WIGGEBY
– UTVECKLING GENOM LÅNGSIKTIGHET
Gården Wiggeby är belägen på Färingsö, en av de många öarna i Mälaren, cirka tre mil från Stockholm city. Idag
ägs gården av Håkan och Teri Lee Eriksson. Men redan 1925 köpte familjen Eriksson gården av Robert Ljunglöv, av
många känd som snusfabrikör Ljunglöv. Vid övertagandet omfattade Wiggeby cirka 60 hektar. Idag brukas, efter
tillköp av mark och genom arrende, ca 1 000 hektar. Här finns också en mindre nötdjursbesättning och en omfattande
återvinnings- och entreprenadverksamhet.
Att vi idag har flera verksamhetsgrenar är ett resultat av vår filosofi. Den grundar sig på att ständigt utvecklas,
samtidigt som vi tänker långsiktigt. 2010 vann vi WWF:s pris som Årets Östersjöbonde, bland annat för att vi lyckats
halvera läckaget av kväve till vattenmiljön. Utmärkelsen gjorde oss självklart mycket stolta.
Något som vi också tycker är mycket viktigt är att ta hänsyn till vår omgivning, Wiggeby ligger i ett
vattenskyddsområde med närhet till omfattande permanentboende. Därför lägger vi stor vikt vid planering av olika
skötselåtgärder och att skapa en god dialog med våra grannar.

UTHYRNING AV LAGERLOKALER
2004 avvecklade vi vår slaktsvinsuppfödning. De gamla stallarna är idag ombyggda till lagerlokaler där
småföretagare kan hyra in sig. Lokalerna är snygga, fräscha och uppvärmda, och de som vill hyra in sig kan
anpassa lokalerna efter de behov som finns.

Vi erbjuder service och reparationer på bl a skogs- och
entreprenadmaskiner samt ombyggnationer och svetsarbeten. Vi har bilar för fältservice och utför även AC-service.
Våra samarbetspartners är bl a Eco Log, Log Max, Rottne,
Gremo, Tigercat och Möre maskiner. Vi erbjuder ett brett
sortiment av tillbehör till skogsmaskiner.
Gimgöl, Julita Tel 0150-920 61

KONVENTIONELL SPANNMÅLSODLING
MED MODERN TEKNIK
Huvudinriktningen på Wiggeby är en omfattande växtodling, som bedrivs konventionellt på drygt 1 000 hektar
och som brukas i en elvaårig växtföljd. Cirka 270 hektar är vall, för hösilageproduktion. På ca 630 hektar odlas
tröskgrödor, huvudsakligen höstvete, och våra avbrottsgrödor är främst raps och ärter. Varje år ligger också ca 90
hektar i träda.
Den elvaåriga växtföljden, med träda sista året, handlar om långsiktighet och hållbar utveckling. På Wiggeby vill vi få
ordning på marker som genom åren ibland blivit eftersatta, och då insatsvaror är dyra tycker vi att det är viktigt att
optimera skörden. Det gör vi också genom att utnyttja den senaste tekniken. Till exempel har vi andvänt N-sensor i
14 år, som mäter hur mycket kväve som en gröda behöver och reglerar spridningen av gödsel. I spannmålsodlingen
använder vi GPS-teknik och samtliga jordbruksmaskiner drivs av miljövänlig Biodiesel. Ju mer effektivt vi kan ta
tillvara våra egna resurser, desto större vinnare blir miljön. Det är vår filosofi.

HÄSTFODER AV HÖGSTA KVALITET
Vårt hösilage produceras i fyrkantsbalar i vikter på cirka 250–300 kilo och med en torrsubstans på 60–70 procent,
vilket ger en bra ensileringsprocess. För bästa kvalitet har balarna en mycket hög densitet, det vill säga att de är hårt
pressade. På Wiggeby producerar vi partier som håller en hög och jämn nivå som kan användas året runt, av alla slags
hästägare.
För att kunna ta fram hösilage av toppkvalitet gäller det att göra rätt i varje moment, från strå till bal. Vi tar flera
analyser innan varje skörd för att se till att vi får de värden våra kunder önskar när vi skördar. Under skörden tas det
analysprover på var tionde bal.
Vi hanterar vallen så lite som möjligt för att inte förlora näring i fodret. Därför bredsprider vi en gång och låter fodret
självtorka. Sedan stränglägger vi precis innan pressning, vilket gör att vi får ett jämnt fördelat gräs med bibehållen
näring i balarna. Partierna stackas sedan för varje fält, där vändtegar och fält är separerade.
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Måsvilan AB - Tom Barrèn
Träkvista Bygata 4, 178 37 Ekerö
Telefon: 0707 797 636
tom@masvilan.se
www.masvilan.se

www.fla.se

DJUR SOM VÅRDAR NATUREN
På Wiggeby finns en mindre nötdjursbesättning. Ett 40-tal Highland Cattle vårdar betesmarkerna på Färingsö och ser
till att hålla landskapet levande. Rasen Highland Cattle passar utmärkt för detta uppdrag, då det är lätta djur som rör
sig smidigt i de sjönära miljöerna och allt vårt kött säljs lokalt.

ÅTERVINNING AV MATERIAL
Satsningen på återvinning har gjort att Wiggebys verksamhet har vuxit, samtidigt som vi fått in ett kretsloppstänk
som gynnar miljön. Vi tar emot ris, stubbar, stockar, jordmassor och hästgödsel. En liten del av stubbarna och
stockarna eldas i vår egen centralpanna, resterande krossas till flis och körs till värmeverk. Trädgårdsavfallet, liksom
hästgödseln, blir basen i vår jordproduktion.
Vi löser de flesta av våra kunders problem med hästgödsel. Till exempel hyr vi ut containrar för uppsamling av
hästgödsel, men vi kan givetvis även ordna med tömning av både befintliga containrar och gödselplattor. Allt detta
sköter vi med egen lastbil. Förutom till jordproduktion används hästgödseln som fosfor och mulltillskott till vår
åkermark.
Alla maskiner som vi använder i återvinningen drivs av fossilfri diesel, HVO. Vi tankar från vår tio kubikmeter stora
farmartank, som är försedd med GPS-utrustning. Det innebär att Energifabriken, på ett föredömligt sätt, fyller på
tanken när det behövs. Vi kan helt koncentrera oss på vår huvuduppgift, att återvinna material.

TILLVERKNING AV JORD
2012 investerade vi i en komposteringsanläggning, där vi av trädgårdsavfall och hästgödsel tillverkar vår egen jord.
Året runt säljer vi två typer av jord, planteringsjord och anläggningsjord. Varje år produceras cirka 10 000 ton jord.
Ungefär hälften av de mottagna gödselvolymerna hygieniseras i vår trumma och används till jordproduktionen. Vår
jord är alltså helt naturlig och innehåller ingen handelsgödsel.
Som kund är du välkommen att själv hämta storsäck med bil och släp, vi hjälper till att lasta. Vi erbjuder också
utkörning av storsäck eller lösvikt med lastbil inom Stockholm.

Vi gör det enkelt
att köra fossilfritt!

Med egna mackar och
support på cisterner,
miljöberäkningar, pumpar,
kommunikation och
fordonsutredningar får vi det
att fungera. Året runt.

100% FÖRNYBARA BRÄNSLEN

ENTREPRENADER MED KVALITETSSTÄMPEL
Vår entreprenaddel kännetecknas av en väldigt hög kvalitetmedvetenhet och stor flexibilitet. På Wiggeby finns tre
mobila sorteringsverk. Ett används på gården, ett till att återvinna sopsand från Stockholm och ett är ute hos våra
kunder. Vi har personal som bara arbetar med de mobila sorteringsverken och som har en mycket god överblick över
sorteringsprocessen, något som är väldigt viktigt.
Vi erbjuder även krossning av stubbar och flis samt snöröjning.

Behöver ni Gårdsflis eller Stamvedsflis?
Vi flisar ert egna material eller levererar efter era behov.
Produktionsledande inom Stockholm.

Hör av dig!

08 - 98 45 00

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
FÖR MER INFORMATION
Wiggeby Jordbruk AB
Wiggeby Gårds Väg 21, 179 96 Svartsjö
info@wjab.se, www.wjab.se

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag–torsdag: 07.00 – 16.30
Fredagar: 07.00 – 15.30
Frukost 09.00 – 09.30 / Lunchstängt 12.00 – 13.00
KONTAKTPERSONER
Jord, återvinning och entreprenad: Jonas Östlund: 0706-93 50 43
Hästfoder och lantbruk: Jonas Andersson: 0706-93 50 44

FLEXIBILITET OCH
KVALITET ÄR VÅR STYRKA!

• 14598 • www.jssverige.se

Med individuell anpassning till varje projekt - vad gäller
allt från personal till maskiner och fordon, skräddarsyr
och försäkrar vi dig ett resultat av högsta kvalitet.
Vi miljösäkrar enligt ISO 14000.
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