sveriges modernaste gård

Guldläge:
Nöbble gård.

Lättarbetat, energismart och gott om plats
för djuren är ledorden för gården som vann
förstaplatsen i Gröna Affärers tävling Sveriges modernaste gård. Helhetstänkandet gav
Veronica och Lennart Svenzén både ovanlig
design och ovanliga lösningar i den nya ladugården på Nöbble gård i Rockneby.
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Här är det roboten

Hög automatisering
ger bra arbetsmiljö
på stallberg

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

Nöbble Gård är ett prisbelönt företag som är
konsekvent i sina tankar med ett fokus på miljö och
produktion. Veronica och Lennart Svenzén jobbar
med teknik och innovationer. De har hela kedjan
med energi, eget foder och förädling. Duktiga på
ledarskap.
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Esplunda.

Vad det
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■ 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 mjölkningsrobotar (Lely) i frostfritt
stall, tre utfodringsrobotar och två gödselrobotar. 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 miljoner kronor.
resultat: 1,1 miljoner
efter finansnetto 2017.
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anställda: 12 heltidstjänster.
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spaltgolvet
rent och en automatisk
strövagn kör i taket.
Djurskötaren Anna
Lena Svensson
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och gör det bekvämt
i
liggbåsen.
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I ”kotedralen” trivs både folk & fä
Bra arbetsmiljö, god djurvälfärd
och helt ekologiskt. Andelsägda
solpaneler på taket, gödsel som blir
biogas till länets bussar och mer och
mer förädling.
Nytänkandet präglar Nöbble gård
norr om Kalmar.
Text & foto: Helena Wennström

D

et är 15 meter till tak vid ena långväggen i den nya ladugården som Lennart
Svenzén kallar ”kotedralen”. Byggnaden reser sig på en liten backe 500 meter från
det gamla gårdscentret.
De höga fönstren ger ett katedralliknande
intryck och genom väggarnas luftgardiner kan
både kor och ladugårdsjobbare blicka ut över
åkern där rådjur och tranor ibland går förbi.
– Om man jämför med min gamla ladugård
är det som natt och dag. Här är mycket bättre luft och vi har moderniserat bort det tunga.
Det är fridfullt att gå här, det är verkligen en
trevlig miljö att arbeta i. Korna gillar också att
ligga här och titta ut, säger Veronica Svenzén.
Vi går längs den breda gången, förbi de två
mjölkningsrobotarna. Ungdjuren råmar när
utfodringsroboten närmar sig. En liten gödselrobot kör omkring på spaltgolvet varje timme.
Minilastaren är eldriven.

Det är ett speciellt bygge, inte minst för sin

design och solcellerna på det stora taket som lutar rakt i söderläge. När familjen Svenzén byggde nytt utgick de från hur man kan göra det lätt
att jobba en helg. Då blev det naturligt med den
senaste tekniken.
– Vi ville ha en typ av produktion där även
nästa generation ser möjligheter, säger Lennart.
Han flyttade med sina föräldrar till gården
när han var tio år. Visserligen gick han på lantbruksgymnasium, men han hade ändå inte
tänkt bli bonde.
Men sedan han träffat Veronica som har

6

Fakta: Nöbble Gård AB
■ Ekologisk mjölkproduktion sedan 1995. Nu 150 mjölk-

kor och 150 ungdjur i nybyggd ladugård med lösdrift som
är ett mellanting mellan kall och varm. Sedan drygt ett år
75 tackor (gotlandsfår) i den gamla ladugården.
Areal: 350 hektar egen och arrenderad åker med vall,
spannmål, raps, majs, åkerböna och ärter samt 100 hektar
naturbete. All mark är Kravgodkänd. 150 hektar FSC-certifierad skog.
Energiproduktion: Vindkraftverk förser ladugården med
el. 4 000 kvadratmeter solpaneler på ladugårdstaket som
ägs av sex lokala företag och 113 privatpersoner. Årlig
produktion av solel: 600 000 KWh. Gödseln blir biogas.
Anställda: Fyra personer förutom Veronica och Lennart
Svenzén samt en praktikant från Vitryssland (EU-projekt).

på önskelistan stod:
lättarbetat energi- och miljösmart
alla djur under ett tak gott om plats
god djurvälfärd
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stort lantbruks- och djurintresse ändrade han
sig. De arrenderade först lantbruket på Nöbble medan Lennarts bror Henrick tog hand om
skogsentreprenaden i familjeföretaget. 2014
stod de inför valet att lägga ned eller bygga nytt
på den ekologiska gården.
Utan Veronica hade det inte blivit några kor.

Lennart är mer intresserad av teknik och energi. Kombinationen ledde till att de satsade och

4
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i februari 2016 stod den nya ladugården färdig
med solceller på taket.
– Det var ett nytänk som knappt ingen trodde på. Men vi var ganska klara över vad vi ville.
– Det var ingen tvekan om att vi skulle ha
robotar. Vi vill ha det lättarbetat, energismart
och miljösmart, alla djur under ett tak med
gott om plats och god djurvälfärd, säger Lennart Svenzén.
Det var också viktigt för dem att bygga

Bygget började med solcellerna: 4 000 kvadratmeter i söderläge. Nu är nästan allt klart så när som på asfaltering, främst
mellan silo och foderkök.
snabbt för att komma i gång med produktionen. Lennart Svenzén vill inte berätta hur
mycket de har investerat, men plånboken satte
stopp när de kom till solpanelerna på ladugårdstaket.
Han kläckte då idén att sälja andelar i sol-

kraften, ungefär som i vindkraft. Taket är nu en
egen, tredimensionell fastighet, den enda på ett
lantbruk i Sverige. Andelsägarna i Nöbble Sol-

Lennart och Veronica Svenzén
har byggt ett flexibelt stall – det
går att fördubbla antalet kor
från dagens 150. Men det vill
de inte. Det är energisnålt med
led-lampor överallt.

park får avdrag på sina elräkningar motsvarande den el som produceras på ladugårdstaket.
– Det är en ganska rolig lösning. När man
träffar dem känner de nästan att de har en andel i hela Nöbble, att det är deras kor. De har
ett jätteengagemang, ett miljöengagemang,
säger Veronica Svenzén.
Paret har stort fokus på energibesparing.
Energiförbrukningen halverades med den nya
ladugården samtidigt som antalet djur mer än

Det var ett
nytänk som
knappt ingen
trodde på.

fördubblades. Klimatsmarta lösningar blir inte
mindre intressanta i framtiden, kraven kommer att öka, resonerar Lennart Svenzén.
Gödseln går till More Biogas i närheten med
25 delägare varav 20 lantbrukare. Den blir till
komprimerad fordonsgas som bussar i Kalmar
län körs på. Den rötade gödseln går tillbaka till
gården.
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