
Grisbonden Tobias Olsson har arbetat på 
Bäretofta Nygård hela sitt vuxna liv. Gården 
ligger utanför Lövestad i Skåne och funnits 
sedan flera generationer tillbaka. 

Mitt emellan den nedre delen av den svenska 
östkusten och hjärtat av Skåne ligger Bäretofta 
Nygård. En av grisgårdarna som från och med i 
år levererar julskinka märkt med regionen som 
grisarna kommer ifrån.  

– Det viktigaste för mig som grisbonde är att 
djuren mår bra under hela sin uppväxt. Det gör 
de genom god miljö och en hög kvalitet på vår 
hantering av deras individuella behov, säger 
Tobias.

Att Tobias Olsson har jobbat som bonde i Skåne 
i över 20 år är enligt honom ett kvitto på hur bra 
han trivs i regionen. Under sina år som bonde 
på Bäretofta Nygård har Tobias prioriterat gri-
sarnas välmående och ett kretsloppstänk högt.

– Jag är stolt över Bäretofta Nygårds helhetsstänk. 
Vi producerar bland annat spannmål på gården 

som i sin tur leder till friska, välmående grisar. 
Vi tar även hand om livsmedelsrestprodukter 
som annars hade slängts och producerar el för 
vår produktion genom vindkraft på gården,  
säger Tobias. 

Det är totalt tre regioner som kommer att vara 
representerade med sin egen julskinka i år. Det 
är Mälardalen, Skaraborg och Skåne. Att vara 
en del av Scans regionbaserade satsning känns 
både kul och ärofyllt.

– Det är en bra, lokal produkt som vår gård, 
tillsammans med Scan, erbjuder det svenska 
folket. Jag tycker mig höra en efterfrågan efter 
kött från den egna regionen, så att möta det 
behovet känns väldigt bra. Sedan är skånskt kött 
det absolut bästa enligt mig.

Jultraditionerna hemma hos Tobias familj är få, 
men en sak är säker − skinkan är alltid högtidens 
stjärna.

– En stor och smakrik julskinka är enligt min 
mening ett kvitto på ett bra julbord!  

’’GRISARNAS VÄLMÅENDE ÄR  
A OCH O FÖR EN GOD JUL’’

På Bäretofta Nygård bor cirka 7000 skånska grisar. Gården drivs av grisbonden  
Tobias Olsson och hans tre anställda.  

BÄRETOFTA NYGÅRD



För 25 år sedan bestämde sig Jeanette 
och Fredrik Elander för att börja föda upp 
grisar på Äs Gård i Mälardalen. Paret var 
då drygt 20 år gamla. Sedan dess har deras 
passion för arbetet fortsatt växa. 

Från och med i år levererar paret regionsspecifik 
julskinka till Scan, som kommer att säljas i butik 
med mer information om gården och regionen 
som grisarna är uppväxta i.  

– Att jobba med mina grisar är både stimulerande 
och givande. Det var lika självklart då som nu att 
vi skulle arbeta som grisbönder. Det är världens 
bästa jobb, helt enkelt, säger Jeanette Elander. 
 
På Äs Gård tar man varje år hand om 8000 grisar. 
Grisarna äter till största del egenproducerat 
foder i form av spannmål och bönor. 

Grisarnas behov ses dagligen över, allt för att 
förse dem med den näring de behöver. 

– Det är viktigt att ständigt utvärdera vårt arbete 
för att grisarna ska må så bra som möjligt.        

På så sätt kan vi arbeta förebyggande mot sjuk-
domar. Vi har noggranna rutiner som vi aldrig 
kompromissar med. Vi går till exempel igenom 
varenda box dagligen för att säkra en god tillvaro 
för varje individuell gris, säger Jeanette. 

Jeanette är stolt över att kunna erbjuda en lokal, 
högkvalitativ produkt tillsammans med Scan. 
Utöver Mälardalen får Skåne och Skaraborg 
julskinkor från den egna regionen. 

– Det finns en stor efterfrågan efter närprodu-
cerat kött, så att kunna erbjuda det tillsammans 
med Scan känns helt fantastiskt, säger Jeanette.

Jeanette och Fredrik har en mysig jultradition 
som de aldrig skippar. I år blir såklart inget 
undantag. 

– Varje år dagen innan julafton brukar vi äta den 
nygräddade julskinkan på frukostknäcke med 
rödbetssallad. 

’’ATT VARA GRISBONDE ÄR 
VÄRLDENS BÄSTA JOBB’’ 

Äs Gård i Mälardalen drivs av grisbonden Jeanette Elander, hennes man Fredrik 
och tre anställda. Det är en familjegård som har funnits i Jeanettes mans familj 
sedan 1700-talet.

ÄS GÅRD



Öster om Vänern och väster om Vättern 
ligger gården Grytåsen Gård. En faluröd 
träidyll som Per-Gunnar Palm delar till-
sammans med sin fru och 1500 grisar. I år 
kommer julskinka från Per-Gunnars gård 
att säljas i samarbete med Scan. 

Allt fler vill äta kött från den egna regionen. 
I år samarbetar Scan med gårdar i tre olika 
regioner för att erbjuda smakrik julstämning 
med historia.  

Grytåsen Gård är en av dessa. Här är det gris-
bonden Per-Gunnar som sköter ruljangsen och 
som tar hand om grisarna. På helgerna får han 
hjälp av sin fru. 

– En sak är säker och det är att man aldrig ska 
underskatta en gris. De är smarta djur som 
ständigt utmanar en. Det har genom åren varit 
spännande att lära sig hur de fungerar och hur 
de signalerar sina behov, säger Per-Gunnar. 

Per-Gunnar försöker odla så mycket mat han 
bara kan själv. Man hittar bland annat spann-
målsodlingar, åkerbönor och soja på gården. 
Förutom det förses grisarna även med olika 
typer av mineraler. 

–  God hälsa och miljö är det absolut viktigaste 
i uppfödningen av grisar. Med det menas bra 
ventilation, anpassade recept beroende på 
behov och kontinuerliga hälsokontroller, säger 
Per-Gunnar.

I östra Skaraborg finns det inte särskilt många 
grisproducenter. Därför känns det extra kul med 
julskinka från regionen. Utöver Skaraborg får 
Skåne och Mälardalen julskinkor från den egna 
regionen i år – i samarbete med bönder från 
respektive område.

– Det gör mig glad och stolt att min gård blir 
uppmärksammad på detta vis. I samarbete med 
Scan har en fantastisk produkt tagits fram som 
jag ser fram emot att presentera för det svenska 
folket, säger Per-Gunnar.

Julen är en stor favorit för Per-Gunnar. Dels på 
grund av den goda julmaten, men framförallt för 
att det är en tid då hela familjen samlas. 

– Det finns ingen bättre känsla än när våra 
utflugna barn kommer tillbaka varje jul och vi 
samlas på gården.

’’JULSKINKA FRÅN SKARABORG 
ÄR SÄLLSYNT OCH  ÄROFYLLT” 

Per-Gunnar Palm har jobbat som grisbonde på familjegården Grytåsen Gård i 10 år.  
Gården ligger i östra Skaraborg – ett område där grisproduktion tillhör ovanligheterna.  
 

GRYTÅSEN GÅRD


