
HÅLLBART in i framtiden - mat från gården med eget ekologiskt 
KRETSLOPP 



Från ett
traditionellt och moget lantbruksföretag

till ett

modernt matföretag med 
genuina mervärde som 
konsumenten gillar ? 



Wapnö AB

Vision
”Idag bättre än igår” på ett uthålligt sätt.

Affärsidé
”Wapnö ger dig färskhet, närhet och öppenhet”

Framgångsfaktorer
Djurmiljö, öppenhet, kundkontakt, bra produkter,
Det lilla företaget med miljökunskap och med i tiden.

Varunamn 
Kanske i framtiden mer avgörande



Wapnö AB

- Omsättning  2015: 131 milj. (121 )

- Tillväxt på 5 %

- 70 anställda (70). Vi anställer gärna fler.

- 50-60 000 besökare 

- Resultat 2014 starkt, 2015 svagt

- TB 3 mål Kassaflöde: 10 %

Marknadsområde  

1)12 mil norrut

och 12 mil söderut, 7-8 mil 

mot Småland. (Stockholm ny)

2) Götaland, Svealand och Själland
Vi går mot ett marknadsområde



Wapnö AB

Division primärproduktion. (lantbruk)
AO 10 Odling. 2500 ha. 1200 ha spannmål samt, raps, majs vall, bete osv
AO 20 Djur. 1450 kor, 1100 mjölkkvigor, 1050 köttkvigor Totalt 3600 djur. 
Förnyelsebar energi. Wapnö Biogas och Biodiesel från foderprotein. 
AO 80 Växthus och Trädgårdsproduktion under uppbyggnad
Division Gårdsmejeri
AO 70 Produktion. 
AO 75 Försäljning  av mejeriprodukter och mjöl. Logistik.
Division Hotell & restaurang

AO 90 Hotell & Restaurang samt gårdsbutik
Division Övrigt

AO 60 Chark med gårdsslakteri.  Wapnö Miljökött®  (2016)
AO 50 Gårdsbryggeri. Mälteri och bryggeri. Vatten, (rapsolja)
AO 40 Fastigheter. 
AO 30 Skog 450 ha. Jakt, grustag, stenbrott sökt, fyllnadgrop
Gemensamt för företaget
FF 99 Företagsfunktion 



Arbetsmiljöpolicy

Allmänt

Wapnö AB skall vara bland de företag som 

ligger "först in i framtiden". Det kräver att de 

anställda känner sig positiva till företagets förändringar, stora som små. En förändring utvecklar 

den enskilde och företaget. För att ha ständiga förändringar 

jobbar vi efter:

"Vi är 95 % bra och jobbar med 5 % för 

att bli bättre".

Vi jobbar med "3".

"3" innebär att tre objekt, kunskap, orsak, 

förbättring, m.m. skall listas för att söka 

förbättring inom de 5 %.

"3" kunskapsområde finns där den personliga utvecklingen skall ske utifrån företagets egen 

erfarenhet och kunskap.

"J till K" = Från jord till ko.

"F till K" = Från foder till ko.

"K till K" = Från ko till konsument



Vad har vi mer än andra gårdar

ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) 

tredjepartsrevision av Intertek.

ISO14001 (miljöledningssystem) 

tredjepartsrevision av Intertek.

ISO 22000 (livsmedelssäkerhet) 

tredjepartsrevision av Intertek.

FSSC 22000 (livsmedelssäkerhet) 

tredjepartsrevision av Intertek

HACCP

IP-Sigill (miljö- och kvalitetssäkring för gårdens 

produktion) tredjepart av Aranea.

KRAV 1995 (produktmärke) tredje part av Aranea.

Tillsyn för livsmedelsproduktion är livsmedelsverket och 

för restaurang kommunen vilket används i egenkontrollprogram.













"If all of the world’s 250 million tonnes of 
plastics were substituted with bio-based 
plastics from crops, this would require an 
extra 100 million hectares of arable land 
(which amounts to a land area the size of 

the US)".





Följande text finns att läsa när man tecknar avtal med HEM i Halmstad

”Vi är ett lokalt elhandelsföretag med miljön i fokus och levererar därmed 
enbart lokalproducerad vattenkraftsel från Nissan och Lagan”.

Till vem ?

Vidare står det

”För dig som vill göra ett aktivt val av förnyelsebar vattenkraftsel från 
HEM rekommenderar vi just nu …..”. 

Kommer den elen hem till den som tecknar avtal med HEM ?



3.7.2. Förnyelsebar el
Den el som du köper in ska till 100 procent 

komma från förnybara energikällor,  till 
exempel……………Regeln gäller för alla 

produktionsplatser där KRAV-certifierad 
produktion förekommer även om den 
produktionen bara utgör en liten del.

2015. 14.7 den el som används ska till 100 procent komma från förnyelsebara 

energikällor, till exempel……..Undantag gäller om man inte kan påverka sitt elavtal.





Mineralgödsel
CO2 –ekv /kg N vid produktion
2,7 eller 3,3 eller uppemot 10

eller gödsel Pellets 8-3-5 , Pellets 9-4
som inte kan köras på vall, bete osv.





Vad blir din modigaste och 

spänstigaste tanke  den 4 

februari. 


