enkelt skapande av styrﬁler för
anpassad applikation av kalk, gödning eller utsäde.
Markkartorna levereras digitalt och gör det enkelt
att jämföra med tidigare års markkarteringar.

13 oktober kl. 10-14

13 oktober kl. 10-14

20 oktober kl. 11-14

ingelstad.nu

nbgkalmar.se

gamlebygymnasiet.nu

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Läs mer på markkartering.se
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