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Möllentorp
Möllentorp ligger söder om Vara i Västergötland. Här föder 
Tomas Svantesson upp svensk Rapsgris® tillsammans med 
sin familj. Han är femte generationen som driver gården och 
tog över 2004.

Om gården

• 3 500 rapsgrisar per år
• 120 hektar åkermark

Russelbacka
Gården ligger mellan Lidköping och Vara i Västergötland.  
Här föds svensk Rapsgris® upp av Fredrik och August Stenberg, 
Bo och Carl-Martin Andersson med familjer sedan 2001.

Om gården

• 15 000 rapsgrisar per år
• 1 100 hektar åkermark
• 200 hektar skog

Sundby gård
Frida och Frans Schartau föder upp svensk Rapsgris® 
på gården Sundby i Tillberga utanför Västerås.

Om gården

• 5 500 rapsgrisar per år
• 153 hektar åkermark

Bärnagården
Bärnagårdens Lantbruk ligger mellan Skara och Lidköping 
i Västergötland. Här föder Hans och Håkan Eriksson upp 
svensk Rapsgris®.

Om gården

• 4 000 egna rapsgrisar per år
• 10 000 smågrisar säljs till andra rapsgrisuppfödare
• 550 hektar åkermark

Sörby gård
På Sörby gård i Badelunda utanför Västerås föder  
Magnus Jansson upp svensk Rapsgris®. Gården har drivits  
av familjen sedan 1968, då Magnus far köpte den.

Om gården

• 5 000 rapsgrisar per år
• 100 hektar egen åkermark
• 750 hektar arrenderad 

åkermark

• 200 hektar skog
• 6 anställda

Härlingstorp
På Härlingstorp i det lilla samhället Axvall utanför Skara  
i Västergötland föder Claes von Heideken med familj  
upp svensk Rapsgris®.

Om gården

• 185 hektar åkermark
• 200 hektar skog

Mycklinge Skarsvad
På Mycklinge Skarsvad utanför Västerås föder man upp  
Pigghamgrisar och svensk Rapsgris®. Verksamheten drivs av 
Johan Eriksson, Mats Pettersson, Tina Sjödin, Leffe Sjödin 
och Vicki Skure Eriksson sedan 1982.

Om gården

• 8 000 rapsgrisar per år
• 16 anställda

Evertsholm
Gården Evertsholm ligger vid Göta kanal inte långt från 
Söderköping i Östergötland. Här föds svensk Rapsgris®  
upp av Catrin och Jan Siverskog sedan 1981.

Om gården

• 5 700 rapsgrisar per år
• 160 hektar egen åkermark
•  570 hektar åkermark som 

arrenderas

• 20 hektar skog
• 4 medarbetare

Esplunda
Esplunda gård ligger utanför Enköping i västra Uppland.  
Här föder man upp svensk Rapsgris® och nötkreatur. Gården 
har varit familjeägd ända sedan 1544. Idag drivs den av  
Per och Charlotte Nilsson som är 15:e generationens ägare.

Om gården

• 8 000 rapsgrisar per år
• 400 nötkreatur per år
• 850 hektar åkermark
• 260 hektar skog 

• 50 hektar betesmark
• 13 anställda plus  

sommarjobbare

Halla gård
På Halla gård utanför Kvänum i Västergötland föder  
Anders Gunnarsson upp svensk Rapsgris® och odlar  
nästan allt foder på plats. Gården drivs av Anders sedan 
2012, hans far och en anställd.

Om gården

• 8 500 slaktgrisar årligen
• 345 hektar brukad åker
• 35 hektar skog

• Köttet blir godare och smakar mer
• Naturligt saftigare och mörare
• Raps innehåller nyttiga fetter, som Omega 3

Vårt sortiment av svensk Rapsgris® är gårdsmärkt. Det betyder 
att du ser från  vilken av våra tio utvalda gårdar som köttet som  
serveras kommer ifrån. Här kan du läsa på lite om gårdarna.

Gårdsmärkt Rapsgris®


