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Familjen

• Carola

• Tage 6 år

• Edith 1 år



Ersmarksängarnas Lantbruk AB
Affärsidé

• Produktion av mjölk (från 2017 ekologisk) som levereras till Norrmejerier 
med så hög andel hemmaproducerat foder som möjligt

• Foder ska produceras med en effektiv maskinkedja som också ger 
möjlighet till att sälja maskintjänster

Egna drivkrafter:

• Att utveckla och förbättra, testa nya idéer och bli bättre

Erbjuda samarbetspartners:

• Ett väl utfört arbete där båda parter drar nytta av samarbetet

Erbjuda medarbetare:

• En trygg arbetsplats där alla känner att de gör nytta och själva kan vara 
med att påverka och utveckla arbetet



Ersmarksängarnas Lantbruk AB

Verksamhetsgrenar

• Produktion av mjölk (från 2017 ekologisk)

• Utslagskor

• Växtodling

– Totalt 354 ha 

– Vall/bete 201 ha

– Spannmål 153 ha

• Körslor 800 ha



Organisation Ersmarksängarnas Lantbruk AB



Kostnadsfokus



Närproducerad foderblandare



Balans i livet som företagare är viktigt



Växtodling

Areal totalt 354 ha varav:
• 155 ha vall
• 47 ha bete
• 152 spannmål/helsäd

Växtföljd:
• Tre åriga vallar
• Spannmål 2 år

Experiment med lupiner

Hackar ensilage och helsäd med
självgående hack åt några andra
gårdar
Totalt ca 8-900 ha per säsong



Maskinsamarbete



Spannmålsodling



Lupin experiment

Bild på lupinerna





Green bedding – fiber strö



Mjölkproduktionen
Djuren
Antal kor 165-170 mjölkande
Produktion i ton
Avkastning 10 100 kg ECM (mål 10 500)
Inkalvningsålder 23 månader (mål 23)
Korsningsavel i hög grad

Utfodring
65% grovfoderandel på mjölkkorna (mål 70%)
100% grovfoder på ungdjur över 6 månader

Omställning till ekologisk produktion
Omställningen till Krav gick rätt bra, det är inte 
jättemycket vi behövt ändra/köpa in. 
Växtodlingen var nästan ekologisk innan.



Målsättningar Ersmarksängarna Lantbruk AB

Mjölk

• Avkastning på 10 500 kg/ko

• Inkalvningsålder 23 månader

• Tre hela laktationer i snitt

Foder

• 70% grovfoder baserad foderstat

• Självförsörjande på spannmål

Personliga

• Föräldraledighet 3 dagar/vecka

• Planerad arbetsschema som tillåter 
familjeliv och mycket jakt

• Fungerande och balans med sambos 
yrkeskarriär och fritidsintresse



Tidslinje Ersmarksängarnas Lantbruk AB

1999 2007 20172016

Djuren i karens 
15/5. Kravgodkänd
15/11

Studenten och 
började jobba 
heltid hemma

Växtodlingen 
ställs om till 
ekologisk

Utbyggnad från ca 
90 kor till 170 
mjölkande. Satte in 
karusell



Ekonomisk utveckling i AB
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Vi amorterar i dagsläget 720.000kr/år i aktiebolaget



Tidslinje ägarskifte Ersmarksängarnas Lantbruk AB

1999 2006 2011

Tog studenten 
och började 
jobba heltid 
hemma

Köpte ut min 
farbror och 
hans fru. 
Bildade AB

Köpte in 25% av  
enskilda firman, 
löste ut syskon

Start ägarskiftes 
diskussioner

2018

Tar över hela 
ägandet i AB 
och marken

2009



Framtid och långsiktiga mål

• Produktionsmål 5-10 år

– Utökad produktion mjölk/växtodling

– Ökad areal så att en god marginal finns

• Ekonomi

– Alla som jobbar ska få en marknadsmässig 
ersättning

– Investeringar så att det kan ske stadiga 
förbättringar från driftsresultatet kan ske av 
maskinpark och ladugård

– Amortering ska ske enligt plan

• Tid för familjen



Erfarenheter och råd

• Ta upp ägarskiften i mycket god tid då det 
handlar om många människor och stora 
pengar

• Gör upp planer för ägarskiften medans alla 
parter i friska inkl. företaget

• Mycket bra om den äldre generationen kan 
finnas aktivt kvar i företaget efter skiftet

• Ta hjälp av tredje part för värderingar, 
kalkyler som säkrar företagets överlevnad 
och rimlig kompensation till alla

• Övertagande i steg för steg är att föredra
• Nya idéer och offensivt tänkande är 

nödvändigt före, under och efter



Tack! Nu är det slut!


