
Med 14 traktorer fixar Bengt Nilsson 
och grabbarna på hans maskinstation 
vårbruket. Inte bara på den egna drygt  
1 000 hektaren utan på många gårdar 
runt Tomelilla. Fendt, Case IH, John 
Deere och Valtra, alla märken är tillåtna.
Text och foto: Tord Karlsson Ny säsong! Artikelserien som 

tar dig med till Sveriges mest 
kända gårdar. I nästa  nummer 
kollar vi in allt grönt på 
 klassiska Jordberga i Skåne. 

 DEL 1

SpannmåLS-
kungEn
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Gårdens grödor
Gröda Areal 2012  Skörd 5-årsmedeltal
Höstvete 180 8 300 kilo
Höstkorn 180 7 900 kilo
Råg 90 7 700 kilo
Vårkorn 220 6 200 kilo
Höstraps 180 4 100 kilo
Sockerbetor 180 10,1 ton socker
Summa inkl helskötsel 1 030 
  

Tung  
skitparad

NY ToRkSilo. Här 
ryms 5 000 ton spannmål.



*Rekordmånga maskiner

FiNT FlYT. De två 
största Fendtarna och över 
700 hästar sprider snabbt 
svingödseln på Henriksfält. 
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lukTFRiTT. Slangarna smyger 
ut gödseln efter marken. 

ToppeN TRippel. 
Tre hjulaxlar fördelar 
tyngden och full last 
väger 35 ton. 

luckRAR. Harvpinnen 
luckrar jorden i hjulspåren. 

Full TANk. 
Tony Nilsson 
övervakar 
fyllningen av 
gödseltunnan.
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Solen skiner och det är 
bara tre dagar kvar på 
mars men vårbruket i 

östra Skåne är redan halvvägs. 
Till våren hör skitspridningen. Bengt Nilssons 
Maskinstation rycker ut till Henrikfälts gård i 
Glemmingebro.

 
GåRdeNS GödSelbRuNN behöver av
lastas och Patrik Tillgren och Tony Nilsson 
ställer upp. Med två Samsontunnor på 25 kubik 
rullar det snabbt. Dragarna är två Fendt 936 
Vario. Mäktigt marscherar de över fältet och 
målar det svart av flytgödsel. Maskinstationens 

största traktorer med 355 häst
krafter trycker gödseln genom 
slangarna.

– Alla hästkrafter går åt, kon
staterar Patrik.

Med givan 30 ton per hektar är det dags att 
fylla igen efter några minuter när ett hektar 
har fått sitt. 

– Man tillbringar mest tid på vägen. 
I skitbranschen är också StenInge Eriksson 

och Lars Andersson som sprider fast hönsgödsel 
på en annan gård. Två 210hästars Pumor har 
fullt jobb med spridarna från Samson. Lastaren 
har fullt upp med att serva de två spridarna. 

Väl inbäddade i hönsgödsel syns det inte att 
maskinerna är alldeles nya. Trots det muttrar 
StenInge:

– Växellådorna på spridarna rasade direkt. 
 

ReNA kATASTRoFeN för Samson alltså. 
Gödselkörandet har pågått i några veckor och 
kommer att fortsätta i några veckor till. Det blir 
gärna långa perioder med samma arbete. Ett 
exempel är betskörden som inte slutade förrän 
den 15 januari, vilket var rekordsent. 

För sådden har Bengt Nilsson två betsåma
skiner, en majssåmaskin och två Väderstad 
Rapid. Magnus Åkesson sår just maltkorn med 

*

»�Det�har�bara�varit�
maskiner�och�marken�
som�intresserat«

Bengt Nilsson.

FAR ocH SoN. Peter Bing och Bengt 
Nilsson kör maskinstationen ihop. 



*

Bengt Nilssons största John Deere, 8310:an, och 
den stora 8metersRapiden hos Peter Bing på 
Everödsgården, norr om Tomelilla. Magnus sår 
också sitt eget maltkorn med samma ekipage. 

Bengt Nilsson har del i mycket av det som 
händer på fälten runt Tomelilla. Ständigt be
redd med mobilen styr han körningarna. Han 
har haft maskinstationen i många år och driver 
den nu tillsammans med sonen Peter. Men det 
började med Bengts far Börje på 1960talet. 
Sedan har det växt. För Bengt var yrkesvalet 
självklart:

– Det har bara varit maskiner och marken 
som intresserat. 

Nu gör man de flesta körningar inom lant
bruket. Den tunga maskinlistan imponerar. 
Vallskörden har alltid varit viktig och blir mer 
och mer krävande. Kunderna vill ha bättre och 
bättre kvalitet. 

– Om vi ska köra ensilage åt fem gårdar vill 
alla ha det gjort samma dag, säger Bengt.

 
HAlmbäRGNiNGeN äR eTT annat käns
ligt moment. Plötsligt kan det vara för sent för 
säsongen. Så blev det i fjol. 

Fjorton traktorer och fyra märken. Har du 
någon särskild favorit?

– Det spelar ingen roll, bara den passar och 

har rätt antal hästkrafter till jobbet. 
Men det är många Case IH i maskinlistan?
– Jodå, de är pålitliga, säger Bengt lugnt. 
Det egna jordbruket består av 1 030 hektar, 

225 ägda, 100 på helskötselavtal och resten ar
renderat. Sex grödor täcker markerna, höstvete, 
höst och vårkorn, höstraps, sockerbetor och 
råg. Höstkornet är ganska ovanligt men för
delen som Bengt utnyttjar är att det mognar 
tidigt och går fint att så höstraps efter. Om det 
övervintrar, men det brukar det göra. 

Bengt plöjer ungefär en tredjedel av arealen, 
alltid före sockerbetorna och en del annat när 
det passar. Om det inte är för mycket sten, en 

Traktorer
2 Fendt 936 Vario, 355 hk, -08 , -11
1 Case IH Magnum 335, 330 hk, -10  
1 John Deere 8310, 258 hk, -01 
1 Case IH Puma CVX 225, 225 hk, -10 
3 Case IH Puma 210, 210 hk, -10, -10, -11  
1 Case IH Puma CVX 210, 210 hk, -11
1 Case IH MX 170, 170 hk, -01
1 John Deere 6920, 150 hk, -06
1 Valtra T140, 140 hk, -04  
2 Case IH MX 135, 135 hk, -00, -02

lastmaskiner 
1 Volvo BM L90C, -99 
1 Volvo BM L70F, -10 
1 Volvo BM L60E, -06

Skördetröskor
2 Claas 600, 30 fot, -08, -10 
1 Claas 560, 25 fot, -05

Jordbearbetning
2 Kvernelandsplogar, 5 skär 
1 Väderstadsharv, 9 m 
1 HE-VA Crosskillvält, 12,3 m
1 Väderstad Cambridge ringvält, 12 m
1  Väderstad Carrier cr650 tallriks- 

redskap, 6,5 m 
1 Väderstad Cultus, kultivator, 5 m
1 Kongskilde kultivator, 4 m
1 Amazone Catros tallriksredskap, 4 m

kverrestads läckra maskinpark
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Sjunk ner i soffan 
och njut!

STöRSTA JoNNeN. En 11 år gammal 8310:a drar stora 
Rapiden. Magnus Åkesson sår maltkorn på de egna fälten.

J känner du till någon som ha större 
maskinpark än kverrestad? Skriv till 
e-post: 
traktorpower@lrfmedia.lrf.se eller ring till 
oss på 08-588 367 82 och berätta! Vi ses 
bland sköna maskinerna!

J känner du till någon maskin-
station som har större maskinpark än 
Kverrestad? Skriv till traktorpower@
lrfmedia.lrf.se eller ring till oss på 
08-588 367 82 och berätta! Vi ses bland 
sköna coola maskinerna!

efterlysning!

Wow!

ny!

ny!

ny!

Wow!

Wow!

Gödselspridning 
2  Samson rampspridare, 25 kbm, 24 m
1  Samson rampspridare/myllare, 20 kbm, 

12 m ramp eller 7,5 m harvmyllare
1 vacuumtunna 10 kbm  
2  Samson fastgödselsspridare, 17 kbm, 

12–24 m
1  Amazone konstgödselsspridare, 12–36 m

Sådd
1 Väderstad Rapid, 8 m 
1 Väderstad Rapid Combi + frölåda, 4 m
1  Kverneland Monopill betsåmaskin, 24 

raders
1 Unicorn betsåmaskin, 18 raders
1  Gasparado majssåmaskin + gödsel-

spridare, 12 raders

Växtskydd
1 Moteska 3500, 24 meter 
1 Amazone 4200, 24 meter

Vallskörd
1 Krone slåtterkross, 9 m
1 New Holland 1118 strängläggare, 16 fot 
1  Jaguar 940 självgående exakthack  

med pickup + 8 raders majsbord, -11
1 ROC pickupsträngläggare, 10 m, -11
1  Kuhn combipack + snittare, balare och 

inplastare
2  Hesston 120x130 fyrkantspress inkl. vagn 

1  Krone fyrkantpress 120x130 inkl.  
snitter och vagn 

1 John Deere 592 rundbalspress
1 JF hackvagn ES 5000 MetaQ
3  Transportvagnar för gräs och majs, 

40–50 kbm
 
betskörd
1 Grimme 6 raders upptagare, -12 
2 Thyregod TR7 rensverk, -00
1 Thyregod TR7 special rensverk, -11 
1  Thyregod radrensare med kamera-

styrning, 12 raders

lastbilar och vagnar
4 Volvo lastbilar, 38 ton
3 tipptrailrar, 35 ton
1 Metsjö 3-axlig fältvagn, 25 ton 
1 Cestari skruvvagn 18 ton
1 Metsjö följevagn, 14 ton 

övriga maskiner  
1 Kverneland halmhack 
1 dumper, 12 ton
2 sandspridare, 9–12 ton 
2 diagonalblad + sidoplog 
2 släntklippare, 7,5–9 meter 
2 trädesputsare, 2–3 meter
1 spetsplog
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arrendegård har körts plöjningsfritt i 15 år. 
Den senaste investeringen, just hemkommen, 

är en konstgödselsspridare från Amazone. 8 
tons lastförmåga och 24 meters arbetsbredd 
ska täcka stora arealer. Den är utrustad med 
GPSstyrning och möjlighet att stänga av delar 
av rampen. 

– Den ska vi sedan flytta över till Amazone
sprutan som fungerar på samma sätt, säger 
Bengt. 

 
GpS-eN mARScHeRAR in undan för un
dan. 

– De två nya Fendtarna som drar gödseltun
norna är utrustade med GPS och autostyrning. 

Det är svårt att se var rampen har gått när man 
sprider i vallarna, det är anledningen till GPSen. 

Vilken blir er nästa maskininvestering?
– Det vet jag inte, det byts hela tiden. 
Nytt i år är den stora torkanläggningen som 

ligger mellan gårdarna i Kverrestad. Sex stora 
stålsilor från DanCorn lyser i landskapet.

– De rymmer 5 000 ton. 
Bengt har därmed frikopplat sig från tvånget 

att leverera direkt och kan nu lagra och sälja 
vid förhoppningsvis rätt tillfälle. 

Inte långt därifrån rattar André Andersson 
en Case IH MX 135 och sår betfrö i långa rader 
med en 18raders Unicorn. Det är ett riktigt 
precisionsarbete och André lägger hektar till 

hektar. Innan våren är över kommer han att 
ha sått 200 hektar betor och 700 hektar majs. 
Utan GPS. 

Just nu sår han betor åt sin far, Leif 
Andersson, som också jobbat åt Bengt Nilsson 
innan han skaffade egen gård. Och naturligtvis 
sådde han betor och majs hela våren så yrket 
har gått i arv. 

 
ANdRé HoppAR uT och kollar hur djupt 
fröet hamnar.

– Det ska vara 2 centimeter jord över fröet.
Sedan upp i traktorn och i gång igen. Lugn 

tuffar han vidare, det är över 800 hektar kvar 
att så i Tomelilla trakten. 

*

J bengt Nilssons maskinstation 
håller till i Kverrestad utanför Tome-
lilla i östra Skåne, därav webbplatsen  
www.kverrestad.com. Maskinstations-
rörelsen startades på 1960-talet av 
Bengts far Börje. Nu är tre generatio-
ner med i företaget: Börje och hans 
fru Karla, Bengt och sonen Peter 
Bing. Centrum för rörelsen är gården 
S. Kverrestad, med den bästa verk-
staden. Bengt och Peter bor på andra 
gårdar i trakten.

Den egna arealen är cirka 1 000 
hektar, dessutom finns helskötselav-
tal på 100 hektar. Förutom Bengt och 
Peter arbetar 10 personer i företaget. 
Extra folk lejs in vid arbetstopparna. 
Förutom jordbruks arbetet finns 4 
lastbilar och utrustning för snö-
röjning och vägskötsel.

kverrestad

beTSådd. En snygg Case 
IH MX135 är Andrés hem de 
närmaste veckorna. Efter 
betorna kommer majsen.

Full koll. André 
Andersson kollar om 
pappa Leifs betfrön 
hamnat på rätt djup.

NöJd Till TuSeN. 
Kenneth Hultquist 
stortrivs med sin Puma, 
trots gödsellukten. 

FullT blåS. Hönsskiten 
yr när Sten-Inge drar på. bAS. På Södra Kverrestad 

samlas maskinerna.


