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Lantbruket

Odlingsplan

H-vete                        419 ha
V-vete                        53 ha
H-korn                       71 ha
Foderärtor                  30 ha
Havre                         63 ha
Sockerbetor                12 ha
H-raps                         92 ha
Ängsvingel                 28 ha
Slåtterval                     7 ha
Betesmark                  18 ha

Summa egen drift     793 ha

Maskiner

1 st traktorer på  600 hk  band
1 st traktorer på  350 hk  ban
1 st lastare
1 st tröska Lexion 770 41 fot
1 st Rapid såmaskin 6 m
1 st SLD600 6 m
1 st Sam spruta 36 m

Torken

Cimbria varmlufts tork cap 14 ton/tim 4% vatten
Lagringsvolym 3000 ton

Halmeldning
Panna Linka 800 kw
Uppvärmning slottet + 8 hus och torken
Antal halmbalar ca 1400 vikt 450 kg
Ersätter ca  100 – 110 m3 eldningsolja/år
3 kg halm ersätter 1 l olja



Svinproduktionen

Antal grisplatser ca 1600
Antal avdelningar  4
Egen Forder tillverkning blötutfodring Weda
Produktion totalt ca  6000 svin/år
Produktion av gödsel ca 4000 – 5000 m3/år



Skogen

Barrskog          1 170 ha
Bokskog             300 ha
Ekskog               130 ha
Övrig löv             200 ha
Skogsvägar          35 ha
Summa           1 835 ha

Tillväxt 15 753 m3sk
Årets avverkning 13 825 m3sk
Virkesförråd  362 038  m3sk
Virkesförrådet 185 m3sk/ha
Skogen sköts av 
förvaltningsföretaget 
Skogsutveckling Syd.

Övrig verksamhet

Hyresförvalting     15 st sköts av Stenfalken AB (Stefan 
Ståhl)
Jaktarrenden        3 st jaktarrenden   uttarenderat ca 
1100 hä
Julmässa              besökande/år  ca  10000
Turism                  besökande/år  ca  10000

Personal

3 st Admistraionen med     
Inspektor

3 st heltids arb
1 st deltids arb



Biogasanläggningen har varit I drift sen 2007 och bidrar med ca 25 000 m3/år med biogödsel
för Wrams Gunnarstorps lantbruk som är på 780 ha varv 500 ha är styv lera



Skogen : 2005 Stormen Gudrun 
föll 120 000 m3sk







Natrurvådredn och jakten

Naturvården och Jakten

300 ha är speciellt prioriterat för det rörliga frilivslivet med ridbanor 
och el belyst motionsslinga och tillåten orientering på området.



Omställning 90 planterades ek på åkerjord



Vår ända sjö på vår del av söderåsen
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När det är extremt tort på sommaren är den nästan helt torrlagd.



Viltskador på höstvete 2015





Byggnader
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Tim Lamyman: engelsman från Lincolnshire  skörd i höstvete 16.5 ton/ha



• De förutsättningar som gav den enorma skörden såg ut på följande sätt:

• •Jorden: Kalkrik sandig lera.

• •Sort: Reflection.
• •Jordbearbetning: Plöjningsfritt.
• •Sådd: 14 september.
• •Gödsling och svampmedel: 330 kilo kväve per hektar, svampbehandling med 

tillväxtreglering fyra gånger och ett program för bladnäring, kostnaden landande 
på 1955 kronor per hektar.

• •Utsädesmängd: 110-120 kilo per hektar med målet att sätta 250 grobara kärnor 
per kvadratmeter. 

• •Skörd: 22 augusti.
• •Avkastning: 16,5 ton per hektar med vattenhalt 15 procent.
• •Växtföljd: Åttaårig rotation med höstvete, höstkorn, höstraps, höstvete, vårkorn, 

vårkorn, vårkorn, vårbönor. 



Plöjningsfri odling sen 2005 och minimal jordbearbetning











Ny dika  40 – 50 ha/år



Går över i vår ifrån ett 24 m till 36 m system
för att minska jordpackning  och går över i från fast till flytande kväve gödning
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Kommer att testa ny metoder att mäta kväve halt och nästa år även fosfor



Kommer i vår testa metoden NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

45,000 Farmers Get Drones; Some Likely To Apply For FAA Certification
According to Kris Poulson, vice president of agriculture for Sentera, an estimated 45,000 farmers across 
the U.S. received a drone or unmanned aerial system for Christmas, reports Keith Norman on 
TheDickinsonPress.com.




