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Ny driftsansvarig på Wanås Gods AB
Wanås Gods AB i nordöstra Skåne har anställt Johannes Andersson som ny
driftsansvarig. Johannes är 30 år och uppvuxen på ett lantbruk utanför Broby. Han är
utbildad Gårdsmästare och kommer senast från Lantmännen där han varit
distriktsrepresentant och biträdande regionchef i södra Sverige. Johannes blir
ansvarig för växtodling på 1100 ha samt mjölk- och köttproduktion (KRAV). Johannes
tillträder tjänsten den 5 november 2018.
VD/ägare Baltzar Wachtmeister
”Johannes har en bred erfarenhet från företagande inom djurhållning, växt-, och
specialodling. Jag uppfattar Johannes som en framåtdrivande, smart och trevlig
person samt en modern ledare. Vi är glada att kunna välkomna honom i laget.”
”Det är vidare med stor tacksamhet vi avtackar avgående driftledaren Per-Åke
Nilsson som under 42 år med stor kunskap, enorm lojalitet och envishet verkat för
ständiga förbättringar på Wanås.”
Johannes Andersson;
”Wanås har alltid legat mig varmt om hjärtat. Det här är en arbetsplats med en
historia sedan över ett halvt millenium och jag är stolt över att få bli en del i den. Det
kommer bli en diger, spännande och fantastiskt rolig utmaning att vidareutveckla
godsets verksamheter tillsammans med de duktiga medarbetare som finns här idag.
Vidare känns det kul att de livsmedel som godset producerar förädlas på plats av
Wanås Restaurant Hotel.”
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Om Wanås Gods AB
Wanås Gods är ett modernt lant- och skogsbruk som bedrivs uthålligt och ekologiskt enligt KRAV:s
regelverk med fokus på produktion av mjölk, nötkött, foder, spannmål och rotfrukter. Gården är en av
norra Europas största producenter av ekologisk mjölk och tar även fram ett hängmörat KRAVcertifierat nötkött som är spårbart ned till individnivå. Wanås har en historia som går tillbaka till
medeltiden och är idag omgivet av den internationellt uppmärksammade skulpturparken Wanås Konst
som sedan 1995 drivs av den oberoende ideella Stiftelsen Wanås Utställningar. Wanås Restaurant
Hotel öppnade 2017 i två 1700-talsbyggnader i hjärtat på Wanås och drivs av Kristina Wachtmeister.

