
Programma handelsmissie 

 

Periode: 7 tot en met 11 oktober 2019 

 

7 oktober 2019 

Heenreis (deel auto, deel vliegen) 

Bezoek aan filial i Sverige, Katthammarsvik (agrarisch bedrijf van Edze Agra B.V.) 

- Er zal een rondleiding plaatsvinden op het bedrijf, waarbij alle facetten van de 

agribusiness sector in Zweden aan de orde zullen komen. Zowel de veehouderij 

kant als de akkerbouw kant zullen besproken worden. Er zal nader worden ingegaan 

op het groeiproces van het bedrijf; Waarom is eerst gekozen voor Akkerbouw en 

daarna voor veehouderij?  

8 oktober 2019 

Bezoek aan Mäklerhuset, Claes Randlert.  

- Claes zal ons als senior makelaar meenemen in de wereld van de handel in 

onroerend goed op Gotland. Wat is er te koop, wat word er verkocht, en hoe zijn 

de prijsontwikkelingen. Waarom is dit interessant voor Nederlandse 

investeerders? 

Bezoek aan Länsförssäkringar Gotland 

- Hier zullen we een presentatie krijgen van Kristina Olsson over de agribusiness op 

Gotland 

Bezoek aan Landshypothek AB 

- Hier zullen we een presentatie krijgen van Arne Nyroth, specialist agrarisch 

financieren op Gotland 

9 oktober 2019 

Bezoek aan Ryftes Grönsaker. Följe.   

- Arne Nyroth heeft jaren gewerkt voor Landshypothek bank, en is twee jaar 

geleden gaan werken voor Ryftes. Ryftes is het grootste akkerbouwbedrijf van het 

eiland en heeft veel ervaring met het telen van de echte Gotlandsk Moröter 

(Gotlandse worteltjes). Hij zal ons meenemen in het verhaal en de geschiedenis 

van Ryftes en het eiland. Ook is er de mogelijkheid langs de velden te rijden en de 

praktijk te proeven. Als er voldoende tijd is zullen we ook een bezoek brengen aan 

het (kleine)bedrijfje van Arne zelf waar hij mosterd teelt.  



Bezoek aan Fam Nikkels, Garda 

- Fam. Nikkels is in 2016 geëmigreerd naar Gotland. Ze vertellen ons over wat je 

tegenkomt qua mentaliteit en cultuurverschillen. Ze zijn gegroeid van 1,8 miljoen 

liter geproduceerde melk per jaar tot 4,5 miljoen liter in 2019. Sinds voorjaar 2019 

doen ze dit niet meer biologisch (EKO, KRAV). Voorheen deden ze dit wel, nu zullen 

ze toelichten waarom ze deze keuze gemaakt hebben.   

Bezoek aan Havdhem Bols AB, Havdhem. Maria Levander.  

- Havdhem Bols AB ontvangt ons op kantoor. Zij zullen ons de veterinaire kant van 

Zweden laten zien. Omdat  Maria haar man, Eric Levander, mede vennoot is in een 

van de grootste melkveebedrijven van het eiland (Sudermjölk) zullen ze ons aan de 

hand van voorbeelden van dit bedrijf vertellen hoe het er aan toe gaat op 

veterinair gebied. Als er tijd is en het past in het schema, word dit bedrijf ook 

bezocht.  

10 oktober 2019 

Bezoek aan När Bygg AB. Stanga, Jimmy Karlsson 

- När Bygg is een bouwbedrijf, gespecialiseerd in stalinrichting en melkstallen. Ze 

zullen ons rondleiden over het bedrijf.  

Bezoek aan DeLaval, Andre Johansson 

- DeLaval is een typisch Zweeds melktechniek bedrijf. Ze nemen ons mee in de 

historie van de melktechniek en ontwikkelingen in Zweden. 

In de avond proberen de oude vestigingsstad (Hanzestad) Visby te bezoeken met de 

karakteristieke muren. Een stukje ‘toerisme’ in het programma.  

11 oktober 2019 

Bezoek aan SojdungS farming innovations, Visby. Leif Andersson en medewerkers. 

Hier zal ook iemand van Siloking aanwezig zijn (producent van voermachines). 

Matchmaking heeft focus. 

(afhankelijk van tijdsplanning en terugreis van deelnemers)  

Eventueel een bezoek aan Arla Foods, Visby, Peter Bergmann. Arla foods wist als 

enige melkfabriek in Europa in 2019 de uitbetaalde melkprijzen stabiel te houden. 

Ze zijn niet gedaald zoals concurrenten dit wel gedaan hebben. Waarom is dit zo, 

wat doen zij beter, en wat voor effect heeft dit op de melkveehouderij in Zweden?  

 

Terugreis 


