
   

Kjell och Per Sandahl, Vasens 
lantbruk 

Storskalig 
mjölkproduktion i 
småskalig bygd 

MILK 

Detta är innovationen 1 

Markerna runt Nye ska brukas, och människor av alla slag och nationaliteter kan få en chans 

på Vasens Lantbruk 

När Kjell och hans bror tog över Vasen levererades det 

14 ton mjölk. Idag ligger nivån på 6,2 miljoner kg. Driv-

krafterna har varit flera. Ett viktigt mål i denna expan-

sion har varit att hjälpa människor. Att hantera perso-

nal har hög prioritet. Samtidigt måste organisationen 

vara trimmad. Det är viktigt att kunna jämföra re-

sultaten med liknande företag. 

Flera externa verksamheter finns här; bygg- och målar-

tjänster, rörmokeri och inte minst grävmaskiner. Allt 

hänger ihop, här har byggts mycket genom åren. Åkrar har lagts samman och igenvuxna mar-

ker har avverkats och börjat odlas igen. Det har blivit rationella åkrar och öppna hagmarker. 

Mer kontakt med konsumenter förhöjer glädjen i jobbet. Hundra ton ost med Vasens eget 

varumärke säljs per år. Det är även ett sätt att öka värdet på mjölken. Allt hör samman – de 

vackra naturbetesmarkerna kombinerat med osttillverkning ger förhoppningsvis en positiv bild 

av lantbruket.  

Personalen måste trivas och fungera, då fungerar arbetet också  

Öppna marker och människor som utvecklas  

Kjell och hans familj har sett möjligheter i stället för hinder. Mark 

har brutits och enheter rationaliserats. På det viset har man kun-

nat expandera och skapa ett vackert landskap. Det är hela tiden 

viktigt att ha personalen med sig.  



S T O R S K A L I G  M J Ö L K P R O D U K T I O N  I  S M Å S K A L I G  B Y G D  

    Gårdsbeskrivning 2 

GÅRDEN 

13 heltider utöver familjen.  

700 ha åker, varav 500 ha slåtter- och 

betesvall. 

400 ha naturbeten. 

 

DJUREN 

540 mjölkkor (Holstein och SRB) som pro-

ducerar 11 800 kg mjölk. 

70 dikor (Simmental). 

80 köttraskorsningskvigor föds upp till slakt 

och betar naturbeten.  

VARFÖR FUNKAR DET? 

Det är en vilja sedan barnsben att vara delaktig i att erbjuda jobb för män-

niskor med särskilda behov och samtidigt utveckla mjölkproduktionen i en 

bygd där marken likaväl hade kunnat växa igen. Samtidigt måste ekonomin 

följas upp när man expanderar, något som görs bl.a. genom att delta i olika 

grupper och jämföra resultat. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mulljordar och moiga moräner. 

Tempererat kontinentalt klimat. 

Altitud: 200 m över havet. 

Lutning: 2 %. 

Gården ligger utanför Vetlanda i Småland.  

 

VALLSKÖTSEL 

Bete: Ja. 

Slåtter- och betesvallar: Rödklöver, vit-

klöver, timotej, ängssvingel och engelskt 

rajgräs. Har provat rörsvingel på beten. 

Skördas som ensilage.  

D
ec

 2
01

7
 M

ar
ga

re
ta

 D
ah

lb
e

rg
 


