
Jan och Rickard Andersson, far och son, driver 
växtodling på gården Trojenborg i Mantorp. Jan 
föddes på gården 1959 och startade sin karriär 
som snickare innan han började i jordbruket 
hemma 1982. 
- Sedan dess har det rullat på; 1994 köpte jag ut 
mina syskon och 1998 började jag med skogs-
maskiner, berättar han. 
 Sonen Rickard har alltid varit med bland 
maskiner och växtodling. Efter en treårig utbild-
ning på Vreta fick han fast jobb på en maskinsta-
tion i Valsta innan han återvände hem för att 
driva egen maskinentreprenad. Idag sysselsätter 
JR Energientreprenad ett tiotal personer vid hög-
säsong och omsättningen i år tros hamna på 8,5 
miljoner kronor. 

Inga kreatur
Jan och Rickard brukar tillsammans 265 ha, varav 
126 ha är egen mark. På 50-talet fanns det 25 

gårdar i socknen, nu är det bara två brukningsen-
heter kvar. Jan har köpt tre och arrenderar fyra av 
de gamla gårdarna. 
 I växtodlingen ingår mycket vall och 
utsädesodling och stor vikt läggs vid goda för-
fruktsgrödor. Fram till 2000 fanns det dessutom 
ungdjur på Trojenborg vilket bidrog till markens 
bördighet, men när de försvann ville Jan ha ett 
substitut. 
- På vissa delar av arealen jag odlar har det inte 
funnits kreatur sedan 60-talet. Här på Trojenborg 
hade bördigheten säkert klarat sig bra i tio år till 
tack vare mina ungdjur, men det försämras ju suc-
cessivt när det inte tillsätts någon mull. 

Lättare att plöja
Jan och Rickard har spridit slam varje år sedan 
2007. Nästa år planerar de att markkartera för att 
jämföra kartorna före och efter slamgödslingen. 
Jan lockas framför allt av mullämnena i slammet, 
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Trojenborg
För oss på Biototal är det viktigt att grunda våra produkter, vår kunskap och 
våra ställningstaganden i både praktik och forskning. I det andra reprotaget i 
vår intervjuserie kan du läsa om Jan och Rickard Andersson på gården Trojen-
borg i Östergötland och hur de resonerar kring sin växtodling och användandet 
av både slam och biogödsel. 
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men även av mikronäringsämnena. Han är 
noggrann i sin växtodling; med en tioårig 
växtföljd, ibland ännu längre, återkommer 
tärande grödor med långa intervall. 
- Visst går det att så vete flera år i rad och 
få bra skörd, men det måste växa på längre 
sikt också. Jag kör på min linje, resonerar 
Jan. 
 Slammet läggs i första hand till 
höstrapsen, och i andra hand till höstvete 
eller vårkorn. Både Jan och Rickard märker 
stor skillnad på strukturen i marken sedan 
de började använda slammet.
- De bitar vi hade svårt att plöja förut har 
gått mycket lättare nu, säger Jan.
- De senaste två åren har höstarna varit 
blöta men plöjningen har gått bra ändå, lägger 
Rickard till. 

Byggde brunn
I oktober 2011 togs första spadtaget till en ny 
biogödselbrunn på Trojenborg. Den stod klar i 
slutet av november samma år och rymmer 4200 
kubikmeter. 
- Vi pratade om att bygga en brunn på 3000 kubik 
först, men vi vill kunna köra ut när förutsättnin-
garna är som bäst på våren och därför valde vi 
i slutändan en större – man kan ta helt andra 
flöden då. Dessutom så blev det inte så mycket 
dyrare rent procentuellt, berättar Jan.
 I samma veva investerade Rickard i en 
gödseltunna med 24-metersramp.
- Tack vare 24-metersrampen till tunnan och 
mycket slam och mull i backen så klarade vi pack-
ningsproblematiken i år, trots att det har varit så 
blött. 

Lättillgängligt kväve
Både Jan och Rickard upplever att grödorna reag-
erar snabbare på biogödsel än på både stallgödsel 
och handelsgödsel, vilket är bra framförallt under 
kalla eller torra vårar. 
- För två år sedan när det var så torrt syntes det 
jättetydligt vart det hade spridits biogödsel. Det 
är lätt för växterna att få tag på näringen, menar 
Jan.  
 Något som både Jan och Rickard före-
språkar är den relativt nyinförskaffade HE-VA 
djupkultivatorn, som luckrar och direktsår frön. 
- Den tror jag stenhårt på, säger Jan, ta bort hal-
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men, ut med biogödseln och direktså rapsen. 
 Jan förklarar det som att rapsen vill ha 
lättillgängligt kväve så den direkt kan ta fäste, 
rötterna går så fort ner i marken och kommer för 
långt från näringen om man använder handels-
gödsel. 
- Jag har halverat inköpen av mineralgödsel och 
ersatt med organiska gödselmedel. Dessutom 
finns det mer organiskt kväve kvar i marken så 
det är inte lika bråttom ut på våren. 

Och framtiden då?
På Trojenborg planeras ny maskinhall. Jan fun-
derar på att minska arbetet i skogen och hjälpa 
Rickard mer. Kanske utökas växtodlingen så 
småningom också.
- Vi vill driva stabila företag som står på stadiga 
fötter. Att driva maskinstation åt lantbruk är 
inte så konjunkturberoende – gräset växer och 
behöver slås ändå. Jag försöker satsa på större 
kunder och långa kontrakt och dessutom ställa 
upp till 100 %. I år slog jag 2400 ha vall per skörd. 
Jag brinner för maskinstationen och växtodling, 
jag har nåt driv i mig, säger Rickard och ler. 
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