
   Kristoffer och Tobias Kullingsjö, 
Rensvist Elmersgården 

Mål och uppföljning 
med engagerad 
personal  

MILK 

Detta är innovationen 1 

God organisation ger bra mjölkavkastning på mycket grovfoder 

På Elmersgården strävar man mot en bra vall- och mjölk-

produktion. Det ska vara fart på verksamheten och den måste 

ständigt utvecklas. 

För att nå målet med lönsam och intensiv produktion krävs 

engagemang av alla. Personalmöte hålls varje måndagsmor-

gon. Där informeras med hjälp av nyckeltal om hur jordbruket 

går. En digital almanacka används för att man ska veta vad ar-

betskamraterna jobbar med. På anslagstavlan i ladugården 

finns information om återkommande arbetsuppgifter och vem 

som gör dem just denna vecka. 

Strategier framåt och uppföljning måste finnas. Uppföljning 

görs bl.a. inom EDF, European Dairy Farmers, där företag från 

Sverige och andra länder inom Europa jämför nyckeltal. 

Gårdsrådet är ett viktigt forum för att bygga upp strategier framåt. 

Målet är ett lantbruk i utveckling med bra produktion och ett roligt jobb.  

Bra ekonomiskt resultat och goda arbetsförhållanden  

Passion för jobbet och intensiv produktion  

Ett företag som expanderar måste ha personalen med sig genom 

engagemang, insyn, strategier och uppföljning.  

 



M Å L  O C H  U P P F Ö L J N I N G  M E D  E N G A G E R A D  P E R S O N A L   

    Gårdsbeskrivning 2 

GÅRDEN 

10 heltidsanställda på hela gården, inklu-

sive svinproduktion och växtodling.  

Ekologisk mjölkproduktion. 

700 ha åker varav 180 ha slåttervall och 

120 ha betesvall.  

 

DJUREN 

310 mjölkkor, huvudsakligen Holstein. De 

producerar 11 000 kg mjölk per ko och år.  

VARFÖR FUNKAR DET? 

Man måste kunna se ett problem som en utmaning i stället för en motgång. 

Det gäller att omge sig med bra anställda och engagerade rådgivare. Även an-

ställda med annat språk måste kunna ta del av viktiga nyckeltal. Att ha mål 

med verksamheten är nödvändigt!  

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Styv lera, mellanlera, sandig lättlera m.m. 

Tempererat kontinentalt klimat. 

Altitud: 130 m över havet. 

Lutning: 5 %. 

Gården ligger utanför Vårgårda i Väster-

götland.  

 

VALLSKÖTSEL 

Bete: Ja. 

Slåttervallar med rödklöver, vitklöver, 

ängssvingel, timotej och engelskt rajgräs. 

Fyra ensilageskördar.  
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