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Groddenstipendiat 2017

”Det som driver mig
är nöjda kunder”

Groddenstipendiat Jim Nilsson, Höganäs:

Att saker och ting är som de är – det är
aldrig någon slump. Det finns en historia,
det finns ett nu. Och utifrån detta kom-
mer en spännande framtid som man till
viss del faktiskt kan styra. Mitt i nuet,
med en intressant historia bakom sig och
mycket nytt på gång befinner sig Jim
Nilsson – en av årets tio Groddenstipen-
diater.

– Ja, jag fyllde nyss 40, så nu är jag redo
för en ny tioårsperiod, säger Jim förnöj-
samt när vi sätter oss ner och börjar prata
om livet.

Jim tog över släktgården Kullen-
bergstorp, utanför Höganäs i Skåne, för
två år sedan och driver 320 hektar och en
omfattande entreprenadverksamhet.

Inspirerande samarbete
Men det är inget ensamarbete det handlar
om:

– Nä, jag gillar samarbete. Vi är fyra
stycken som jobbar tillsammans vilket
fungerar mycket bra.

De fyra är Jim, Jims pappa Kjell-Göran,
grannen Thomas och Stig som tidigare
jobbat på maskinstation. Varje morgon
samlas de och diskuterar igenom vad som
ska göras, och av vem.

– Sen ska man ha roligt, annars går det
inte att driva företag, utbrister Jim!

Just drivet, arbetsglädjen och framtids-
tron är några av alla de positiva egenska-
per som Jim besitter. Entreprenaden är
viktig ur flera aspekter. Den ger möjlighet
att köra med lite större och bättre maski-
ner än underlaget från den egna arealen
medger. 

– Men det som driver mig mest är
känslan av att ha nöjda kunder. När vi
träffas igen så ska det kännas bra, alla ska
vara nöjda, betonar Jim.

Bra grejer
Både gården och maskinerna håller Jim i
bra skick. Underhåll är jätteviktigt, menar
Jim.

– Jag försöker göra det mesta själv och
om jag lämnar bort maskinen stannar jag
gärna på plats och är med och lär mig.

Att vara lantbrukare är mångfacetterat

vilket passar Jim bra. Det praktiska arbe-
tet ligger som för så många lantbrukare
naturligt för Jim. Men inte heller klassiskt
pappersarbete skrämmer honom, inte hel-
ler myndigheter och regelverk.

– Man måste vara beredd att ta alla reg-
ler och när kraven ändras så gäller det att
hänga med och efter en godkänd besikt-
ning känns det som en klapp på axeln för
mig.

Tillbaka till lantbruket
En öppen positiv syn på livet och att inte
ta något för givet är bra egenskaper. Även
om Jim föddes som fjärde generationen på
gården så beträdde han inte den klassiska
upptrampade stigen. Visst fick han en bra
dos lantbruksintresse som liten påg:

– Jag jobbade mycket med pappa Kjelle
och farfar. Det var jätteroligt att kunna
jobba tre generationer tillsammans. Vi spe-
lade också en hel del golf och jagade och
det var mycket tack vare det livet som jag
fick mitt genuina intresse för lantbruket.

Men som 17-åring flyttade han hemifrån
till Helsingborg:

– Jag läste vanligt gymnasium där för
jag ville gardera mig för framtiden, kanske
göra något annat.

Sen blev det ändå lantbruksskola i Sva-
löv med maskinskötarkurs och grund-
kurs. Dags att bryta upp till ett år i
Virginia i USA med 750 hektar grönsaks-
odling. Väl hemma ville Jim gå vidare och
läste upp betyg på Komvux. Men efter en
tids arbete så hägrade Alnarp och Lant-
mästarstudier. Lärorikt och hur kul som
helst berättar Jim.

Efter Alnarpsåren vände Jim hemåt och
hängde på två lediga arrenden och har
sedan 2005 varit egen företagare, men all-
tid i samarbete med pappa Kjell-Göran.  

– Det känns mycket bra att jag har en
rejäl utbildning och erfarenheter från flera
håll nu när jag går vidare i livet, under-
stryker Jim.

Det blev generationsskifte 2015. Jim
hade i bakhuvudet orden från en ekono-
milärare som sa: oavsett hur stor eller liten
gården är så är det ett livsverk som ska
föras vidare.

Fjärde generationen på gården. Utåtriktad, intresserad, noggrann och med många
erfarenheter i bagaget brinner årets groddenstipendiat i distrikt Nordvästskåne,
Jim Nilsson, för att utveckla sitt företag och jobba för en positiv utveckling av lant-
bruket i bygden. Men allt handlar inte bara om fakta och strävsamhet: 

– Man ska ha roligt också, annars går det inte att driva företag, menar Jim!  
Text & foto: Hans Jonsson, Cumulus Information

ÕÕI alla beslut är det viktigt att
jag verkligen brinner för det
jag gör. Men viktigast av allt
det är magkänslan! Det ska
kännas rätt i magen – sen är
det bara att köra!
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Jim Nilsson, 
Kullenbergstorp
4:e generationen på gården Louieberg
utanför Höganäs i Skåne.
Driver i samarbete cirka 320 hektar
växtodling. 
Entreprenadverksamhet med inriktning
på betupptagning, sprutning, gödsling,
betsådd, tröskning.
Fritid: stort intresse för golf och jakt.

MOTTON: 

��Kunderna ska vara nöjda, man ska
kunna ses igen och känna att allt fun-
gerat som förväntat.

��Det är viktigt med uppsatta mål!
��Underhåll och koll på läget är bra

grund att stå på.
��Det viktigaste i beslut är att brinna för

uppgiften och att den rätta magkäns-
lan infinner sig.

��Drivkraften är framtidstron att ut-
veckla och föra över gården till nästa
generation. 

Lantmännens motivering till 
Jim Nilsson som Groddenstipendiat
Jim är en öppen och social person som tidigt bestämt sig för sitt yrkesval. Jim har
utvecklat sitt företag tillsammans med tidigare generation på ett affärsmässigt sätt
och utnyttjat de möjligheter som funnits och är därför ett föredöme som på detta
sätt kan inspirera andra.

��Nordvästra Skåne, Jim Nilsson,
Höganäs, Växtodling 340 ha, maskin-
verksamhet
��Kristianstad-Blekinge, André 

Ottosson, Sölvesborg, Maskinverk-
samhet, Lammproduktion, växtodling
��Kalmar-Öland, Alvlösa Gård AB Per
och Mats Olsson, Mörbylånga,
Öländsk växtodling med kidneybönor,
lök, potatis, frilandsgurka. Vete, korn,
majs och vall till djurproduktionen.
Köttdjurs- och slaktgrisuppfödning,

Areal: 450 ha åker inkl arrendemark,
samt betesmarker.
��Västra Sverige, Johan Christens-
son, Bovallstrand, Växtodling 450 ha,
slaktsvin, frigående värphöns, entre-
prenadverksamhet och gårdsbutik
��Skaraborg, Johan Tell, Varnhem, 
Nötköttsproduktion, cirka 4100 djur

och cirka 2 500 ha. Både ekologisk 
och konventionell uppfödning
��Östergötland, Daniel & Minire 
Hildebrandt, Vikbolandet, kalko-
nuppfödning och växtodling
��Uppland, Familjen Pär, Stina
Hanna och Kristian Johansson, Vit-
tinge, Nötköttsproduktion, cirka 480

ha växtodling och cirka 130 dikor
��Örebro-Värmland, Anders Bengts-
son, Stöpafors, Sunne, Mjölkkor och
växtodling
��Västerbotten, Arne & Anniqa 
Edström, Flarken, grisproduktion
��Jämtland, Erik Svensson, Trångs-
viken, grisproduktion och växtodling

Svinstallarna har stått tomma en längre tid. Men skalet är intakt så det gäller 
att fundera ut något bra att fylla dem med!

– Och ja, tänk att jag har denna möjlig-
het. Det är verkligen det som driver mig
nu – att utveckla gården och föra den 
vidare till nästa generation!

Tänkande praktiker
Så vad är då på gång den närmsta framti-
den? Någon vecka efter att vi träffas så är
det utdelning av stipendiet, något som
Jim inte nog kan understryka hur glad
han är över. Längre fram är det mycket på
gång.

– Jag tänker och filosoferar mycket,
och det är tvära kast i tankarna det kan
vara bestockning, solenergi, nästa golfresa,
min sambo eller en massa annat.

Nästan lite väl många tankar ibland,
men inte dumt med tanke på alla alterna-
tiv som finns för att göra gården självför-
sörjande på energi, försöka utnyttja det
tomma svinhuset, nästa investering i ent-
reprenadverksamheten med mera. Men
trots att Jim gillar att ha kontroll, är nog-
grann, ordningsam och inte lämnar något
åt slumpen, så till syvende och sist så när
det ska beslutas något: 

– I alla beslut är det viktigt att jag verk-
ligen brinner för det jag gör. Men vikti-
gast av allt det är magkänslan! Det ska
kännas rätt i magen – sen är det bara att
köra!

Byggnaderna på Kullenbergtorp, med gårdsnamnet Louieberg, minner om 
generationer arbete på gården fram till i dag.

Som liten påg jobbade
Jim mycket med sin farfar
på gården. Hans traktor
finns kvar och minner om
fina dagar tillsammans.

Grodden-
stipendiater 2017
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