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& Hela denna bilaga är en annons

Sabina Eklund är utbildad i fytoterapi/örtmedicin 
och driver sedan tolv år tillbaka Hippo K9 Sport  
& Örtspecialisten som tillhandahåller örter för 
människor, hästar, katter och hundar.

– Örterna ger kroppen bättre förutsättningar att 
må bra och att komma till bukt med olika besvär. 
Men är djuret sjukt ska man alltid vända sig till en 
veterinär. Örter kan ses som ett komplement och 
ger man örter till djuret så stärks immunförsvaret 
och förhindrar att sjukdom utvecklas, säger Sabina 
Eklund.

Hon har sedan barnsben haft stort intresse 
för hästar och haft egna i många år och sett hur 
örterna haft en god inverkan på djurens hälsa.  
Hon har till exempel genom att göra egna studier 
och genom kunders feedback sett hur örtbehand
ling har gett goda resultat mot fång, eksem och 
kronisk bronkit. 

– I den traditionella medicinen behandlar  
man ofta bara symptomen som gör djuret bra 
för stunden, men med örter försöker man hitta 
grundorsaken till symptomen. Eksem till exempel 
brukar vara ett uttryck för att hästen inte mår bra 
invärtes. 98 procent av gångerna visar det sig att 

besvären bottnar i problem med matsmältnings
apparaten, säger hon.

Precis som alternativmedicinen i människornas 
värld är örterna som behandlingsmetod för att 
lindra djurs åkommor och besvär omdiskuterade. 
Det finns inte speciellt många vetenskapliga tester 
eller rapporter på området, vilket Sabina beklagar 
och förklarar med att det är ekonomiska intressen 
som styr.

– En kanadensisk studie som kom för några år 
sedan visade att örter hade haft positiva effekter 
mot hosta, ledproblem, eksem och dåligt immun
försvar. Men tyvärr uppmärksammades bara  
den del i studien som visade på att alltför stora 
mängder vitlök kan göra hästarna sjuka. Men  
doseringen är alltid viktig vad det än gäller och  
jag tror inte att en häst som smiter äter vitlök  
speciellt frivilligt utan melass ens i mindre  
mängder.

Sabina säljer även örter till hund, katt och  
kossor. 

– Juverinflammation är ett stort problem för 
mjölkbönder. Det behandlas traditionellt med 
antibiotika men det kan man slippa genom att ge 

echinacea i förebyggande syfte. Har man ett rent 
sår är det bra att öka cirkulationen och ge näring, 
nypon stärker kärlen och förbättrar bindväven, 
säger Sabina och ger ytterligare två tips som är bra 
för korna:

– Och snärjmåra stärker lever och lymfsystem 
och är rik på kisel som är bra för hud och vävnad 
och Bockhornsklöverfrö är bra för slemhinnor, 
sårläkningen och är också mjölkökande. 

&Hela denna bilaga är en annons

Sedan 2006 fi nns all tillgänglig 
kompetens inom området spann
målshantering samlat under ett  
tak på sydkusten i Stora Her
restad utanför Ystad.

Tre företag inom samma 
bransch erbjuder kunder hjälp 
med utveckling, montering och 
service av utrustning för olika 
former av spannmålshantering.

Det var när de tidigare ägarna 
av Mundus Maskin AB, Holm
quist Teknik AB och Stora 
Herrestad Allservice AB gick i 
pension som samarbetet blev 
verklighet.

– Vi var några montörer i Stora 
Herrestad som bestämde oss för 
att  gå in och köpa företagen och 
utveckla verksamheterna mot 
ett  och samma mål, säger Joakim 
Nilsson.

Företagen är importörer och 
generalagenter för ett  fl ertal 
utländska märken, bland annat 
Kongskilde i Danmark och GSI 
i USA.

Utrustning för spannmålshan
tering som exempelvis torkar, 
varmluft spannor, vågar och rens
maskiner levereras och monteras 
över hela Sverige. Det handlar 
om allt ifrån reservdelar och 
enstaka maskiner till komplett a 
helhetslösningar.

– Vi håller bland annat på att  
färdigställa hela anläggningar till 
Svenska lantbruksuniversitetet i 
Ultuna på Gotland samt i Upp
sala, säger han.

Vid sidan av import, försälj
ning och monteringsarbete driver 
företagen en gemensam verkstad.

Dit kommer lantbrukare som 
exempelvis har fått  problem med 
sina åkgräsklippare eller som 
behöver hjälp med att  tillverka 
ett  nytt  smidesräcke.

– Den ingår som en naturlig 
del i vårt helhetstänkande. Det är 
även utifrån den verksamheten 
som vi renoverar och moderni
serar gamla anläggningar.

Herrestadgruppen kan blicka 
tillbaka på 2008 med tillfreds
ställelse.

– Det kanske låter konstigt, 
men det gick nästan »för bra« 
förra året.

– När du drar på dig för mycket 
jobb, så fi nns det risk för att  du 
inte lyckas leva upp till kundens 
önskemål eller behov på grund 
av att  exempelvis leverantörerna 
inte hinner med, säger han.

2009 har inlett s i en lugnare 
takt.

– Vi har bestämt oss för att  för
söka fi nna en medelväg. Under 
våren säljer vi fl era stora projekt 
och när högsäsongen lägger sig 
räknar vi med att  ha en hel del att  
göra med underhållsarbete fram 
till och med september– oktober.

 Joakim Nilsson ser positivt på 
framtiden.

– Människor kommer alltid 
att  behöva mat och energi, och 
därför kommer det alltid också 
att  fi nnas ett  behov av vår verk
samhet, säger han.

Herrestadgruppen kommer i 
framtiden även att  sikta in sig på 
den internationella marknaden.

– Tyvärr så bromsar lågkon
junkturen än så länge upp den 
satsningen, eft ersom intressenter 
i Europa drar sig för att  investera 
i dagsläget, säger han.

Företagen i Herrestadgruppen 
strävar alltjämt vidare med sin 
gemensamma strategi.

– Vi satsar stora resurser på att  
förvalta och bredda kunskaperna 
inom företagen.

– På så sätt  kommer vi även i 
framtiden tillhöra de marknads
ledande aktörerna i branschen, 
säger Joakim Nilsson.

Hela denna bilaga är en annons

Sedan 2006 fi nns all tillgänglig 
kompetens inom området spann
målshantering samlat under ett  
tak på sydkusten i Stora Her
restad utanför Ystad.

Tre företag inom samma 
bransch erbjuder kunder hjälp 
med utveckling, montering och 
service av utrustning för olika 
former av spannmålshantering.

Det var när de tidigare ägarna 
av Mundus Maskin AB, Holm
quist Teknik AB och Stora 
Herrestad Allservice AB gick i 
pension som samarbetet blev 
verklighet.

– Vi var några montörer i Stora 
Herrestad som bestämde oss för 
att  gå in och köpa företagen och 
utveckla verksamheterna mot 
ett  och samma mål, säger Joakim 
Nilsson.

Företagen är importörer och 
generalagenter för ett  fl ertal 
utländska märken, bland annat 
Kongskilde i Danmark och GSI 
i USA.

Utrustning för spannmålshan
tering som exempelvis torkar, 
varmluft spannor, vågar och rens
maskiner levereras och monteras 
över hela Sverige. Det handlar 
om allt ifrån reservdelar och 
enstaka maskiner till komplett a 
helhetslösningar.

– Vi håller bland annat på att  
färdigställa hela anläggningar till 
Svenska lantbruksuniversitetet i 
Ultuna på Gotland samt i Upp
sala, säger han.

Vid sidan av import, försälj
ning och monteringsarbete driver 
företagen en gemensam verkstad.

Dit kommer lantbrukare som 
exempelvis har fått  problem med 
sina åkgräsklippare eller som 
behöver hjälp med att  tillverka 
ett  nytt  smidesräcke.

– Den ingår som en naturlig 
del i vårt helhetstänkande. Det är 
även utifrån den verksamheten 
som vi renoverar och moderni
serar gamla anläggningar.

Herrestadgruppen kan blicka 
tillbaka på 2008 med tillfreds
ställelse.

– Det kanske låter konstigt, 
men det gick nästan »för bra« 
förra året.

– När du drar på dig för mycket 
jobb, så fi nns det risk för att  du 
inte lyckas leva upp till kundens 
önskemål eller behov på grund 
av att  exempelvis leverantörerna 
inte hinner med, säger han.

2009 har inlett s i en lugnare 
takt.

– Vi har bestämt oss för att  för
söka fi nna en medelväg. Under 
våren säljer vi fl era stora projekt 
och när högsäsongen lägger sig 
räknar vi med att  ha en hel del att  
göra med underhållsarbete fram 
till och med september– oktober.

 Joakim Nilsson ser positivt på 
framtiden.

– Människor kommer alltid 
att  behöva mat och energi, och 
därför kommer det alltid också 
att  fi nnas ett  behov av vår verk
samhet, säger han.

Herrestadgruppen kommer i 
framtiden även att  sikta in sig på 
den internationella marknaden.

– Tyvärr så bromsar lågkon
junkturen än så länge upp den 
satsningen, eft ersom intressenter 
i Europa drar sig för att  investera 
i dagsläget, säger han.

Företagen i Herrestadgruppen 
strävar alltjämt vidare med sin 
gemensamma strategi.

– Vi satsar stora resurser på att  
förvalta och bredda kunskaperna 
inom företagen.

– På så sätt  kommer vi även i 
framtiden tillhöra de marknads
ledande aktörerna i branschen, 
säger Joakim Nilsson.

Reportagefr090106.indd   2 10-07-06   09.29.24



Hela denna bilaga är en annons

Sedan 2006 fi nns all tillgänglig 
kompetens inom området spann
målshantering samlat under ett  
tak på sydkusten i Stora Her
restad utanför Ystad.

Tre företag inom samma 
bransch erbjuder kunder hjälp 
med utveckling, montering och 
service av utrustning för olika 
former av spannmålshantering.

Det var när de tidigare ägarna 
av Mundus Maskin AB, Holm
quist Teknik AB och Stora 
Herrestad Allservice AB gick i 
pension som samarbetet blev 
verklighet.

– Vi var några montörer i Stora 
Herrestad som bestämde oss för 
att  gå in och köpa företagen och 
utveckla verksamheterna mot 
ett  och samma mål, säger Joakim 
Nilsson.

Företagen är importörer och 
generalagenter för ett  fl ertal 
utländska märken, bland annat 
Kongskilde i Danmark och GSI 
i USA.

Utrustning för spannmålshan
tering som exempelvis torkar, 
varmluft spannor, vågar och rens
maskiner levereras och monteras 
över hela Sverige. Det handlar 
om allt ifrån reservdelar och 
enstaka maskiner till komplett a 
helhetslösningar.

– Vi håller bland annat på att  
färdigställa hela anläggningar till 
Svenska lantbruksuniversitetet i 
Ultuna på Gotland samt i Upp
sala, säger han.

Vid sidan av import, försälj
ning och monteringsarbete driver 
företagen en gemensam verkstad.

Dit kommer lantbrukare som 
exempelvis har fått  problem med 
sina åkgräsklippare eller som 
behöver hjälp med att  tillverka 
ett  nytt  smidesräcke.

– Den ingår som en naturlig 
del i vårt helhetstänkande. Det är 
även utifrån den verksamheten 
som vi renoverar och moderni
serar gamla anläggningar.

Herrestadgruppen kan blicka 
tillbaka på 2008 med tillfreds
ställelse.

– Det kanske låter konstigt, 
men det gick nästan »för bra« 
förra året.

– När du drar på dig för mycket 
jobb, så fi nns det risk för att  du 
inte lyckas leva upp till kundens 
önskemål eller behov på grund 
av att  exempelvis leverantörerna 
inte hinner med, säger han.

2009 har inlett s i en lugnare 
takt.

– Vi har bestämt oss för att  för
söka fi nna en medelväg. Under 
våren säljer vi fl era stora projekt 
och när högsäsongen lägger sig 
räknar vi med att  ha en hel del att  
göra med underhållsarbete fram 
till och med september– oktober.

 Joakim Nilsson ser positivt på 
framtiden.

– Människor kommer alltid 
att  behöva mat och energi, och 
därför kommer det alltid också 
att  fi nnas ett  behov av vår verk
samhet, säger han.

Herrestadgruppen kommer i 
framtiden även att  sikta in sig på 
den internationella marknaden.

– Tyvärr så bromsar lågkon
junkturen än så länge upp den 
satsningen, eft ersom intressenter 
i Europa drar sig för att  investera 
i dagsläget, säger han.

Företagen i Herrestadgruppen 
strävar alltjämt vidare med sin 
gemensamma strategi.

– Vi satsar stora resurser på att  
förvalta och bredda kunskaperna 
inom företagen.

– På så sätt  kommer vi även i 
framtiden tillhöra de marknads
ledande aktörerna i branschen, 
säger Joakim Nilsson.

Hela denna bilaga är en annons

Sabina Eklund är utbildad i fytoterapi/örtmedicin 
och driver sedan tolv år tillbaka Hippo K9 Sport  
& Örtspecialisten som tillhandahåller örter för 
människor, hästar, katter och hundar.

– Örterna ger kroppen bättre förutsättningar att 
må bra och att komma till bukt med olika besvär. 
Men är djuret sjukt ska man alltid vända sig till en 
veterinär. Örter kan ses som ett komplement och 
ger man örter till djuret så stärks immunförsvaret 
och förhindrar att sjukdom utvecklas, säger Sabina 
Eklund.

Hon har sedan barnsben haft stort intresse 
för hästar och haft egna i många år och sett hur 
örterna haft en god inverkan på djurens hälsa.  
Hon har till exempel genom att göra egna studier 
och genom kunders feedback sett hur örtbehand
ling har gett goda resultat mot fång, eksem och 
kronisk bronkit. 

– I den traditionella medicinen behandlar  
man ofta bara symptomen som gör djuret bra 
för stunden, men med örter försöker man hitta 
grundorsaken till symptomen. Eksem till exempel 
brukar vara ett uttryck för att hästen inte mår bra 
invärtes. 98 procent av gångerna visar det sig att 

besvären bottnar i problem med matsmältnings
apparaten, säger hon.

Precis som alternativmedicinen i människornas 
värld är örterna som behandlingsmetod för att 
lindra djurs åkommor och besvär omdiskuterade. 
Det finns inte speciellt många vetenskapliga tester 
eller rapporter på området, vilket Sabina beklagar 
och förklarar med att det är ekonomiska intressen 
som styr.

– En kanadensisk studie som kom för några år 
sedan visade att örter hade haft positiva effekter 
mot hosta, ledproblem, eksem och dåligt immun
försvar. Men tyvärr uppmärksammades bara  
den del i studien som visade på att alltför stora 
mängder vitlök kan göra hästarna sjuka. Men  
doseringen är alltid viktig vad det än gäller och  
jag tror inte att en häst som smiter äter vitlök  
speciellt frivilligt utan melass ens i mindre  
mängder.

Sabina säljer även örter till hund, katt och  
kossor. 

– Juverinflammation är ett stort problem för 
mjölkbönder. Det behandlas traditionellt med 
antibiotika men det kan man slippa genom att ge 

echinacea i förebyggande syfte. Har man ett rent 
sår är det bra att öka cirkulationen och ge näring, 
nypon stärker kärlen och förbättrar bindväven, 
säger Sabina och ger ytterligare två tips som är bra 
för korna:

– Och snärjmåra stärker lever och lymfsystem 
och är rik på kisel som är bra för hud och vävnad 
och Bockhornsklöverfrö är bra för slemhinnor, 
sårläkningen och är också mjölkökande. 

Reportagefr090106.indd   3 10-07-06   09.29.26


