
Lantbrukaren som vågar satsa 

 
Bengt Hellerström är lantbrukaren som 
vågat satsa när andra tvekat. Idag är han 
en av landets främsta grisproducenter och 
driver idag Annelövsgrisen AB. Företaget 
har en omsättning på 17 milj. och 8 
anställda.  
 
Växte upp på skogsgård 
Bengt växte upp på en skogsgård utanför 
Växjö. Som liten var han inte särskilt 
intresserad av jordbruk. Han läste på 
humanistlinjen men hans pappa tyckte han 
skulle engagera sig mer i jordbruket så 
Bengt tog en grundkurs inom lantbruk. 
Efter det jobbade han både med mjölkkor, 
skog och var en runda nere i Frankrike och 
jobbade med prisproduktion. Han gick 
både maskinkurs, ekonomikurs och 
driftsledarkurs. Han träffade sin blivande 
fru vars pappa ägde och drev 
spannmålsgården Annelöv. Där jobbade 
Bengt ett tag innan han studerade 
lantmästare på SLU Alnarp.  
  
Köpte Annelöv 
Några år senare flyttad Bengt tillbaka till 
Växjö tillsammans med sin fru där de fick 
två barn. Han jobbade där som säljare åt 
Kvarnbyfoder och sålde över telefon men 
trivdes inte riktigt. Familjen flyttade därför 
1991 ner och tog över svärfarns gård 
Annelöv som då var en arrendegård via 
domänverket. Ett år senare fick han lån och 
kunde köpa loss gården trots mycket 
omständigheter och en hög ränta.  
  
Startade grisproduktion 
Bengts granne Kent Nilsson sysslande med 
grisproduktion och 2002 gick de samman 
och bildade Annelövsgrisen AB. Men 
produktionen var alldeles för liten så de 
sökte tillstånd för att bygga ut men fick 
avslag. Efter ett tag gick grisgården 
Videlund i konkurs och Bengt såg sin 
chans att satsa och köpte gården 
tillsammans med Kent. De behöll 8  

 
Bengt Hellerström lyckades vända den 
konkursdrabbade gården Videlund till ren 
framgång.  
 
anställda, samtidigt som de jobbade 
mycket själv. Priserna på gris steg och 
gården kunde renoveras och byggas ut. 
Först efter 7 år fick de tillstånd att bygga 
på Annelöv. 
Det var inte helt lätt att starta upp ett nytt 
företag. Bengt är glad att han hade sina 
tidigare kunskaper vilket han haft stor 
nytta av.  
När det ska köpas in foder kollas alla priser 
noggrant upp genom offerter från olika 
leverantörer. Även priset på gris är en stor 
avgörande faktor och det görs många 
förhandlingar. Då Bengt tidigare jobbat 
som säljare vet han hur man gör, det gäller 
att vara rak och ärlig. 
  
Intresse för naturen 
Det finns ett stort intresse för natur och 
ekologi hos Bengt som tycker det är viktigt 
med biologisk mångfald. Han sparar därför 
områden till insekter och fåglar där han 
sätter ut hotell till dem i form av 
halmbalar. Även blommor åt insekterna är 
viktigt och han gör speciella lärkrutor som 
är små osådda rutor i åkrarna. Visst har han 
tappat lite i skörd på grund av detta men 
det tycker han är värt.  
  



Kunskap är glädje 
Han provar gärna på nya saker och söker 
hela tiden ny kunskap. Kunskapen och 
utbildning är mycket viktigt och den hittar 
han främst i böcker och tidningar. Det är 
en stor glädje trots att man inte alltid har 
nytta av allt. Drivkraften varierar hela tiden 
från situation till situation. Han vill hela 
tiden förbättra sitt företag och se nya 
möjligheter. Efter regn kommer sol, allt 
löser sig och det är bara att se framåt.  
 
Framtid 
Många tankar finns inför framtiden. Han 
tror på framtiden och det gäller att alltid 
vara positiv och göra allt i rätt tid. Där 
finns planer på att själva köra iväg grisarna 
till slakt eller kanske till och med öppna 
eget slakteri och gårdsbutik. Då barnen inte 
är intresserade av lantbruket lutar det mot 
att sälja om några år men det dröjer. 
Gården är trots allt en bra bas för familj 
och släkt där Bengt trivs mycket bra.  
Lantbrukare är ett sätt att försörja sig, en 
livsstil. Det gäller att marknadsföra sig, 
sälja in sig, att skapa en god produkt med 
sig själv. Visst måste man ha lite pengar i 
kassan men det gäller att tro på framtiden, 
att hela tiden anpassa sig och våga satsa för 
att vinna.  
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