
Ett miljöanpassat lantbruk



En gård i ständig utveckling
Sedan 1992 driver jag Bjursås Lantbruk AB, beläget mellan Falun och Rättvik i 
hjärtat av Dalarna. På gården bor jag tillsammans med min sambo Erika och våra 
barn. Min släkt har levt och verkat här sedan slutet av 1600-talet, vilket gör att 
jag är tionde generationen på gården. Jag startade min verksamhet med 10 djur 
och 10 hektar mark, då jag tog över efter min far och mor.

Idag är motsvarande siffror 375 djur och 115 hektar mark. Marken finns i sex 
olika byar inom två mils radie. Det har med andra ord hänt en hel del  sedan 1992. 
Att växa för växandets skull har dock aldrig varit min melodi, istället har gården 
utvecklats i en naturlig takt. När jag investerat har det ofta skett i samklang 
med omgivningen. Det innovativt tänkande Bjursås Lantbruk har helt enkelt 
expanderat när förutsättningarna och tiderna varit de rätta. 

Den medvetna strategin tror jag har varit viktig för gårdens utveckling. Just att 
hela tiden vara på tårna går som en röd tråd genom mitt liv som lantbrukare. 
Man kan vara nöjd över vad man åstadkommit, men man får aldrig slå sig till ro. 
Det finns alltid saker att förbättra. Till exempel köper jag idag kalvar som är två 
månader gamla. Tanken är att jag i framtiden ska köpa in dem när de är två veckor 
gamla för att höja kvaliteten ytterligare. Parallellt med arbetet på gården har 
jag flera andra uppdrag inom branschen. Jag är styrelseledamot i Bjursås LRF-
avdelning, Dala-Gästrike Nötköttsproducenter, Siljans Chark och Svenskt kött. 
2012 blev jag vald till ordförande för Sveriges Nötköttsproducenter och sedan 
oktober 2013 är jag även vice ordförande i LRF Kött. 

– Jan Forssell

Visste du att:
• 3 procent av den totala mark- 

arealen i Dalarna är åkermark.

• Nötköttsproduktionen i Sverige 
sysselsätter cirka 5 000 personer 
per år.

• 75 procent av det nötkött som 
säljs i butik i Sverige är svenskt.

• 80 procent av det nötkött som 
används av restauranger och stor-
hushåll är importerat. 

Lantbruksspecial
Blandat för att passa dig med gris eller nötdjur

Stängelstolpar
Av seg nordisk fura. Impregnerade i egen anläggning.  

Samlastas gärna.

0705-879 892 • 0705-879 879 • info@yesbox.se • www.yesbox.se



 

Vi gratulerar Bjursås Lantbruk AB till nomineringen 
av Scans bästa nötleverantör 2014 

 

Vill du också bli kund hos oss?
Bjursås Sparbank är en liten bank med ett stort hjärta som alltid vill erbjuda dig det  
bästa av service och engagemang. Vi möter dig på kontoret, i telefonen eller på 
arbetsplatsen. Välkommen till Bjursås Sparbank – vi har tid för dig.
 
 



FaktarutaVisste du att:
• Sverige använder minst bekämp-

ningsmedel i Europa.

• Mindre än 1 procent av den im-
porterade sojan används i den 
svenska nötköttsproduktionen.

• 64 procent av konsumenterna 
håller med om att svensk djur-
uppfödning är bättre än i övriga 
EU. Det är en ökning med 11 pro-
cent sedan 2011.

Ett hållbart lantbruk
Bjursås Lantbruk utnyttjar de egna resurserna så långt det går. Vi 
gör allt vi kan för att bidra till ett hållbart lantbruk.

El från vind
Vi använder bara vindel. Vindkraftverken finns cirka en mil från 
gården.

Moderna maskiner
Vi har moderna maskiner, vilket innebär mindre avgaser. AdBlue, 
som sprutas in i motorns avgassystem, minskar utsläppen av 
skadliga kväveoxider. Många av gårdens transporter utförs med  
egen lastbil för att minska miljöpåverkan. 

Behovsanpassad användning av  
utvald handelsgödsel
Vissa år, när det till exempel regnar mycket, använder vi ingen 
handelsgödsel alls. Andra år, när det är torrare, använder vi bara 
så mycket som vi verkligen behöver. Denna handelsgödsel är noga 
utvald. Näringsrikt vallfoder gör att djuren blir slaktmogna tidigare, 
vilket ger nötkött med extra låg klimatpåverkan.

Delvis egenodlade proteinfoder
Vi odlar själva proteingrödor i form av ärter. Om vi behöver mer 
proteinfoder köper vi svenskt proteinfoder utan soja. 



Vi tänker lokalt!
97-98 procent av vårt djurfoder hämtas inom en radie 
på fyra mil och allt vallfoder producerar vi själva. Vi köper 
spillbröd från Leksands Knäckebröd samt potatis, från en 
odlare i Leksand, som sorterats bort vid butikspackning 
och istället används som foder till djuren. Men vi tänker 
också lokalt på andra sätt. Vi köttproducenter vill ju att 
svenska konsumenter ska köpa svenskt kött, men hur 
tänker vi egentligen själva när vi göra våra investeringar? 
På Bjursås Lantbruk är filosofin att vi också ska gynna 
det lokala, i den utsträckning det är möjligt. Vi väljer 
därför i första hand svenskt när det gäller stallinredning, 
traktorredskap och allt som behöver köpas in.

Vi utför legokörning
Med våra moderna maskiner utför vi gödselspridning, 
tröskning och sådd. Under säsongen har vi en anställd, 
annars är familjen alltid beredd att rycka in där det 
behövs. Vi har kunder som återkommer till oss år efter 
år, vilket vi ser som ett fint bevis på att vårt arbete är 
uppskattat. Vi har kunder i hela bygden.

Vi levererar maskiner till 
Bjursås Lantbruk



Djuruppfödningen 
– basen i verksamheten
Kärnverksamheten på Bjursås Lantbruk kretsar kring djuruppfödningen. På gården 
finns runt 375 djur, ungefär lika många går varje år till slakt till Siljans Charks slakteri på 
Ickholmen, fyra mil från Bjursås.

Kalvarna köps in från fyra olika mjölkgårdar och en dikobesättning i länet när de är två 
respektive sex månader gamla, för att få en ännu bättre kontroll. Genom att köpa in 
djuren från samma gårdar hålls smittrycket nere. Djuren växer sedan upp i moderna 
stallar med liggbås, med fri tillgång till foder och friskt vatten. Efter cirka ett år på 
gården är tjurarna slaktmogna.

På Bjursås Lantbruk är vi stolta över att ha lyckats bra med djuruppfödningen. Vi tror 
att en viktig faktor är foderbiten. Tjurarna utfodras med ensilage, krossad spannmål, 
knäckebrödsspill från Leksands Knäckebröd, potatis från en lokal odlare och 
mineralfoder. Allt detta blandas i en blandarvagn. Vi lägger stor vikt vid att odla och 
skörda ett näringsrikt vallfoder. 

För oss känns det också bra att djuren går på slakt till Siljans Chark, en lokal 
aktör. Därmed undviks långa och onödiga transporter. En del av köttet säljs under 
varumärket Bjursbiff på Coop Konsum i Bjursås. Bjursbiffen har visat sig vara väldigt 
uppskattad bland kunderna!

Titta efter  
märket!

 

Fött, uppfött, slaktat,  
förädlat och förpackat  

i Sverige.

svensktkött.se

Faktaruta
Visste du att:
• Du genom att välja svenskt kött 

bidrar till att minska risken för en 
hotande antibiotikaresistens för 
såväl djur som människor. 

• Överanvändning av antibiotika 
ökar risken för att multiresisten-
ta bakterier, som MRSA, sprids.

• WHO klassar antibiotikaresistens 
som ett av de största hoten mot 
folkhälsan. 

• Sverige har lägst användning av 
antibiotika inom EU.



Lustebo 40, 790 20 Grycksbo • Tel 023-70 50 70 • info@hammars.se • www.hammars.se

Vi har haft 
förmånen 
att leverera 
inredningen 
till stallen hos 
Bjursås Lantbruk

QR-KOD:

djursidan



Spannmålsodling
Spannmål odlas på cirka 35 hektar, där korn står för den största andelen. 
Men även havre och vete odlas. Åkrarna plöjs med växelplog,  gödslas 
med flytgödsel och harvas med vanlig harv eller en tallriksharv en 
gång innan åkrarna sås. Vid behov kompletterar vi med handelsgödsel, 
bekämpningsmedel mot ogräs använder vi bara när det verkligen 
behövs. På Bjursås Lantbruk förespråkar vi växelbruk, vilket innebär att 
grödorna på ett fält skiftas. Därmed utarmas inte jorden, samtidigt som 
skadedjur och sjukdomar inte får fäste. Vi odlar åkrar i sex olika byar. 
Vid sådd, skördetid eller plöjning blir det stor aktivitet i de olika byarna, 
vilket uppskattas av lokalbefolkningen. Genom vårt arbete bidrar vi med 
ett öppet odlingslandskap, som är till stor glädje för många. Vi använder 
maskiner som är moderna och effektiva. Därmed tar vi ett miljöansvar, 
där målet är ett hållbart lantbruk.

DALABAKAT
AV SVENSK RÅG

leksands.se

Faktaruta
Visste du att:
• 2015 var den totala arealen åker-

mark i Sverige 2 586 000 hektar.

• Den totala spannmålsarealen var 
1 040 800 hektar. 

• Vete var med 460 500 hektar det 
mest odlade sädesslaget. 



Kontakta oss för slakt och livdjur.  
Vi är ditt bästa alternativ!

Telefon: 0771-500 500 eller www.hkscanagri.se 



Vallodling
På vår gård odlar vi vallfoder åt djuren. Vallen är den viktigaste grödan 
och den odlas på cirka 50 hektar. Den ligger obruten i tre år innan den 
plöjs upp för att odlas med spannmål eller grönfoder för att senare sås 
med vallfrö igen. Vallfröet består av timotej, ängssvingel, rajgräs, vitklöver 
och rödklöver. Den skördas tre gånger per år för att maximalt ta tillvara 
energi och näring, vilket innebär minskade inköp av kraftfoder. Den andra 
skörden samensileras, det vill säga att grönfoder och vall blandas för att 
ge djuren ett bra foder. 

Grönfoder är en blandning av ärter och vårvete som sås på samma sätt 
som spannmålen men skördas innan den mognar, med slåtterkross och 
hackvagn för att därefter ensileras. Ingen kemisk bekämpning tillämpas 
på vallarna, men innan vallen ska plöjas upp används kemisk bekämpning 
vid vissa tillfällen om det finns besvärliga ogräs. I första hand används 
djurens gödsel som näring till gräset, och sprids med modern GPS- 
teknik och automatisk mängdjustering. Gödseltunnan har ramp med 
slangar för mindre lukt och bättre kväveutnyttjande. Komplettering med 
kvävegödselmedel  görs vid behov.

FaktarutaVisste du att:
• Vall är den vanligaste grödan.

• Vall binder koldioxiden från djuren.

• Vallodling och bete bidrar till att 
behålla den biologiska mångfalden. 

• Utan svenska kossor skulle våra 
artrika betesmarker växa igen. 

ranaverken.se

Allt för flytgödsel!



Vad händer med din verksamhet

  Om du blir långtidssjuk?
  Om du drabbas av brandskada?
  Om du behöver finansiera en ny traktor?
  Om din djurbesättning drabbas av salmonella?

Kontakta oss så svarar vi på dina frågor. 
Ring 023-930 00

dalarnas.se
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Bjursås Lantbruk AB

Bodarna 39

790 21 Bjursås

jan.forssell@bjurslantbruk.com

www.bjurslantbruk.com

Följ oss på Facebook och Youtube!


