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Rullande grisbox håller stian ren
Efter år av utveckling har gotländska Moving Floor
nått målet som allt började med en gång i tiden – att
utveckla en grisbox som rengör sig själv med hjälp av
rullande band-principen. Nu är boxen klar för lansering och gästerna står på tur från när och fjärran för
att se hur den fungerar i praktiken.
– Vi har upplevt en god respons på den svenska grismark
naden av dem vi har haft kontakt med, säger Katja Lind
vall, vice VD och dotter till grundaren Tommy Lindvall
som gick bort för några år sedan.
Företaget startades med visionen att ta fram ett självren
görande grisgolv. Men vägen dit har varit lång sedan upp
hovsmakaren Tommy Lindvall började skissa på sin idé för
23 år sedan och i stället valde företaget att lansera utgöds
lingsboxar för kalvar och större nötkreatur.
Åt upp mattorna
Den främsta utmaningen har varit att hitta en golvmatta
som grisarna inte vill äta upp, det har företaget nu lyckats
överbrygga med nya materialval. Plastmattan i grisboxen
är patenterad men liknar i stora drag många av de mattor
som används i konventionella stallar i dag.
På Gotland har företaget byggt upp en visningsverksam
het som kan ta emot både svenska och utländska besökare
via smittskyddsslussar. Inom ramen för verksamheten,
som delvis har finansierats genom ett statligt innovations
projekt, kommer även Gård & Djurhälsan att studera dju
rens välbefinnande och göra egna miljömätningar.
– Det vi ser nu när vi för ut gödseln ungefär varannan
timme är att vi får 0,2–0,7 ppm (miljondelar) ammoniak i
luften och enligt experten som utför mätningarna brukar
ett vanligt grisstall ligga på 5–8 ppm så det är väsentligt ➜

Den självrengörande grisboxen är fem meter lång i standardutförande och rullbandet är byggt för att täcka hela utrymmet. Boxarna kan även vara vattenbesparande. I länder som förbrukar upp mot 170 liter vatten per gris och dag enbart
för tvätt av stallarna ser Moving Floor att deras lösning kan göra stor skillnad.
FOTO: JOSEF ELIASSON
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➜lägre än i ett konventionellt stall. Vi ser stora effekter av
att föra ut gödseln kontinuerligt eftersom det bidrar till
minskade utsläpp av ammoniak i luftmiljön.
Friskare djur
Flera kinesiska delegationer har redan varit på besök och
fler är planerade. Katja Lindvall bedömer intresset som
stort.
– Det är långa ledtider i vår bransch men vi har redan ett
grisstall i Kina som är klubbat och klart och som går i gång
nu under våren. Vi har jobbat parallellt med detta och har
testat den här mattan i över fem år för att se att den ska
hålla för grisarna.
Vid sidan av den förbättrade luftmiljön för djur och stall
personal finns även förhoppningar om att minska eventu
ella smittorisker genom den kontinuerliga utgödslingen.
– I kalvboxen, som är väldigt lik vår grisbox, även om
den skiljer sig i materialval, kan vi se en ökad tillväxt på
20–30 procent tack vare att djuren håller sig friskare. Så vi
ser att ökad
hygien ger en ökad lönsamhet, vilket är viktigt i den här
branschen som är så pressad.
– Värt att tillägga i tider där många lantbrukare är väl
digt pressade är att vi ser stora möjligheter med våra mo
duler eftersom de står på ben. 60 procent av våra nuvaran
de kunder väljer att sätta in dem i gamla kalvstallar för att
kunna renovera dem på ett kostnadseffektivt sätt och auto
matisera på ett område som historiskt har varit väldigt
trögjobbat.
Räds inte konkurrens
Nyligen fick Moving Floor en konkurrent i Big Dutchman
som är på väg att lansera en liknande produkt för grisar.
Men till skillnad från konkurrenten som även separerar
urin från större fraktioner tror Moving Floor mer på en
kelheten i att lansera en produkt som tar hand om allt utan
separering. Konkurrensen räds man inte.
– Vi har länge varit ensamma med våra breda patent och
det är på gott och ont som man driver marknaden framåt

helt själv. Därför kan det vara positivt med en liknande
applikation.
Vilket blir nästa djurslag?
– Vi vill så klart gärna komma in i fler industrier och
tror att det finns ett stort behov av att öka hygienen på
många marknader. Vi har fått förfrågningar om till exem
pel hästar men tror att vi gör större skillnad i verksam
heter där man använder mycket antibiotika. Först måste vi
fokusera helt på gris och nöt men våra patent täcker alla
djurslag.
Fredrik Stork
fredrik.stork@atl.nu

Som tillval finns även den egenutvecklade automatiska
ströaren som vandrar på en träräls. FOTO: JOSEF ELIASSON

FAKTA Så fungerar grisboxen
Boxbandet är 10 meter långt och rengörs i inter
valler varannan timme, vilket innebär två totala
rengöringar per dygn.
Som tillval finns även ett nytt egenutvecklat auto
matiskt strösystem som vandrar på en träräls ovan
för boxarna.
Eftersom boxarna skrapas av i intervaller och
strös automatiskt ska även grisarnas böknings
instinkt tillgodoses.
Boxarna kan sedan kopplas till flera utfodringssys
tem på marknaden. Något riktpris är ännu inte satt.
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Katja Lindvall, vice VD Moving Floor.
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Han fixar bästa trycket själv
KIL.

Med en egen lösning för att reglera däcktrycket
på traktorn sparar lantbrukaren Patrik Persson i Kil
både tid och pengar.
Patrik Persson driver lantbruk i Kil med inriktning på
mjölkproduktion och växtodling. På gården används en
egen upp-finning nästan varje dag: den hemmabyggda in
dikatorn som mäter däckstrycket i traktorn.
På det sättet regleras trycket manuellt vid
varje däck på gårdens stortraktor, en Fendt
820. Traktorn köptes begagnad för några år
sedan och hade redan en behållare för
tryckluft på baksidan. Men det begagnade
exemplaret saknade tillverkarens egen
däcktryckslösning. Då hade trycket be
Patrik
kvämt kunnat ändras från förarplats men
Persson
att köpa in den tekniken hade kostat över
100 000 kronor extra, tror Patrik Persson.
– Det blir för dyrt när man är nystartad. Jag fick göra en
egen lösning i stället, säger han.
Sitter på traktorn
Bakpå traktorn har han monterat en tryckluftsvinda som
är kopplad till tryckluftsbehållaren på traktorn. Slangen är
fäst i en luftsnabbkoppling som går via en ledning till
slangnippeln. Denna är fäst med en hylsa av plast som Pat
rik Persson gjort själv och som är gängad i båda ändarna.
Slutligen använder han en vanlig tryckmätare för att mä
ta av däcktrycket i varje däck. Materialkostnaden för hem
mabygget stannade på några tusenlappar. Halveras trycket
från 1,6 kilo tar det någon minut.
– Det används i princip varje dag. Särskilt när man kör

Bak på traktorn sitter en tryckluftsvinda, som
dras till varje däck för att fylla på trycket. En
tryckluftsbehållare fanns redan på traktorn.

Patrik Persson brukar nöja sig med att bara reglera bakdäcken fast det går att göra på alla.



från fält till fält och under jordbearbetning. Vi gör det för
att spara jordarna.
Hur fick du idén?
– Jag såg hur andra gjorde på Youtube och skapade min
egen lösning, säger Patrik Persson blygsamt.

FOTO: CECILIA PERSSON

Fakta Så fungerar däcktrycksregleringen
1. Tryckluftsslangen monterades i en tryckluftsvin
da bak på traktorn.
2. Slangen fästs i
en luftsnabbkopp
ling. En ledning (10
mm i diameter) för
luften till slangnip
peln och är fäst
med en särskild hyl
sa som Patrik har
gängat.
3. Med en vanlig
lufttrycksmätare går det att mäta trycket.

Noga vid sådd och skörd
Mest kraft lägger han på att reglera bakdäckens tryck och
extra noga är han under sådd och skörd. På gården, som
bland annat odlar 120 hektar vall och omkring 40 hektar
spannmål, finns fler egentillverkade lösningar. Han har
nyligen svetsat ihop en maskin som hjälper till att slå i stol
par till betesmarkerna för både fåren och korna.
– Det är kul att testa och se om de kan användas, säger han.
Cecilia Persson
cecilia.persson@atl.nu
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Eget vattensystem räddade skörden
Trots torkan i fjol fick lantbrukaren Bertil Aspernäs
riktigt goda spannmålsskördar av höstvete. Detta
tack vare sitt bevattningssystem.
Lantbrukaren Bertil Aspernäs klarade förra sommarens
torka bättre än många andra. Med ett system för reglerad
dränering fick han ut ungefär 77 procent av normal skörd.
Andra bönder i närheten fick bara runt 50 procent.
Han började bygga ut systemet för 15 år sedan på gården
i Torsås kommun vid Östersjön. Tanken var att minska
utlakningen av näringsrikt vatten från jordbruket
till Östersjön genom ett system där grund
vattennivån i dränerade fält ställs in efter
behov med dämningsbrunnar på stam
ledningarna.
I stället för att leda bort överskotts
vatten från ett fält i öppna diken leds
procent av normal skörd fick
det till en pumpanläggning. Avrin
Bertil Aspernäs ut med sysningsvatten från jordbruksmarken
temet. Andra bönder i närpumpas upp från fälten till en konst
heten fick bara runt
Bertil Aspernäs använder vinterhalvårets överskottsvatten till sommarens bevattning. 10 000 kubikmeter
gjord damm.
50 procent.
avrinningsvatten samlas under vintern i den fyra meter djupa konstgjorda dammen.
FOTO: KRISTINA WIRÉN
– Vi startar påfyllnaden i snösmält
ningen. Om pumpen jobbar dygnet runt
fylls dammen på en månad.
FAKTA Dräneringsanläggningen

77

Har multifunktioner
Samma rör som används för
avvattning används på sommaren för bevattning av fälten.
Under kontrollerade former. Bertil Aspernäs reglerar be
vattningen utifrån vad grödorna behöver.
– När vattnet är slut i markprofilen slår jag på bevatt
ningspumpen och öppnar ventiler för den gröda som jag
vet ska ha vattnet först och det är oftast rapsen.
Systemet har flera fördelar. Grödorna vattnas direkt på ➜

Detta krävs:
På vintern dränerar anläggningen ut vatten från
fälten. Överskottsvatten pumpas tillbaka till en
damm som rymmer 10 000 kubikmeter vatten.
På sommaren, när dräneringssystemet är tomt på
vatten, pumpas vatten tillbaka som ett slags under
bevattning av fälten.
Förutom miljövinsten ger det underjordiska be
vattningssystemet goda spannmålsskördar. Skör
den är mindre sårbar för en torr sommar.
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Lantbrukarens underjordiska bevattningssystem. 
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➜ rötterna. Det går åt mindre vatten eftersom det kommer
på rätt plats och inte blåser bort eller avdunstar.
Bertil Aspernäs är civilingenjör. När han tog över gården
efter sin far var han heltidsbonde i några år. Efter det att
han avvecklat djurhållningen skötte han gården på helger.
Han odlar potatis och spannmål på gården som har 39 hek
tar öppen jord, av vilka 24 hektar är bevattnat underifrån
och resten konventionellt bevattnat.
Kan även passa andra
Bevattningssystemet kan passa andra lantbrukare, om för
utsättningarna finns.
– Det behöver vara platt mark och det är viktigt att drä
neringsanläggningen är i god
kondition. Om inte ledning
arna fungerar eller är ren
sade kommer det att bli
täppt och varken drä
nering eller bevatt
ning funkar.
Han tycker att
”Pay off-tiden har
blivit kortare nu när vi
bönder behöver ta
har sådana här klimat
klimathotet på all
problem.
Jag får snabbare
var och se över sina
tillbaka pengarna.”
odlingssystem för
Bertil Aspernäs
att bli mindre vä
derberoende.
– Jag tror att man
behöver tänka på att
odlingssäkra sin pro
duktion med avseende på
vatten. Detta är ett sätt.
Bertil Aspernäs räknade till en början på en avskrivnings
tid för investeringarna på cirka tio år.
– Men pay off-tiden har blivit kortare nu när vi har såda
na här klimatproblem. Jag får snabbare tillbaka pengarna,
säger Bertil Aspernäs.
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FAKTA Så bygger du dämningsbrunnen
Detta krävs:
✔ Vägtrumma 600 millimeter i diameter med tät bot
ten (ändplugg i plast).
✔ Hålsåg för 110-millimeters VVS-rör.
✔ VVS-rör, 6 meter, för inlopp och utlopp med
manschett.
✔ Nivåregulator med tillhörande höj- och sänkbar del
för styrning.
✔ Nivåregulator för styrning av underbevattningen.
Gör så här:
✔ Kapa av vägtrumman med motorsåg i lagom höjd.
Sätt en ändplugg i botten för tätning.
✔ Borra plats för VVS-rören på sidorna, sätt dit VVS-rö
ren och sätt manschetter runt hålen för att täta.
✔ Placera brunnen i diket, på 30–40 centimeters
djup under rörledningens bottenläge. Detta ger plats
för slamficka i brunnen.
✔ Ha gott om lermassa runt om brunnen som hjälper
till att hålla tätt.
✔ Använd nivåregulator för styrningen av underbe
vattningen.

Anna Smedberg

Bertil Aspernäs bygger egna dämningsbrunnar med vägtrummor, vvs-rör med manschett, reglerdon med tillhörande hög- och sänkbar del och Hudson-ventil för styrning av underbevattningen. 
FOTO: KRISTINA WIRÉN

Bertil Aspernäs bestämmer vattennivåerna i slambrunnarna beroende på vilka grödor som växer i fälten.

red@atl.nu
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Grisar vägs med kamerateknik
Artificiell intelligens får allt större betydelse inom
lantbruket. Ett nystartat svenskt företag lanserar nu
ett system som kan väga grisar med en kamera och
klassificera slaktkroppar på slakterier.
– Syftet är att underlätta för uppfödaren men framför allt
att göra det mindre stressfyllt att väga, säger Matts Lilja,
ingenjör som arbetat med systemet.
Enkla kameror hängs upp ovanför grisboxarna. Kame
rorna skickar kontinuerligt bilder till en molntjänst via in
ternet där de analyseras. Utifrån bilderna kan systemet räk
na ut vikten på varje enskild gris och viktutvecklingen kan
följas över tid.
Informationen presenteras för uppfödaren som listor el
ler kurvdiagram där det enkelt går att se om de individuel
la djuren följer sina utvecklingskurvor.
Påverkar inte grisens liv
– Dagens vågar är ju ofta mekaniska dit
grisen måste gå, vilket den inte alltid vill.
Det här systemet verkar i det tysta utan
att egentligen påverka grisens liv, säger
Matts Lilja på Smart Agritech Solution of
Sweden AB, som ligger bakom tekniken.
Om en gris inte följer den förväntade
kurvan varnar systemet. Det kan handla Matts Lilja
om att fodergivan måste justeras eller att
det är något annat som inte stämmer.
– Vi ser ju direkt om någon gris blir sjuk och inte växer.
Affärsmodellen bygger på ett abonnemang. Den investe
ring som grisbonden gör är förhållandevis enkla och billiga
kameror.
I teamet bakom innovationen står förutom ingenjören

Matts Lilja även grisbonden Per Eke-
Göransson och en f öre detta VD på ett
stort slakteri. Och tekniken kan också
komma att hamna ute på slakterierna för
att ersätta den manuella klassificeringen
av slaktkroppar. Smart Agritech Solution
utvecklar ett system som klarar av att göra
klassificeringen med hjälp av bildanalys av Per Eke-
Göransson
artificiell intelligens, på samma sätt som
man beräknar vikten på grisarna.
– Med samma kamerateknik tittar vi på slaktkroppen
och bedömer enligt EUROP-skalan vilken kvalitet och hur
mycket fett det är på slaktkroppen.
Självlärande system
Artificiell intelligens innebär att ett datorsystem analyserar
datan. Det är ett självlärande system som blir bättre och bätt
re ju fler bilder som analyseras. För att snabbt komma framåt
i utvecklingen har man fått hjälp av IT-jätten IBMs program
för start up-företag och deras enorma kapacitet för självlä
rande artificiell intelligens.
– Vi skulle aldrig kunna göra något så avancerat själva.
Systemet visades nyligen upp på den stora mässan Euro
tier i Hannover och är strax färdigt för lansering.
– Grisvågen räknar vi med att kunna börja leverera i bör
jan av året. Kameran för slaktkroppar hoppas jag kommer
under andra kvartalet om allt går som det ska.
Flera företag jobbar i dag med liknande teknik. ATL har ti
digare skrivit om ProGrow som är Skovs lösning för att mäta
grisarnas tillväxt och appen Agroninja som bedömer nöt
kreaturs slaktvikt.
Hans Dahlgren
red@atl.nu
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Med hjälp av avancerad bildanalys bedöms vikten och
systemet varnar om något inte stämmer.

Vikten på grisen kan följas över tid och man ser om den
håller sig till det som förväntas.


FOTO: SMART AGRITECH SOLUTION

ATL TV Kamerateknik väger och
bedömer. Se klippet om hur det
fungerar.
www.atl.nu/atltv
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Mellanösternsmaker lyfte mejeri
MALMÖ.

Nablus Mejerier i Malmö producerar ostar och
yoghurtbollar med smaker från Mellanöstern. En
mjölkproducent i Skåne levererar råvaran.
– Vi hade en tuff start men vår verksamhet växer
och snart behövs en större mejerilokal, säger VD-n
Mohamad Godeh.
2002 kom Mohamad Godeh och hans fru Samar Abuaisheh
till Sverige. De har tidigare bott i små samhällen utanför
staden Nablus på Västbanken i Palestina och regionens
stolta mattraditioner tog de med sig till sin nya bostadsort,
Malmö.
– I Nablus tillverkas sedan många år bland annat beröm
da ostar, berättar Mohamad Godeh.
Gamla familjerecept
Så föddes parets idé om att göra mejeriprodukter efter gamla
palestinska familjerecept. Dessa blev snabbt populära hos Mo
hamad Godehs och Samar Abuaishehs skånska vänner och
2010 bestämde de sig för att starta Nablus M
 ejerier. Företags
lokalerna ligger i ett industriområde i Malmöstadsdelen Fosie.
När ATL besöker mejeriet arbetar två av de anställda, Nooria
Ismael och Vidad Ali, vid ett bord. De rullar två yoghurtbollar
åt gången och lägger dem i genomskinliga glasburkar.
– Bollarna måste vara lika stora. Det ska ligga 21 i varje
burk, säger Vidad Ali.
– Sedan kryddar vi dem. Vi har fem olika smaker, för
klarar Samar Abuaisheh.
I egenskap av produktionschef har hon huvudansvaret
för samtliga arbetsmoment inne i mejeriets vitkaklade till
verkningsdel, allt ifrån pastörisering till paketering. Alla
på företaget hjälps åt med arbetsuppgifterna.
➜

Nooria Ismael och Vidad Ali är proffs på att rulla yoghurtbollar.
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➜ – Vår grundfilosofi är att de anställda ska vara som
medlemmar i en familj, säger Mohamad Godeh.
Basråvaran till ostarna och yoghurtbollarna, som är ko
mjölk, hämtas från Ängagården, bara 15 minuter bort med
mejeriets mjölkbil.
Misstag i början
Under sina första år som företagare i Sverige upplevde Mo
hamed Godeh och Samar Abuaisheh stora problem med
lönsamheten.
– Vi hade det jättesvårt och kunde inte hitta återförsälja
re. Man gör många misstag i början, säger Samar Abuais
heh.
– Vi tjänade inga pengar under de första åren, förklarar
Mohamad Godeh.
– Men vi gav oss inte och nu känns det som om det har
vänt. Vi har hittat fler små butiker och stora livsmedels
kedjor som tagit in våra produkter i sitt sortiment. Sedan
förra året ser det ljusare ut.
Med Samar och Mohamad Godeh inräknade arbetar nu
mera åtta personer på mejeriet. De tillverkar bland annat

Mohamad Godeh och Alireza Zahedi på Nablus Mejerier
gör ostar av svensk mjölk.

Nablusi- och Akkawiostar, som fått sina namn efter pales
tinska städer.
Mohamad Godeh, Mohamed Hamza och Alireza Zahedi
är fullt sysselsatta med att producera halloumiliknande
grillost.
Mohamad Godeh och
Samar Abuaisheh belönades
2017 med 100 000 kronor
och utmärkelsen ”Årets ny
byggare” av Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige.
Vid Ostfestivalen 2019 fick
mejeriet pris för årets
”Mest innovativa ost”
för sina
yoghurtbollar.

Planerar att utöka verksamheten
Försäljningen av den produkten har ökat kraftigt de senas
te åren, både i Sverige och Danmark.
Till återförsäljare i Skåne och Danmark transporteras de
färdiga produkterna med mejeriets två egna kylbilar.
– Vi anlitar utomstående åkerier för körningar till affä
rer i bland annat Stockholmsområdet, säger Mohamad
Godeh.
Nu planerar företaget att utöka verksamheten.
– Inom några år hoppas vi kunna skaffa nya maskiner,
större lokaler och anställa fler, säger Mohamad Godeh.
– Vår strategi är att utveckla verksamheten i små steg,
förklarar han.
Fredrik Loberg
red@atl.nu

Yoghurtbollarna rullas lika stora innan de kryddas och
läggs i glasburkar – 21 stycken i varje burk.
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Mohamed Hamza tillverkar grillostar, liknande den cypriotiska halloumiosten, i stora mängder.
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Odlar foder i container
Färskt kraftfoder på bara sju dagar. Kanske låter det
för bra för att vara sant?
Men Grow in Chamber ska bevisa motsatsen. Under
sommaren är det säljstart för det nya odlings
systemet.

Utanför är det kallt och snöigt. Men inne i containern rå
der det regnskogsklimat. Och det är här som Grow In
Chamber ska bevisa att det går att odla fram högkvalitativt
kraftfoder på bara sju dagar.
Som om det inte vore nog sker odlingen dessutom helt
utan jord och utan något aktivt tillskott av näringsämnen.
Naturvetaren inom mig skakar på huvudet, innan jag
kommer på att det finns flera exempel på grödor som drivs
fram på liknande sätt.
Regnskogsklimat
Men ekfröna som många roar sig med att driva upp enbart
med hjälp av vatten är också ett lysande exempel på att det
faktiskt fungerar.
Inne i växtkammaren gör det unika regnskogsklimatet
att det är möjligt att odla grödor som inte kan odlas i Sveri
ge, som gul lupin, soja och quinoa. Demonstrationsanlägg
ningen är utrustad med en mittgång. Men någon sådan
kommer inte att finnas i den färdiga produkten.
Den bygger i stället på ett slutet system där utsädet fylls på
i den ena änden och grödorna skördas i den andra tack vare
att odlingen bedrivs på hyllplan som sakta rullar fram.
Från en terminal, där användaren knappar in sitt gröd
val, optimeras sedan odlingsprocessen utifrån grödans be
hov av ljus, luftfuktighet och värme. Beroende på grödval
kan skörden bli upp till 1 ton varje dag.
I Sverige har i första hand sojaimporten hamnat i fokus i
den allmänna debatten. Men det är inte säkert att just den

Inne i containern gror nästan alla frön, till skillnad från
åkern, där ibland bara fyra av tio frön sätter rötter på
grund av en rad olika faktorer, som optimala odlingsförhållanden och högt fågelbetestryck.  FOTO: FREDRIK STORK
Grödorna som har valts ut
behöver inte något aktivt
näringstillskott utan tar
i stället upp sitt kväve direkt
från den inpumpade
containerluften, förklarar
Charlotte Åkerlind.

ATL TV
Här kan
du se hur con
tainerodlingen
fungerar
www.atl.nu/atltv

na gröda kommer att vara mest optimal att odla i contai
nern, förklarar foderexperten Charlotte Åkerlind. Hon
knöts till projektet efter att ha ägnat större delen av sitt yr
kesliv åt att analysera och ge lantbrukare råd och stöd i fo
derfrågor.
– Quinoa är jätteintressant eftersom det är en gröda som
aldrig har utfodrats till djur i Sverige och Europa. Den
innehåller fantastiska essentiella aminosyror som egentli
gen är bättre än soja. Men även vit och gul lupin ger fantas
tiska värden om man jämför med soja, säger hon.
Ökad självförsörjning
Målet är att produkten ska bidra till att öka Sveriges själv
försörjningsgrad och minska importen på gårdar där det är
möjligt. Som bonus kan färskråvaran även minska behovet
av tillsatser som vanligtvis avtar i takt med att grovfodret
åldras, som viktiga vitaminer och mineraler. I samband
med igångsättning ska den isolerade och helautomatiska
växtkammaren endast behöva en vattenledning och en
vanlig strömförsörjning för att driva processen.
– Men den förbrukar inte mycket ström. En 20-fotscon
tainer förbrukar ungefär 225 kronor i veckan. Just nu an
vänder vi trefas men vi kommer inte att behöva det efter
som vi använder ledlampor, säger Anders Karlsson, säljare.
Ledbelysningen är i grunden samma som används i
många växthus. Hemligheten är i stället mjukvaran som
hela tiden utvecklas och kalibreras för att optimera skör
den utifrån de olika grödvalen.
Hedemorabonden Olle Andersson, med 5 000 ekologiska
utehöns i produktionen, har följt projektet en tid och var en
av lantbrukarna som besökte demovisningen samtidigt
som ATL:
– Jag ser en stor potential i detta i och med att kostnaden
för kraftfodret har dragit i väg så mycket det senaste året.
Sötlupin och cikoria är två intressanta grödor för min del
på grund av de höga halterna av metonin, som är en ami
nosyra som alla Kravhöns har underskott av, säger han.
Fredrik Stork
fredrik.stork@atl.nu
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Äggproducent kläckte affärsidé
GÅRDSBY.

Äggproducenten Christer Jonasson ville spara pengar
och började köpa in kartonger från Polen. Nu investerar han 10 miljoner kronor i ett nytt lager för att
kunna förse fler svenska producenter med polska
importkartonger.
Christer Jonasson är inte bara ekologisk äggproducent med
10 000 höns. Han är också entreprenör. När han för några
år sedan såg över sina kostnader för äggkartonger väcktes
tanken på att det borde finnas billigare emballage i Öst
europa.
Efter flera kontakter med polska
tillverkare hittade han företaget Dino
pol som kunde leverera högklassiga
kartonger till en betydligt lägre kost
nad än det företag han tidigare köpt
från. I slutet av 2015 började han
importera kartonger till sig själv
tusen kronor uppger
och några äggproducenter i när
Christer Jonasson att han
kommer att spara i år.
området.
– När jag började importera sparade
jag 60–70 öre per kartong. Och använ
der man 15 000–20 000 kartonger i
veckan så blir det lite pengar. I år sparar jag 100 000 kro
nor på kartongerna, säger han.

100

Återvunnet finpapper
De polska kartongerna är inte bara prisvärda. De är dess
utom av en kvalitet som åtminstone inte Christer Jonasson
skådat under sina 13 år som äggproducent.
– De produceras av ett certifierat företag som använder
återvunnet finpapper eller wellpapp. Jag känner inte till ➜

Äggproducenten Christer Jonasson gav sig in i kartongbranschen för att spara pengar. 
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➜ någon likvärdig produkt på marknaden. Det är nästan
så att man kan sitta på dem utan att äggen går sönder, säger
han.
Varje dag förpackar Christer Jonasson cirka 9 000 ekolo
giska ägg från de egna hönsen. Dessutom köper han in
11 000 ägg från konventionella producenter i närområdet.
Det senaste året har ryktet om de polska kartongerna gått
från mun till mun, vilket har bidragit till att kundbasen
ökat.
– Trots att jag inte gått ut på marknaden än säljer jag två
till tre trailers med kartonger i månaden, till ett värde av
cirka 400 000 kronor, säger Christer Jonasson.

FAKTA Verksamheten
Christer Jonasson har i dagsläget tre olika före
tag, två för äggproduktion samt ett för kartong
verksamheten.
På gården utanför Växjö, som Christer Jonasson
drivit sedan 2006, producerar han dagligen 9 000
ekologiska ägg som förpackas och levereras till
kunder i närområdet.

Satsar på lager
Målet är att trefaldiga den summan. Minst. Men för att
kunna göra det krävs utrymme. Därför har Christer Jonas
son investerat 10 miljoner i en ny lageranläggning på ett
industriområde i Växjö. Genom att bygga upp ett större
lager ska leveranserna till de svenska producenterna bli
säkrare.
– Vi har tidigare fått tacka nej till nya kunder, något vi
inte längre kommer att behöva göra när vi börjar använda
det nya lagret i vår, säger Christer Jonasson.
Skalet till den nya lageranläggningen är på plats men
fortfarande återstår en del arbete. Golv ska gjutas och ett
Varje dag förpackas cirka 20 000 ägg på gården utanför
Växjö.
extra våningsplan ska uppföras i den ena gaveln. Christer
Jonassons vision är att förse en stor mängd
svenska äggproducenter med polska im
portkartonger.
Är det här början på ett småländskt kartongimperium?
– Haha, om det blir ett imperium
vet jag inte men det kommer att
växa. Och om ytorna inte räcker till
miljoner kronor har Christer
har jag fortfarande 600 kvadratme
Jonasson investerat i en ny
ter här på tomten där jag kan sätta
lageranläggning.
upp en större tälthall.

10

Johan Joelsson
red@atl.nu
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Christer Jonassson har 10 000 ekohöns.

FAKTA Företaget
Namn: Gårdsby Partner.
Bolagsform: Aktiebolag.
Antal anställda: 1.
Omsättning: 3 miljoner kronor.
Resultat: 500 000 kronor.
Vinstmarginal: 10 procent.
Areal: 4 000 kvadratmeter.
Investeringar: ”Ny tomt för 2 miljoner kronor och
byggnation av lageranläggningen för 7–8 miljoner
kronor.”

ATL TV
Följ med till Christer Jonassons kartonglager.

www.atl.nu/atltv
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Treraskorsning gav friskare djur
SKRÅMERED.

USA visar på en 8 procent högre foderutnyttjandegrad, säger
Anders Nilsson.
Han får medhåll av ladugårdsförmannen Jan Eriksson:
– Dräktigheten har blivit bättre och vi har fått kalvar
som är vitalare, friskare och rundare.
Att arbeta med procross är fortfarande ovanligt i Sveri
ge. Bara en handfull gårdar har provat i olika grad. Men
Anders Nilsson är övertygad om att fler kommer att hoppa
på tåget. Det märks framför allt på det stora intresset och
mängden studiebesök på gården i Skråmered.
– Höns och grisar har man korsat i 50 år. Eftersom vi
mjölkbönder inte har samma villkor som i våra grannlän
der så kan det här bli vårt sätt att nischa oss .

På Anders Nilssons mjölkgård har satsningen på treraskorsningar burit frukt. Djuren har blivit friskare
och foderåtgången minskat. Som en bonus har gården
startat omfattande export.
Mjölkbonden Anders Nilssons gård vid Hallandsåsens fot
badar i blekt januariljus. Här har hans släkt bedrivit lant
bruk i tre generationer.
Fram till 2010 hade Anders Nilsson en besättning som be
stod av 90 procent holstein och 10 procent SRB. Men han var
inte riktigt nöjd. Korna hade kunnat vara friskare, vitalare
och framför allt ge bättre ekonomi. Av en slump läste han om
en treraskorsning av holstein, SRB och den franska mjölkra
sen montbeliarde som blivit vanlig i USA. Korsningskoncep
tet som kallas procross skulle, enligt amerikanska studier, ge
bibehållen mjölkproduktion till lägre foderåtgång.
Anders Nilsson bestämde sig för att prova.
– Det var all in redan från början så vi bestämde oss för
att köra hela besättningen. Det enda vi ångrar i dag är att vi
inte började tidigare, säger han.
Tidskrävande arbete
Principen utgår från att man tar en renrasig holstein- eller
SRB-ko och korsar med en tjur av motsatt ras. Avkomman
korsas i sin tur med montbeliarde, varpå man i nästa skede
korsar med holstein eller SRB igen – men då med en tjur av
den ras som inte användes från början. Det har varit ett
tidskrävande arbete. Först 2016 kunde gården börja mjölka
på sina treraskorsningar. Men resultatet märktes direkt.
– Det är en helt annan gnista hos de nyfödda kalvarna som
står på benen efter fem minuter och går fram som köttdjur på
betena. Vi får ut mer mjölk per kilo foder. Mätningar från

Det finns många fördelar med procross, anser Anders
Nilsson. En fördel är att man bryter all inavel som annars
kan vara ett problem på renrasiga djur. FOTO: JOHAN JOELSSON

Korsningsavel i form av procross har använts i USA
i omkring 20 år och sedan en tid tillbaka på ett antal
gårdar i Sverige.
Korsningsprogrammet ger det bästa från de tre ra
serna holstein, SRB och montbeliarde.
Holstein bidrar med hög mjölkavkastning och starkt
juver. SRB ger god fruktsamhet, lätta kalvningar och
mjölk med hög proteinhalt. Montbeliarde ger bra
hull, god fruktsamhet, hög proteinhalt och låga cell
tal.
Enligt beräkningar från Växa Sverige kan man tjä
na 1 000 kronor mer per ko och år om man använder
procross som avelsmetod.

Omfattande export
Förutom att ha fått friskare mjölkkor har satsningen också
inneburit att gården startat en omfattande export av treras
kvigor till de brittiska öarna. Under 2018 exporterade An
ders Nilsson ett drygt 50-tal djur till Storbritannien. Och in
om den närmaste månaden ska ytterligare 50 stycken pro
crossdjur exporteras.
– Tidigare sålde vi inte ett enda djur. I dag kan vi sälja
hur många som helst. Det finns en stor efterfrågan på kor
sade, hållbara djur. Så länge marknaden är öppen fortsätter
vi med exporten, säger Anders Nilsson.
Hur har ekonomin förändrats sedan ni började med
procross?
– Vi har lägre kostnader för foder samt en lägre kalv
dödlighet, våra kor håller längre helt enkelt. Det är svårt
att säga exakt i kronor och ören men det är helt klart ett
ekonomiskt lyft, säger Anders Nilsson.

KÄLLA: VÄXA SVERIGE

Johan Joelsson

FAKTA Procross

red@atl.nuw
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Hon byggde bort tunga lyft
KÖPINGSVIK.

Sofi Larsson arrenderar sina föräldrars ekologiska mjölkgård på Öland.
Inför att ta över gården vill hon ha
det lättarbetat. Lösningen har
varit att bygga bort tunga lyft,
skippa en stor maskinpark och
att flytta gårdskärnan.

”Visst ser nog
många det som
naturligt att det är
en stor och stark karl
som driver en gård, men
jag är ett levande bevis
på att det inte behöver vara så.”

Mjölkföretagaren Sofi Larsson,
42 år, utbildade sig till socionom
och arbetade som socialsekreterare
i några år tills hon blev utbränd.
Eftersom hon redan bodde på för
äldragården Dalby Ekologiska som
ligger norr om Borgholm blev det ett
naturligt steg att börja arbeta där.
Efter några år och efter resonemang med familj
och vänner växte tanken på att kunna ta över som ensam
kvinna.
– En väninna sa att jag kommer att ångra mig om jag in
te testar. Det är inte vägs ände, som hon sa. Det går att av
yttra om det inte skulle funka. Då bestämde jag mig för att
försöka, berättar Sofi Larsson.

Arrenderar gården
I oktober 2015 tog hon över driften. Sedan dess arrenderar
hon gården och äger maskiner och djur. Hon driver gården,
med stor hjälp av sin far Lennart Larsson. Tanken är att på
sikt klara det på egen hand i så stor utsträckning som möj
ligt.
– Vi kände att det var bra för mig att först testa att vara ➜

En rutschkana i glappet mellan loftet och boxarna underlättar arbetet med att ströa hos djuren. Den är en konstruktion
för att undvika tunga moment. Idén kom Sofi Larsson på vid byggnationen.
FOTO: KRISTINA WIRÉN
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➜ arrendator än att ta hela ansvaret med en gång. Det är
mycket som ska tänkas igenom vid ett generationsskifte.
Min äldre bror har landat i att han inte vill ta över. För oss
blev det mest naturligt att ta det stegvis än allt på en gång.
Nästa steg blir att köpa fastigheten. Inför generations
växlingen har Sofi Larsson och hennes föräldrar skapat ett
lättarbetat lantbruk med minsta möjliga areal och maski
ner. De har skippat teknik som kan krångla och byggt bort
tunga lyft.
Byggde om maskinhall
Under 2013 byggde de om gårdens maskinhall till ladugård
med kall lösdrift och mjölkrobot. Ladugården byggdes un
der befintligt tak och ena gaveln är sparad. Begagnat bygg
material och till stor del eget arbete höll nere kostnaderna.
– Vi tänkte ensamarbete under hela processen, från det
att vi ritade ladugården, berättar Sofi Larsson.
– En person ska kunna sköta gården på ett smidigt och ef
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fektivt sätt. Har man det med sig i planeringen präglar det
allt man gör. Jag visualiserade att gå i ladugården, att flytta
ett djur och funderade på vad jag behöver för att klara det
och känna mig trygg.
Gårdskärnan med maskinhall, gödsel- och foderhante
ring är flyttad. Det kapar avstånden. Som ensam lantbru
kare handlar mycket om logistik och att göra saker effek
tivt i det dagliga arbetet på gården. Sofi Larsson köper in
maskintjänster, rådgivning, grävarbeten, bokföring och re
parationsarbeten.
– Man lägger mycket tid och energi på att vara egenföre
tagare. Då handlar det om att göra rätt sak på rätt sätt och
resten, det får man köpa in.
Nära grannsamarbete
Hon har ett nära samarbete om maskintjänster och foder
med granngården Nedra Vannborga som drivs av Jörgen
Larsson.

– Det är också viktigt att ha ett kontaktnät, att våga be
om hjälp och att bygga upp stabila relationer med andra
bönder.
Mjölkande kor är i nya ladugården, medan övriga djur är i
den gamla och i en lösdrift. Att ha djuren på tre ställen är
tungarbetat.
– Vi har ritning på att förlänga den nya ladugårdsbygg
naden och få alla djuren under ett tak. Då ska jag än mer
kunna jobbaensam. Inom ett par år hoppas jag kunna byg
ga.
Sofi Larsson välkomnar fler kvinnliga egenföretagare i
branschen.
– Visst ser nog många det som naturligt att det är
en stor och stark karl som driver en gård, men jag är ett
levande bevis på att det inte behöver vara så, säger Sofi
Larsson.
Anna Smedberg
red@atl.nu

FAKTA Gården och verksamheten
SOFIE LARSSONS TIPS
FÖR ENSAMARBETE
✔ Köp in tjänster som maskintjänster,
röjningsarbeten och bokföring.
✔ Bygg klokt utifrån att en person ska
klara av arbetet.
✔ Bygg bort tunga lyft.
✔ Tänk på logistiken för att slippa
bära långa sträckor.
✔ Bygg nätverk med granngårdar,
andra bönder och professioner
inom branschen.

Tanken om ensamarbete har funnits med redan i planeringen av ladugården som togs i drift 2013.
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Bolagsnamn: Dalby Ekologiska.
Bolagsform: Enskild firma.
Antal anställda: 1 (Sofis pappa Lennart Larsson).
Omsättning: 2,9–3 miljoner kronor.
Resultat: 375 000 kronor.
Vinstmarginal: 19 procent.
Areal: 70 hektar, av vilka 35 hektar åker och 35 hek
tar bete.
Investeringar: Ladugården på 785 kvadratmeter
som togs i drift 2013 och som möjliggör ensamarbe
te. Har 74 båsplatser, mjölkrobot och gödselrobot.
Så räknade vi: Total investering på 5,9 miljoner kro
nor. Finansiering 750 000 kronor
i investeringsstöd via länsstyrelsen. Resten banklån,
med ej fastställd avskrivningstid.
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Här spetsas stolpar på gammalt vis
ULRICEHAMN.

Även om ändarna som
sätts ned i marken först ko
las över öppen eld är livs
längden mycket kortare än
tryckimpregnerade stolpar.
– De är inte alls lika håll
bara men det behövs inte
för vårt användningsområ
de. Det räcker med fem, sex
år, då har träden kommit
upp så pass högt att de inte
blir så hårt betade.

Gammal teknik kan duga gott. Tack vare en gammal
så kallad tiomannaskiva slipper Gunnar Eriksson
i Ulricehamn köpa stolpar till viltstängslet.
Det enklaste är förstås att köpa färdigspetsade stolpar. Men
det går också att samla egna klena stammar i skogen och
spetsa. Och det går att spetsa för hand, medyxa, röjkniv el
ler såg.
Vill man använda maskin är motorsågen ett alternativ.
Eller så kallad barkskiva eller tiomannaskiva.
Gunnar Eriksson tjuvkopplar i gång en gammal Volvo
BM från 1953 på sonen Jonas Skoghs gård i Tvärred i
Ulricehamn i Västergötland. Kraftuttaget har han kopplat
till tiomannaskivan, en roterande stålskiva med två stora
knivar, som med rejäla hugg vässar granpinnarna som
Gunnar Eriksson bänder in mot skivan. Den skramlande
spetsningen tar mindre än en minut.
– Den är skräckinjagande och den följer nog inte de
skyddsregler som finns för dagens maskiner. Jag tror inte
att man tillverkar nya, det här är nog 1950–1960-tal, säger
han.
Eftertraktade och dyra
Han har rätt i att det inte går att köpa några nya tiomanna
skivor. Det finns nya knivar att köpa och skruva på. Då och
då dyker det upp begagnat på Blocket eller på auktion. Där
kallas de 10-man, barkskiva eller stolpvässare. De är efter
traktade och dyra. På Blocket annonserades en skiva ut ny
ligen för 3 000 kronor och på en auktion gick en stolpväs
sare för 2 600 kronor häromåret.
Tiomannaskivan kan vara farlig, dels eftersom knivarna
roterar oskyddade, dels eftersom man riskerar slag från
stolpämnet som man håller i och bänder in mot skären.

Gunnar Eriksson vässar stolpar med hjälp av en gammal
tiomannaskiva.
FOTO: TORBJÖRN ESPING

Ändå tycker Gunnar Eriksson att man kan rekommendera
den gamla maskinen.
– Det tycker jag absolut, har man lite respekt för vad
man håller på med tror jag nog att man kan det. Man är ju
inte så nära de farliga bitarna, det är inte farligare än en
vanlig gräsklippare.
Stolparna på Kullagården ska V-ställas för att bära ett
viltstängsel som ska hålla viltet borta från tall och löv på
hyggena, som det finns många av på de 75 hektaren som far
och son sköter tillsammans.
– Vi vill bevara och försöka få upp rase – rönn, asp, sälj och
ek. Det är kvalitetsvirke egentligen. Älg och rådjur käkar upp
det här innan det hinner bli något, säger Gunnar Eriksson.
Artiklarna i den här specialutgåvan har tidigare
publicerats i ATL och på www.atl.nu mellan 2018
och 2019.

Gratis råvara
Stolparna ska bära ett viltstängsel som ska hålla viltet
Att köpa en stolpe kostar
cirka 50 kronor styck. Den borta från tall och löv.
är lättare att köra ner i mar
ken och håller längre än en
spetsad granbit.
Å andra sidan har den
som tillverkar sina egna
stolpar råvaran gratis.
ATL TV
Och tillverkar man många
stolpar går även inköpet
Så går det till att spetsa
av en maskin att räkna
stolparna. Klicka här och
hem.
se klippet.
För Gunnar Eriksson är

www.atl.nu/atltv
arbetet så roligt att han inte
räknar arbetstiden.
– Om det är roligt? Ja, det är alltid roligt att hålla på med
gamla grejer, man får vara ute och det är fysiskt, man be
höver inte gå på gymmet sedan.
Torbjörn Esping
red@atl.nu

SIDA 17/17

