
”Ekologiskt, spårbarhet och gott. Det är det som är affären!”
Baltzar Wachtmeister

”En miljon liter KRAV- och klimatcertifierad mjölk från Wanås Gods säljs av Skånemejerier per år, en tredjedel av gårdens totala 
mjölkproduktion.  Det är den gula standardmjölken med en fetthalt på 3 procent som sälj med dubbla certifieringar.”

I mitten av september samlas Arlas ekogrupp för 
diskussioner om eventuella förändringar i KRAV-tillägget...mjölk

Köp hos din närmaste Nordfarm-återförsäljare!

M I X E R V A G N A R
Bäst på hemlagat!

Peecon har ett av marknadens bredaste modellprogram på mixers. 
Blandar snabbt alla ingredienser till ett perfekt luftigt foder.

Prisexempel: 
Peecon Maxi Twin Eco 20 m3. Ord. pris:  ......................  489.000:- 
Rabatt: (20 m3 x 3.000:-)  ..........................................  - 60.000:- 
Pris nu:  ..................................................................... 429.000:- 
Kampanj giltig t.o.m. 23/12 -2014.

Vassaste rivarna - överraskande mångsidiga!

Hanterar och strör alla typer av foder. Allt ifrån balar till lösmaterial.

Prisexempel Jeantil PR2000: 
Kampanjpris buren: (158.500)  ....................................143.900:- 
Kampanjpris bogserad: (164.500)  ...............................149.900:- 
 
Kampanj giltig t.o.m. 23/12 -2014.

B A L R I V A R E
RABATT
i KUBIK3

3.000:-
per kubikmeter

Priser  är exkl. moms. Priser  är exkl. moms.
Nordfarm är en av Sveriges största oberoende maskin- och redskapshandlare. 
Vi har sedan 1982 sålt maskiner till lantbrukare, entreprenörer, skogsmaskinförare och 
markvårdare. Du hittar alla återförsäljare på nordfarm.se.

nordfarm.se
Nordfarm är en av Sveriges största oberoende maskin- och redskapshandlare. 
Vi har sedan 1982 sålt maskiner till lantbrukare, entreprenörer, skogsmaskinförare och 
markvårdare. Du hittar alla återförsäljare på nordfarm.se.

nordfarm.se

Wanås gods är en av 
Europas större ekologiska 
mjölkproducenter – både jordbruk 
och djurhållning är KRAV-
märkt.  – Mjölkproduktionen är 
klimatcerifierad och ger drygt 
3 000 ton per år, säger Baltzar 
Wachtmeister, vd vid Wanås gods.

Wanås gods ligger i Knislinge, 20 kilometer 
från Kristianstad. Godset drivs av Baltzar 
Wachtmeister och har gått i arv i 8 genera-
tioner sedan 1756. 

På gården finns 20 anställda, varav 7 arbe-
tar med mjölkproduktion. Andra verksam-
heter som bedrivs på godset är skog, växt-
odling, jakt och vattenkraft. 

Wanås gods är en av Europas större pro-
ducenter av ekologisk mjölk. Hela jord-
bruket och djurhållningen är KRAV-certi-
fierad. Klimatcertifieringen är man ensam 
om när det gäller ekologisk mjölk.Mjölk-
korna är ute mesta delen av dygnet under 
sommaren, och på vintern går korna inom-
hus i stallar. Mjölkproduktionen ger drygt 3 
000 ton per år och distribueras, genom Skå-
nemejeriet, som ekologisk mjölk till skolor 
samt butiker runtom i södra Sverige.

– På cirka 75 procent av den areal som 
brukas, odlas foder till de egna djuren. 
Till cirka 95 procent är vi självförsörjan-
de på foder. Visst ekologiskt fodermedel, 
som bland annat innehåller kompletteran-
de mineraler och vitaminer, måste dock 
köpas in. Eftersom jordbruket ligger i en 
typisk mellanbygd, med svårighet att få 
lönsamma skördar, övergick vi tidigt till 
ekologisk odling, berättar Baltzar Wacht-
meister.

PUTSAR VALLEN
Wanås gods har 4200 hektar, varav 1050 
hektar är för jordbruksodling och därutö-
ver betesmark. Odlingarna består av vall, 
spannmål, ärtor och raps. Rapsen sås med 
precisionssåmaskin och radrensas. Gården 
odlar även morötter.

– Från 2005 har vi fördubblat vår odling av 
raps, åkerböna och ärtor för att möta kraven 
på inhemskt proteinfoder, säger driftleda-

ren Per-Åke Nilsson, som jobbat på gården 
under 37 år.

Första skörden av vallfoder – som till stor 
del avgör årets mjölkavkastning – är förstås 
viktig. Normalt blir det fyra vallskördar un-
der ett år.

– Att sköta sin vall är viktigt. Särskilt eta-
bleringen, vi brukar så helsäd. På hösten 
putsar vi ner vallen en eller två gånger, för 
att ge den näring. Ju mer man putsar val-
len, desto mer tät blir den, berättar Per-Åke 
Nilsson.  

NYTTIG ENERGIKARTLÄGGNING 
Godset strävar efter att bli självförsörjande 
på energi. De möjligheter som finns är att 
utnyttja skogen, vattnet och djurens gödsel. 
Det finns också bestämmelser om att alla 
KRAV-certifierade lantbruk i Sverige, med 
över 100 djurenheter, ska ha genomfört en 
energikartläggning senast vid årets slut.
Wanås gods har redan genomfört sin ener-
gikartläggning och verksamheten är nume-
ra klimatcertifierad.

– Det tog en hel del tid, men var samti-
digt roligt och intressant. 

Det finns mycket pengar att tjäna på det 

för oss alla inom lantbruket. Det är intres-
sant att få bra insyn i hur mycket el och 
diesel man gör av med och vilka som är de 
största energibovarna, säger Per-Åke Nils-
son.
Kartläggningen pekade på att Wanås 
kommit långt när det gäller ventilation, 
utgödsling och värmeåtervinning från 

mjölken. Men också att det går att göra 
besparingar, genom att installera frek-
vensstyrda vakuumpumpar i mjölknings-
anläggningen och att använda automatisk 
belysning.

Intill egendomen finns även ett vatten-
kraftverk, med en separat högspännings-

Mjölkproduktionen på Wanås gods bedrivs i lösdrift och 450 mjölkkor mjölkas dagligen. Mjölkningen sker i en mjölkkarusell och korna mjölkas 
två gånger per dag. Mjölken är KRAV-märkt och klimatcertifierad. Mjölken levereras till Skånemejerier. Foto: hanna nathell

Wanås gods har genomfört energikartlägg-
ning och hittat besparingsmöjligheter. Men en 
energikartläggning är något som aldrig blir fär-
digt, menar driftchefen Per-Åke Nilsson.

ledning till godset. Kraftverket produce-
rar den dubbla årliga förbrukningen, som 
ligger på drygt en miljon kWh.

EKoLoGISKT, SPåRBART och GoTT
Wanås gods och Skånska vilt satsar på eko-
logisk nötköttsproduktion tillsammans. Se-
dan i våras styckas köttet lokalt vid Skånska 
Vilt i Sjunkaröd en mil från Wannås. Köttet 
säljs sedan under Wanås egna varumärke.

- Våra utslagskossor slaktades och såldes 
förut som konventionella djur. Det kändes 

vansinnigt när man lagt ned massor av kost-
nader och energi för att få fram en ekolo-
gisk produkt. 

Sedan i våras slaktas, styckas, hängmöras 
och paketeras köttet av det KRAV-märkta 
slakteriet Skånska Vilt. Det KRAV-märkta 
köttet säljs nu till detaljhandeln i nordös-
tra Skåne och i övriga Sverige. Det känns 
mycket bättre, säger Baltzar Wachtmeister.

 Försäljningen har gått över förväntan 

och just nu slaktas cirka åtta djur i veckan i 
slakteriet en mil bort.

- Det finns ett stort intresse för att köttet 
är ekologiskt, spårbart och gott. Det är det 
som är affären och det märker vi att kon-
sumenten nu är bredd att betala för. Det 
känns hoppfullt, säger Baltzar Wachtmeis-
ter.

  
  Micael Goth & olle ryeGård

energiåtgärder på Wanås

 – genomförda eller planlagda – 
för att uppnå klimatcertifieringens 
krav:

• Ändringar i djurens utfodring.  
 Nästan allt foder som korna äter 
 odlas på egna åkrar.

•	 Användning av förnybar energi i 
 mjölkproduktionen.

• Grön el, vilket innebär att endast 
 förnybar energi används.

• Utbildning i sparsam körning.

• Effektivisering av energi- och 
 kväveanvändning.

- Ekologiskt är i alla fall det rätta för oss. Vi tror på en uthållig produktion där man tillför så lite som 
möjligt och försöker hitta en balans med den naturliga växtligheten. Det är så våra jordar kom-
mer att hålla sin växtkraft och värde, säger Baltzar Wachtmeister. Foto: Micael Goth

Wanås Gods - klimatcertifierad mjölk och satsning på spårbart ekologiskt nötkött

30 procent av de bästa mjölkkor semineras med könssorterad sperma och 20 till 30 procent 
av våra utslagskor med köttras tjurar. Detta för att rensa ut dåligt avelsmaterial från mjölkbesätt-
ningen snabbare.  Foto: hanna nathell

- Det är ur viktigt med att få en bra kvalitet på 
grovfodret. Vi tar fyra vall skördar per år. Då får 
vi ett högre protein innehåll i de första skördar-
na, men nackdelen är lite mindre mängd. Val-
larna ligger bryts i regel efter två år. Mjölkkor-
na avkastade i snitt 9400 ECM 2013. Det är vi 
nöjda men ett sämre grovfoder märks direkt 
på produktionen. Vi har utökat vår foderareal 
för att bli helt självförsörjande på foder säger 
Anders Bergkvist, Ladugårsförman Wanås.
 Foto: hanna nathell

Fakta: Wanås gods

inriktning: mjölk (motsvarande 21 
procent av godsets totala omsätt-
ning), växtodling, skog, uthyrning av 
bostäder, jakt

Ort: Knislinge

ägare: Baltzar Wachtmeister 

anställda: 20

Omsättning: 42 miljoner kronor

resultat: cirka 2 miljoner kronor

För mer info: www.wanas.se

Ko-släpp på Wanås gods våren 2014. Betena till djuren finns runt godset. Foto: hanna nathell
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