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etta numret är tillägnad det rika odlingslandskapet och våra värdefulla
betesmarker.
I flera artiklar vill vi nyansera och ge en mer rättvisande bild av köttkonsumtionen och varför betesmarkerna är så viktiga att bevara. Vår
förhoppning är att bidra med fakta i en sakfråga som lätt blir misstolkad. Vi äter t e x inte 80 kilo kött per person och år. När skinn, ben
och räntor (inälvor) är borträknat är det snarare hälften så mycket (ca
52 kg). Av detta är ca 13 kilo nötkött. Skulle inte dessa kilo kunna
komma från svenska djur? I en av våra intervjuer säger forskaren
Elin Röös från SLU: ”Utifrån aspekten bevarande av biologisk mångfald behövs det
betande djur, men idag är nästan 50 procent av nötköttet vi äter importerat. De djuren
gör ingen nytta i våra marker.”
Tack alla ni som önskar kurser! Vi är mycket glada över att ni önskade just en kurs om
småskalig äggproduktion. Intresset för kursen blev över förväntan och den blev så populär att den fick hållas två gånger. I kursblocket presenteras fortsättningskursen som
kommer redan nu i december (se sidan 28). Den kommer att handla dels om regelverk
inom äggproduktion, dels om hönsens nytta i odling.
Årets satsning Smart Business har på kort tid gett effekter på deltagarnas lönsamhet
och personliga utveckling. ”Vi ser redan skillnad i försäljningen”, säger Pia Ohnell och
Magnus Andersson som driver Flädergården
i Täppeshusen. De har varit med i Smart Business några månader. Under den tiden har de
med hjälp av idécoachen Anja Persson prioriterat vilka idéer som är värda att gå vidare
med och fått konkreta verktyg att använda.
På sidan 20 kan du läsa om företagare som
delger oss sina erfarenheter av sitt deltagande
i Smart Business. Det unika konceptet ger
personlig stöttning till landsbygdsföretagare
som vill utveckla sina idéer.
Och eftersom vi har tema ”ett rikt odlingslandskap” så bjuder vi denna gång på fem
stycken utflyktstips som tar oss tillbaka till
svunna jordbruks- och kultumiljöer.
Trevlig läsning!
John, Eva, Sara, Kristina, Mia och Kamilla
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Fattigmanskons
revansch
Från ”fattigmansko”, till att i det närmaste försvinna från
gårdarna helt, till att idag vara det hetaste heta på tallriken
– geten har sannerligen gjort en klassresa som heter duga.
På Glada Geten i Lilla Oberöd utanför Tyringe märks det
ökade intresset och kunderna kommer från alla håll.

S

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

torsäljaren är osten Getrud,
namngiven efter vår killing
som kidnappades för ett par
år sedan, berättar Victoria
Winberg, som driver Glada
Geten tillsammans med sin
man Henrik Mårtensson.
Osten kom till av en ren
slump.
– Jag skulle göra en
blåmögel, men glömde att
tillföra möglet... Sen lagrade jag osten bland de
andra blåmögelostarna, så den mognade så att
säga från ”fel” håll – och blev jättegod.
Ostmisstaget fick alltså ett lyckligt slut och
det fick historien med Getrud också. Hon räddades ur en varm bil på Söder i Stockholm och

”

återvände till kompisarna på gården. I år fick
Getrud för första gången en egen killing och
tillsammans med hundra andra killingar, som de
70 mjölkgetterna hos Glada Geten sammanlagt
fick, springer han runt i en hage och har det bra.
– För några år sedan var det ett inslag på radio om att killingar dödas direkt efter födseln
eftersom ingen vill ha köttet, säger Henrik. Efter det fick vi massor av frågor från kunderna.
Och ja, en del av våra killingar går till slakt,
men att slå ihjäl dem direkt vid födseln det har
vi aldrig gjort.
Fin nog åt Michelin

Att ta tillvara på köttet är alltså viktigt för
Glada Geten, som till exempel gjort sin egen
korv. På senare tid har deras getter även gjort

Jag skulle göra en blåmögel, men glömde
att tillföra möglet... Sen lagrade jag osten
bland de andra blåmögelostarna, så den
mognade så att säga från ’fel’ håll – och
blev jättegod.
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FAKTA: Svenska getter i siffror
Vid Geträkningen 2018, som skattade antalet getter i riket, hade Sverige 20 000
getter, vilket är ungefär en tredjedel så många som vid jordbruksräkningen
1927 då antalet uppgick till 66 000. Det är i sin tur mer än en halvering jämfört
med första delen av 1800-talet då antalet varierade mellan 155 000 och
180 000. Från 1927 och framåt reducerades antalet getter år för år och efter
kriget försvann de plötsligt ur jordbruket. Mellan 1944 och 1951 minskade
antalet getter från 34 500 till endast 7700 djur. Bottennoteringen nåddes 1989
då det fanns blott 4 300 getter i Sverige men sedan 2003 har de ökat år för år.
5

Det råder ingen brist på lekkamrater hos Glada Geten - sammanlagt är de
runt hundra killingar och 70 mjölkgetter.

Herren på täppan. Från att ha funnits fyra företag i Skåne som hade
mjölkgetter finns idag bara Glada Geten kvar.

VET MER. Halloumi
vs Eldost
Under sommaren 2019
varnade Världsnaturfonden
(WWF) för att den populära
osten halloumi kan vara
skadlig för miljön. Osten
importeras från Cypern,
det land i Europa som
använder mest antibiotika
inom lantbruket, ungefär
40 gånger mer än Sverige.
Eldosten har tagits
fram som ett alternativ
till halloumi. Den är
varumärkesskyddad och
tillverkningen måste ske
hantverksmässigt på svensk
mjölk från ko, get, får eller
buffel.
6

Victoria Winberg driver sedan fem år tillbaka Glada Geten tillsammans med
sin man Henrik Mårtensson.

entré på finkrogen, bland annat den tvåstjärniga
restaurangen Daniel Berlin i Skåne-Tranås.
– Överlag har efterfrågan på våra produkter
ökat rejält sedan vi startade för fem år sedan, vilket
i och för sig inte är så konstigt, berättar Henrik. Då
var vi nämligen fyra företag som hade mjölkgetter
i Skåne, idag är det bara vi kvar.
Henrik och Victoria mjölkar getterna en gång
per dag från april fram till oktober, sen går getterna i sin och vilar upp sig under vintern.Varje get
ger ungefär 1,5 liter mjölk per dag och det behövs
cirka tio liter mjölk till ett kilo ost. Hos Glada Geten tillverkas alla typer: hårdost, mjukost, vit- och
blåmögel samt den varumärkesskyddade Eldosten,
vår svenska motsvarighet till Halloumi. Ostarna
säljs på plats i gårdsbutiken, via återförsäljare och i
ett antal skånska REKO-ringar.

– Förr stod vi ofta ute på marknader och då
kunde det hända att vi åkte iväg med en massa ostar och kom hem igen med nästan allihop, säger
Victoria. Med REKO-ringen vet vi i förväg hur
mycket vi kommer att sälja, ett perfekt koncept för
oss småproducenter.
Nu, efter fem år, känner de att verksamheten
börjar bära sig, men resan dit har inte alltid varit
enkel.
– Då är det skönt att vi haft varandra – och getterna, säger Henrik. För när det är jobbigt finns
det inget som hjälper så bra som att gå ut i hagen
och sätta sig hos dem. En stund där och man mår
bra igen!

Getterna ger nytt liv
åt naturreservaten
Med hjälp av sina djur vårdar Bosse Svorén naturen på naturens
villkor och återställer naturreservat till sin ursprungliga glans.
Getterna betar effektivt i sig såväl vresros som armeniskt björnbär och tar snabbt, men varsamt, död på invasiva arter och annan
oönskad växtlighet.
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

– Varenda en som jag kan rädda livet på gör nytta

i naturen som ingen annan kan, säger Bosse Svorén och klappar om sina allra minsta killingar och
lamm, de som mammorna inte tagit till sig och
som Bosse och sambon Inger Antonsson därför
flaskmatar på gården. När de är stora nog införlivar jag dem i flocken så de tillsammans med mina
andra djur kan restaurera markerna jag arbetar
med.
Bosse och hans djur har restaurerat ett antal
igenväxta naturreservat i Skåne och idag arbetar
de i flera områden från Osby till Helsingborg.
– Jag jobbar bara med våra gamla svenska lantraser, berättar Bosse. De är anpassade till att leva
på magert bete och är därför väldigt effektiva vid
restaureringar. Getterna är specialister på att ta
död på sly och att plocka blad från buskarna, så jag
kan komma in och röja. Dessutom har de, till skillnad från fåren, ingen päls som kan fastna i taggar, så
de gör ett fantastiskt jobb på den envisa vresrosen.
De kaläter buskagen och till slut är busken utarmad och dör.

Tillgivna och kloka

För att getterna inte ska äta sådant som Bosse vill
bevara följer han dem noga och flyttar dem till ett
annat bete om så behövs. Ibland gör han tvärtom
och tar istället dit fler djur, om de som han släppte
först inte ger tillräckligt bra resultat.
– Jag har ju så många djur, runt 450 stycken, att

jag kan öka eller minska betestrycket beroende på
vad området behöver, säger Bosse. Det är till stor
hjälp i restaureringen.
När sly, buskar och oönskade träd är borta når
solen återigen ner till marken, och frön som vilat i årtionden kan gro. De frigjorda sanddynerna,
värmen från solen och fler blommande växter gör
också att vilda bin kan hitta boplatser och mat, och
återvända till sina gamla habitat.
Förutom att naturvärden återställs innebär
restaureringen att också kulturvärden återställs.
Bosse och hans djur har synliggjort områden från
så långt tillbaka som järnålder och hela vägen in på
1900-talet, områden som berättar om vår historia
och visar hur viktiga markerna varit under lång tid.
Men hur är det då att ha getter som arbetskamrater? Fantastiskt, enligt Bosse.
– Geten är vårt klokaste husdjur, säger han bestämt. De är lite illmariga, men oerhört tillgivna
och till och med mina bockar, som har horn som är
en meter långa, får jag klappa och klia. Jag kämpar
för att visa vilken nytta de här djuren gör för vår
biologiska mångfald och jag hoppas att fler yngre
får upp ögonen för detta djur som så skonsamt
sköter vår värdefulla natur.

En getespännande
kurs!
Den 22 oktober
arrangerar vi en
kurs för alla er som
är intresserade av
geten och vad den
kan bidra med, både
som naturskötare
och som mjölk- och
köttdjur. Kursen äger
rum på Glada geten
och såväl Bosse
Svorén som Victoria
Winberg och Henrik
Mårtensson deltar
och delar med sig av
sin kunskap. Läs mer
om kursen på sidan
26.
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Med öga för det
söta och blick för
en god relation
”Det gäller att kunna sin produkt och beskriva den på ett sätt
som får kunderna nyfikna och sugna på att vilja prova den”,
säger Anna Hansson på Lillgårdens Bi och Trädgård. Mötet med
kunden, att kunna visa och berätta om hur tillverkningen går till,
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal
betyder mycket för försäljningen – även om det är svårt att sätta
exakta
kronor och
ören
vad
mötet
tt
ha en grundtanke,
en plan
och enpå ska
man
sälja till ger.
kund krävs det betydligt mycket

A

En kurs i att starta
livsmedelsverksamhet

Översiktskurs om
livsmedelslagstiftning,
vilka tillstånd som
behövs, vad du bör tänka
på i utformning av din
livsmedelslokal mm.
Tid: 28 januari
Läs mer på sidan 32.
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linje att följa, det är viktigt för Anna
på Lillgårdens Bi och Trädgård, strax
utanför Höör. Det märks direkt i den
vackra gårdsbutiken, där produkterna
står prydligt uppställda med det snygga varumärket väl synligt. Och det
märks definitivt när Anna berättar om
sin verksamhet.
Här lämnas inget åt slumpen.
Innan hon drog igång Lillgårdens
Bi och Trädgård gick hon en tvåårig yrkesutbildning i biodling och numera deltar hon med jämna
mellanrum i kurser och utbildningar som hon
kan ha nytta av i sitt företagande. Sociala medier,
marknadsföring, senapstillverkning och frukt- och
bärförädling tillhör sådant som hon förkovrat sig i
de senaste åren.

Rakt över disk

– Kunskap är viktigt om det man gör ska bli bra,
menar Anna. Att vara hobbybiodlare med några få
bikupor eller att ha 130 kupor som jag har idag
är en enorm skillnad, och det gäller verkligen att
veta vad man gör för att få flyt på verksamheten.
Samma sak är det med all annan tillverkning; det
räcker inte att kunna koka ihop lite sylt på spisen,

mer än så.
Samma år som Lillgårdens Bi och Trädgård startade, vilket var 2016, öppnade Anna sin gårdsbutik.
– Det började med att folk knackade på hemma
hos mig och frågade efter min honung, då insåg jag
att jag behövde ett showroom för mina produkter,
berättar hon. Så jag byggde en liten gårdsbutik och
bjöd in folk i närheten till öppet hus och det kom
så många att vi knappt fick plats.
Det dröjde därför inte länge innan gårdsbutiken
utökade sin yta och hösten 2017 var det dags för
ett nytt öppet hus.
– Och det kom massor med människor igen!
säger Anna. Mest från närområdet, som är en viktig målgrupp. Många tycker det är kul att det händer något där de bor och det visar de genom att
handla hos mig.
Även om gårdsbutiken bara är öppen några
timmar varje fredag och trots att den inte drar in
några stora pengar, är den viktig för försäljningen.
– Rent krasst bär den sig nog inte ekonomiskt,
men den betyder mycket för mitt möte med kunden säger Anna. Att jag själv står i den är därför
ett medvetet val. Dels är det ju jag som kan produkterna bäst, dels får jag bekräftelse på om det

”

Honung
är som
årgångsvin.
Varje år har
sin egen
smak och du
kan aldrig i
förväg veta
hur det ska
bli.
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Förra året producerade Anna Hanssons gård 6,5 ton honung. Eftersom den lilla gårdsbutiken inte har kapacitet för att sälja allt går delar av produktionen ut
till återförsäljare i Skåne – både små, lokala och riktigt stora som Ica Maxi.

jag gör är det som kunderna vill ha. Och så får
jag träffa lite folk, vilket är nog så viktigt eftersom
jag annars till största delen går här hemma för mig
själv.
Samarbete och sociala medier

I gårdsbutiken säljer Anna
honung (såklart!) men också
produkter tillverkade utifrån
vad trädgården ger, till exempel sylt, marmelad och chutney. Även produkter från andra
tillverkare tar plats på hyllorna.
En storsäljare är glassen som
tillverkas av en lokal producent,
men med Annas bär som smaksättare.
– Samarbete och nätverk
betyder mycket, menar Anna.
Dels för att hitta nya möjlighe- Anna Hansson
ter till marknadsföring och försäljning, men också för att kunna diskutera praktiska saker som förpackningar,
försäljning, etiketter och så vidare. Att prata med
andra lokala producenter är ett sätt att utveckla
verksamheten helt enkelt.
I gårdsbutiken säljer Anna också frukt och
grönt, både från den egna trädgården och från an10

dra. Inte för att det drar in några större pengar,
men det drar in folk i butiken och skapar merförsäljning.
– Under säsong lägger jag ut nyhetsbrev med
fina bilder på Facebook en gång i veckan, så att
mina följare kan se vad som händer på gården och
gå in och beställa grönsaker för avhämtning i butiken, berättar Anna.
De som inte har Facebook mejlar jag
till. Och så lägger jag ut bilder på
Instagram, för de som föredrar att
följa mig där.
Förra året blev ett makalöst
honungsår och Annas produktion
ökade från 2 ton 2017 till 6,5 ton.
Den lilla gårdsbutiken räcker inte på
långa vägar för att sälja allt det, så en
stor del går till återförsäljare i Skåne
– både små, lokala och riktigt stora
som Ica Maxi. Nyligen inledde Anna
också ett samarbete med en grossist
i Stockholm. Eftersom varje batch
honung slungas för sig får honungen olika smak
beroende på vilka blommor bina har flugit på.
– Honung är som årgångsvin, säger Anna. Varje
år har sin egen smak och du kan aldrig i förväg
veta hur det ska bli. Men det är det som är en del
av charmen!

”Utan perspektiv
bakåt, blir livet
idag betydligt
fattigare”

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

I artikelserien Hej på
dig lär vi känna medarbetare på Länsstyrelsen Skåne. Den här
gången är det kulturgeografen
Sara Aurelius tur att berätta mer
om sin roll.

HEJ
PÅ
DIG

Hur kom du på att det var just
kulturgeograf du ville bli?

– Jag växte upp på landet och var ute i naturen
jämt och tyckte mycket om betesmarker, gamla träd,
torpgrunder – ja, allt som kan berätta om tider som
en gång har varit. Dessutom är min pappa väldigt intresserad av historiska kartor och de fångade mitt intresse med. När jag sen gick en kvällskurs i miljövård
och vi hade en gästföreläsare som var kulturgeograf,
föll allting på plats. Så himla spännande! Jag hade gåshud hela kvällen. Efter något års funderande tog jag
äntligen steget och utbildade mig till kulturgeograf,
och fokuserade på den historiska delen av ämnet.
Vad arbetar du med på Länsstyrelsen?

– Jag jobbar med kurser och rådgivning till lantbrukare inom området Ett rikt odlingslandskap. Just
nu håller jag mest på med ett projekt inom detta som
riktar sig till Ängs- och betesmarker. Det är Jordbruksverket som initierat en satsning i hela landet,
för att bibehålla betesmarkerna även när antalet betesdjur minskar (se artikeln på nästa sida).
Du har jobbat ganska många år på
Länsstyrelsen, vilka skillnader ser du nu mot
när du började?

planer för hur vi konkret ska bevara de olika värdena
i odlingslandskapet. Det är mer av helhetsperspektiv
och en medvetenhet om att de olika värdena ibland
krockar. När jag började var det många som tänkte på
frågorna, men landskapsperspektivet fanns inte med
på ett formaliserat sätt så det var svårt att väga in i
arbetet. Det gör det idag, vilket är positivt. Medvetenheten kring dessa frågor har även ökat i samhället
i stort, inte minst frågan om biologisk mångfald och
vikten av att bevara våra vilda pollinatörer.
Biologisk mångfald och bevarandet av
naturvärden är, som du säger, en fråga som
engagerar många numera. Men varför är
det viktigt att bevara våra kulturvärden?

– Det finns många anledningar, men jag tror att
om vi inte har ett perspektiv bakåt så blir livet vi lever
idag betydligt fattigare. Om vi ser kulturspåren, som
stenmurar, jordvallar, ängar, gärdsgårdar med mera,
och förstår varför de finns där, kan vi också inse deras
värde och hur de hänger samman med livet här och
nu. För objekten är inte bara objekt, de är vår historia
och ger oss rötter och förankring i platsen där vi bor.
Har du några tips om jag själv vill upptäcka
kulturvärdena där jag bor?

– Först kan du gå ut och titta i landskapet och se
vilka spår du upptäcker. Sen kan du gå in på www.
vattenatlas.se och jämföra det du har sett med en
historisk kartbild eller flygbild. Här har den ”Häradsekonomiska kartan” från tidigt 1900-tal, tillsammans
med den hundra år äldre ”Skånska rekognosceringskartan”, passats ihop med en modern karta. Det blir
på så sätt mycket enklare att jämföra dem med vårt
nutida landskap.

SARA AURELIUS
Utbildning:
Kulturgeograf

Favoritkulturspår:
Hägnadsrester i
betesmark eller skog,
som överensstämmer
med hägnader på en
äldre karta. Då känns
det som att ta ett kliv in
i en annan tid med ett
helt annat sätt att bruka
jorden och landskapet.

Blir glad av: Alla
fantastiska människor
som engagerar sig
och bidrar till ett rikt
odlingslandskap! Både
här på Länsstyrelsen och
runt om på den skånska
landsbygden.
På Länsstyrelsen
sedan: 1998

Kom gärna med
förslag på vad vi kan
ta in i vårt kursutbud,
vi lyssnar och lär!

– En stor skillnad är att det finns flera strategier och
11

Upp till kamp för
våra betesmarker!
Naturbetes- och slåttermarker har näst intill försvunnit från det skånska landskapet, vilket bland annat drabbar den biologiska mångfalden
och inte minst de livsviktiga pollinatörerna. Mönstret går igen i hela
Sverige och sedan ett år tillbaka driver därför Jordbruksveket ett
nationellt projekt för att stötta och stärka lantbrukare som vill arbeta
med ängs- och betesmarker.

S

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

å mycket som en miljon djur- och växtarter
riskerar att försvinna de närmaste decennierna och antalet arter minskar i snabbare takt än
man hittills trott. Det visar den rapport som
FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk
mångfald, IPBES, gav ut i maj i år. Enligt en
annan global studie, som publicerades i tidskriften Biological Conservation i februari, är det
insekterna som drabbas värst.
Insekter är nödvändiga för att våra ekosystem ska fungera. De behövs för pollinering,
som naturliga predatorer, som mat åt andra djur,
för att återföra näring till jorden – de är helt enkelt
oumbärliga för mänsklighetens överlevnad. Men
läget för många arter är allvarligt, även i Sverige.
Bland vildbina, våra viktigaste pollinatörer, är cirka
en tredjedel av landets runt 270 arter rödlistade, det
vill säga de löper stor risk att dö ut. Av fjärilsarterna,
också de betydelsefulla pollinatörer, är cirka 20 procent rödlistade. Anledningen till att de fått det tuffare kan till stor del förklaras av att jordbrukslandskapet har förändrats, med en kraftig tillbakagång av
naturbetesmarker och slåttermarker.
– I början av 1800-talet bestod Skåne av ungefär 50 procent naturbetesmarker och slåtterängar,
säger Urban Emanuelsson, professor vid Centrum
för biologisk mångfald på SLU. Idag är den siffran
knappt fyra procent. Markerna, som tillhör våra
allra mest artrika, är extremt viktiga för flera djur
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och växters överlevnad. Därför är det oerhört betydelsefullt att vi bevarar dem och ser till att de inte
minskar ännu mer.
Stora värden i ängs- och betesmarkerna

Sverige har sedan många år ett ersättningssystem
för den som sköter eller restaurerar sina naturbetesmarker och slåtterängar. På så vis har minskningstakten av dessa marker kunnat bromsas upp. Men även
om takten har minskat så pågår den fortfarande, och
den största anledningen är bristen på betesdjur. För
utan betande djur – inga naturbetesmarker.
– För många tusen år sedan var det de vilda
djuren som skapade naturbetesmarkerna, berättar
Urban. När de stora landdjuren försvann övertog så
småningom tamdjuren den rollen. Naturbetesmarkerna fanns alltså långt innan vi började bruka jorden, men sen har vi med hjälp av tamdjuren bevarat
dem genom århundraden – ja, årtusenden till och
med. Därför är de viktiga också som kulturlandskap,
som små pärlor av vår historia insprängd mellan
rationella åkrar och odlade skogar.
Att naturbetsmarker och slåtterängar är värdefulla natur- och kulturmarker inser nog de flesta
idag, men att markerna även har ett ekonomiskt
värde är inte lika känt. Men det har de, i allra högsta grad. Dels har de ett samhällsekonomiskt värde,
områden med ängs- och betesmarker tilltalar både
boende och turister och lockar folk till landsbygden.

”

Att naturbetsmarker
och slåtterängar är
värdefulla natur- och
kulturmarker inser
nog de flesta idag,
men att markerna
även har ett
ekonomiskt värde är
inte lika känt.

T v: Urban Emanuelsson,
professor vid SLU.
Foto: Privat
T h: Anna Stenberg och
My Rask.

Dels är de ovärderliga för växtodlingen genom att
den rika faunan av pollinatörer och predatorer samspelar mellan ängs- och betesmarkerna och åkrarna.
Detta resulterar i större skördar.
Money talks

För att stötta och stärka lantbrukare som har betesdjur och vill arbeta med ängs- och betesmarker
startade förra året det nationella projektet ”Skötsel
av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och
nya metoder”. Projektet drivs av alla Länsstyrelser
i Sverige på uppdrag av Jordbruksverket. På Länsstyrelsen Skåne är Anna Stenberg samordnare, och
tillsammans med My Rask, som arbetar i projektet,
planerar och genomför hon en rad olika aktiviteter.
– Projektet, som pågår till och med 2020, har
som mål att öka arealen naturbetesmarker och slåtterängar i Skåne. Detta ska göras genom att höja
kunskapen om olika skötselmetoder, berättar Anna.
Vi hjälper också till att skapa nätverk och samverkan
mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra. Ett exempel är en betesförmedling där det kan skapas kontakter mellan djur- och

markägare, så att fler naturbetesmarker kan nyttjas
av betande djur.
Hittills har projektet anordnat föreläsningar om
bland annat EU-stöd, marknadsföring, betesparasiter och naturvårdsbränning. Dessutom har det varit
öppet hus på en demogård, där bland annat bra exempel på stängsling visades upp.
– Just hur man kan effektivisera skötseln av naturbetesmarkerna vill många ha tips och råd kring,
säger My. Annars är det marknadsföring och försäljning som är de stora frågorna; hur man ska få ekonomi i produktionen.
– Under alla år som jag arbetat med biologisk
mångfald har jag sett hur medvetenheten kring dessa
frågor ökat i samhället, säger Urban. Det är såklart
väldigt positivt, men det räcker inte – bra markanvändning måste också vara ekonomiskt lönsamt. Det
är enda sättet att få fler att vilja satsa.
– För hur kul är det att investera i något som går
sådär? Money talks, så är det, och jag hoppas att det
snart börjar röra på sig även där. För våra ängs- och
betesmarker behövs.

VET MER
Är du nyfiken på
Länsstyrelsens projekt
och vilka aktiviteter som
planeras? Kontakta Anna
på anna.stenberg@
lansstyrelsen.se så berättar
hon mer! Titta gärna
också in på sidan om
betesförmedling i Skåne:
www.lansstyrelsen.se/
skane/betesformedling
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Eldsjälar för ett
öppet landskap

Naturbetesmarkerna är ett arv vi har fått och så länge vi är
här måste vi göra vårt bästa för att förvalta det arvet, säger
Uno Arvidsson som tillsammans med sin sambo Eva Hansson
driver en gård med dikor i Önneköp utanför Hörby.

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal
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A

tt sitta ute i betesmarken när man släppt
djuren på våren, att höra göken och se
kalvarna lägga sig tillrätta under enebuskarna; det är något visst med det, säger
Uno Arvidsson som tillsammans med sin
sambo Eva Hansson driver en gård med
dikor i Önneköp utanför Hörby. Naturbetesmarkerna är ett arv vi har fått och så
länge vi är här måste vi göra vårt bästa för
att förvalta det arvet.
I trakterna kring Hörby är naturbetesmarkerna fortfarande relativt många och lantbruken
relativt små, med skånska mått mätt. Det är därför
inte så konstigt att Länsstyrelsen Skåne valde Långaröds och Östra Sallerups socknar i Hörby kommun
för projektet ”Skötsel av ängs- och betesmarker –
nätverk, samverkan och nya metoder”. Eller kort
och gott ”Betesprojektet”, som drivs på uppdrag av
Jordbruksverket.
Eva och Uno har varit med på flera av träffarna
som arrangerats inom ramen för projektet och tycker att de gett mersmak.
– Det bästa är diskussionerna med de andra lantbrukarna, menar Eva. En del av dem har vi aldrig
träffat tidigare trots att både de och vi bor i Långaröds socken, så det är väldigt trevligt att lära känna
varandra. Den sociala biten kombinerat med alla
bra tips och goda idéer som projektet ger, gör att vi
tycker det är jätteroligt att vara med.
Utan köttproduktion inga öppna landskap

Hos Eva och Uno går korna på gården ute större
delen av året.Vid tiden för kalvning hålls djuren nära
huset, men när kalvarna vuxit till sig lite flyttas dju-

ren till naturbeten längre bort. Runt 50 kalvar föds
och säljs varje år.
– Ibland känner man sig som en miljöbov när
man berättar för utomstående vad det är man jobbar
med, säger Uno. Därför är det viktigt att de positiva
värdena av vårt arbete lyfts fram; det att vi med djurens hjälp bevarar ett kulturlandskap som funnits i
generationer.
– Vi är många eldsjälar som arbetar för att hålla
landskapet öppet och som ser helheten i det vi gör:
att om landskapet är fint och djuren mår bra, så mår
också vi människor bra, fortsätter Eva. Men jag tror
inte att konsumenterna riktigt känner till sambandet
mellan öppna landskap och att välja svenskt kött i
butiken. Det blir lätt väldigt enkelspårigt, nötköttsproducent = miljöbov. Så det behövs definitivt mer
information!
Hoppas på ökad medvetenhet

För Eva och Uno, som på nära håll sett hur snabbt
marker växer igen om de inte sköts eller hur tråkigt
landskapet blir när betesmarker ersätts med planterad granskog, är det en självklarhet att fortsätta ta
hand om naturbetesmarkerna de ärvt och förvärvat.
– Jag älskar orkidéerna, slåttergubbarna och alla
de andra blommorna som trivs i det öppna landskapet, säger Uno. Och det är en jättego känsla att se
hur bra djuren mår där de går och betar. Samtidigt
måste vi kunna leva av det vi gör. Betesprojektet är
bra för oss som brinner för det vi gör, men jag hoppas att många fler blir medvetna om naturbetesmarkernas betydelse och hur mycket tid vi lantbrukare
lägger ner för att sköta dem. För det tror jag inte att
det är så många som förstår.
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Sant och falskt om
köttkonsumtion
Det är inte hållbart att äta kött. Kossorna pruttar oss mot en
klimatkatastrof. Att bli vegan är enda sättet att rädda mänskligheten. Det florerar många påstående i diskussionen kring kött, klimat
och miljö, men vad är egentligen sant? Vi bad Anna Jamieson, på
föreningen Naturbeteskött i Sverige, och Elin Röös, som forskar
kring hållbar matproduktion vid SLU, hjälpa till att reda ut några
påståenden med fokus på nötkött.

V

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Most Photos

i äter över 80 kilo kött per person
och år i Sverige.

Anna Jamieson: Nej, det stämmer inte.
Om vi ser till slaktvikt, ja då stämmer siffran.
Men en stor del av djuret kan vi inte äta, som
ben till exempel. När det gäller nötkött, där
klimatdebatten svallar som högst, kan vi äta
ungefär 50 procent av djurets slaktvikt. För
kyckling och svin är det lite mer.

Konsumtionen av nötkött har gått ner de
senaste åren.

Elin Röös: Sedan 60-70-talet har konsumtionen
av nötkött ökat från cirka 8 – 8,5 kilo konsumerad
vikt per person och år till cirka 13 kilo, och där har
det legat ganska konstant de senaste 15 åren. Det är
en relativt hög siffra internationellt sett, även om
det finns länder som konsumerar betydligt mer. Den
ökade konsumtionen har täckts upp av import. De
senaste åren har konsumtionen dock minskat något,
samtidigt som den svenska produktionen ökat –
andelen svenskt av det nötkött vi äter har alltså ökat.
Att äta nötkött är dåligt för klimatet.

Anna Jamieson: Att äta för mycket av alla typer av kött är dåligt för klimatet, men det finns flera
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miljöaspekter som måste beaktas. Beroende på hur
köttet produceras är det jättestor skillnad. Generellt är svenskt naturbeteskött ett bra val eftersom
djuren hjälper till att bevara naturbetesmarker som
är otroligt viktiga på grund av sin artrikedom. Utan
betande djur inga beteshagar och därmed riskerar
många växter och djur, inte minst pollinatörer, att
försvinna. Sen är det effektivt ur markanvändningssynpunkt att idisslarna kan leva av fibrer som är helt
osmältbara för oss människor.
Elin Röös: För att minska klimatpåverkan från
det vi äter är ett av de effektivaste sätten att vi i den
rika delen av världen äter betydligt mindre kött än
vad vi gör idag. Utifrån aspekten bevarande av biologisk mångfald behövs det betande djur, men idag
är nästan 50 procent av nötköttet vi äter importerat.
De djuren gör ingen nytta i våra marker.
Metan, som finns i djurens pruttar och
rapar, påverkar klimatet mer än koldioxid.

Anna Jamieson: Metan är en mycket starkare
växthusgas än koldioxid, men till skillnad från koldioxid som ackumuleras i atmosfären bryts metan
ner. Så länge mängden idisslare i världen är konstant
bidrar alltså inte pruttandet till en ökad växthuseffekt. Det är koldioxiden från fossila bränslen som

”

Det är viktigt att välja rätt kött!
Istället för att köpa stora mängder
billigt importkött, lägg pengarna
på en mindre mängd betesbaserat,
svenskproducerat kött.

är det största problemet, eftersom koldioxiden blir kvar i atmosfären under
mycket lång tid. Däremot har lägre
metanutsläpp en kylande effekt på klimatet, så om vi inte lyckas stoppa koldioxidutsläppen kan vi dämpa växthuseffekten genom att minska antalet djur.
Då bör vi i första hand välja bort det
importerade köttet eftersom de svenska betesdjuren behövs för att behålla
våra öppna landskap och den biologiska
mångfalden.
Om alla blir veganer löser vi
klimatkrisen.

Anna Jamieson Foto: Privat

vi måste inte bli veganer, det finns plats
för lite kött också.
Anna Jamieson: Och då är det viktigt att välja rätt kött! Istället för att köpa
stora mängder billigt importkött, lägg
pengarna på en mindre mängd betesbaserat, svenskproducerat kött. Då äter du
gott, mår gott, minskar din klimatpåverkan och hjälper till att bevara våra öppna
landskap och biologiska mångfald på en
och samma gång.
Det är inte mitt ansvar.

Elin Röös: När det gäller mat och
klimat tycker jag att alla har ett ansvar
Elin Röös: Om vår kost ska vara
att göra så mycket de kan utifrån den
hållbar måste den i huvudsak vara
situation de befinner sig i. Konsumenväxtbaserad. Och då pratar jag inte
ten har ett ansvar att ifrågasätta sin livsom avokado, kokos och andra exotiska
stil och vara beredd på att bryta gamla
Elin Röös Foto: Privat
grönsaker och frukter som ofta leder
vanor. Handeln, som har otroligt stor
till avskogning i de länder där de odlas. Nej, vi ska makt över vad vi äter, har ett ansvar att styra kontänka baljväxter, rotfrukter, spannmål, äpplen, pä- sumenterna i rätt riktning. Och politikerna har det
ron – robust mat som inte kräver så mycket energi yttersta ansvaret att driva igenom omställningen på
att odla. Havregrynsgröt och ärtsoppa är fantastisk ett bra sätt. Sist men inte minst har vi forskare ett
mat ur klimatsynpunkt, men tack vare ny teknik ansvar att säga som det är, även om det vi säger inte
och internationella influenser har vi idag tillgång till alltid är vad folk vill höra!
mycket mer spännande växtbaserad mat än så. Men

VET MER. Natur
beteskött i Sverige

Den ideella föreningen
Naturbeteskött i Sverige
bildades 2012 som en
fristående fortsättning
på Världsnaturfondens
mångåriga arbete med
naturbetesmarker och
naturbeteskött. Föreningen
verkar för att bevara
naturbetesmarker och
skapa förutsättningar för
en lönsam produktion
av naturbeteskött i
Sverige. I år har för första
gången en stor, svensk
livsmedelskedja lanserat
certifierat naturbeteskött
i sitt sortiment och för att
tillmötesgå efterfrågan
behövs fler producenter.
Är du nyfiken på vad
det innebär att certifiera
sig och om det kan vara
något för dig, kika in på
naturbete.se.
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ÖNSSKEEN
KUR

Göra en hönskurs
av en fjäder
Vi uppmanar ofta er läsare att komma med önskemål på kurser
och utbildningar som ni saknar, och det var precis det som en
av er gjorde. Önskemålet var en kurs i småskalig äggproduktion
och så blev det. Platserna tog slut nästan direkt och färden gick
till Stora Juleboda gård.

M
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FAKTA: Ägg
… 93 procent av alla ägg
vi konsumerar i Sverige
kommer från inhemsk
produktion.

… 16 procent av äggen är
ekologiska.
… äggkonsumtionen har
ökat med 12 procent de
senaste tio åren.
… det finns runt 300
företag som driver
äggproduktion i landet.
… 125 företag har packeri
tillstånd.
18

ånaden maj visade sig från sin allra bästa sida
– Efterfrågan är jättestor och vi kan ta bra betalt,
när en hel skock med peppade fjäderfäen- bättre än jag trodde var möjligt, sa Anna Callenbring
tusiaster samlades på Stora Juleboda gård när hon visade de nyfikna deltagarna packeriet. Det
i östra Skåne. Gemensamt för alla var att beror såklart först och främst på att äggen är goda,
de ville lära sig mer om småskalig äggpro- men att hönsen går ute bland våra odlingar året om
duktion och hur höns kan bidra till gårdens och att äggen är ekologiska ger också ett stort merövriga verksamhet. Som på Stora Juleboda värde som kunderna är beredda att betala för. Jag
gård, där hönsen har ett jobb att utföra.
upplever att marknaden är långt ifrån mättad för den
– Vi har bott här sedan 2014 och driver här typen av ägg, så det finns plats för er allihop.
ett KRAV-certifierat lantNågra av deltagarna nickade instämbruk med 23 hektar bär- och
mande och bekräftade bilden av att
fruktodlingar, bland annat äpple,
småskalig äggproduktion går hem hos
hallon, blåbär, päron och havtorn,
kunderna. ”Våra ägg försvinner som
60 hektar utsädesodling och en fårbesmör i solsken” och ”Ibland har vi kö av
sättning på 80 tackor, berättade Marpersoner som vill köpa”, var ett par av
cus Callenbring för kursdeltagarna.
kommentarerna.
Odlingarna är så kallade permaodFörutom en inspirerande rundvandlingar som bygger på ett samarbete
ring bland glada höns, mobila hönshus
med naturen för att främja hållbarhet Anna och Marcus Callenbring och i äggpackeriet, bjöd dagen på föoch biologisk mångfald. Det innebär
reläsningar av Åsa Odelros, rådgivare
till exempel att vi samplanterat olika bär och frukt- ekologisk fjäderfäproduktion och Malin Nyrèn,
träd för att de ska gynna varandra. Bland odling- trädgårdskonsulent på Länsstyrelsen Skåne. De båda
arna släpper vi sedan ut våra 450 trädgårdsmästare gav kloka och handfasta råd kring hönshusets utsom hjälper oss att rensa ogräs och plocka insekter. formning, foder, gödselhantering, smittskydd med
På köpet ger de oss gödsel och nästan 400 ägg om mera, allt medan kursdeltagarna ställde tusen frågor
dagen.
och delade med sig av egna erfarenheter. En äggstra
Äggen packar de i sitt eget lilla äggpackeri och bra dag helt enkelt!
levererar till ett nätverk av restauranger, återförRedan den 4 december erbjuder vi en fortsättsäljare och privatpersoner.
ningskurs (se sid 28). Välkomna även då.

Marcus Callenbring visar äggproduktionen för kursdeltagarna Ingela Håkansson, Margareta Oskarsson (skymd), Mia Davidsson, Mikael Persson och Anders Olsson.

Så här tyckte några av kursdeltagarna

Gill och Lars Vendt, Ljungbyhed

– Idag har vi 30-40 höns på gården, men
vi har planer på att utöka så vi är här idag
för att lära oss mer. Förutom hönsen har
vi lamm som håller betesmarkerna runt
gården öppna och tanken är att öppna en
gårdsbutik där vi kan sälja ägg, lammkött
och skinn. Redan nu får vi mer ägg än vi
behöver för eget bruk, men det är verkligen inga problem att få dem sålda. Det
småskaliga är både roligare och godare
och det betyder mycket för kunderna
som kommer till gården att de kan se att
djuren har det bra.

Henry och Elisabeth Folkesson,
Hörby

– Ägg är ett fantastiskt livsmedel och vi
tänkte att nu när vi blivit pensionärer har
vi tid att skaffa höns. Än så länge har det
dock inte blivit så mycket tid över, men
det kanske kommer! Kursen var tankegivande och föreläsarna mycket duktiga,
så nu har vi fått upp ögonen för vad det
innebär att ha höns. Det var också roligt
att lyssna på de mer erfarna deltagarna
på kursen. Vi som aldrig ägt en endaste
höna tar med oss flera tips och råd.

Sara Klein och Max Jamieson,
Sankt Olof

– Vi har funderat länge på att ha höns i
flyttbara hus och kombinera det med odling, så när vi läste om kursen i Länsstyrelsens nyhetsbrev Landsbygdsnytt anmälde
vi oss direkt. Hur många höns vi vill ha
vet vi inte, kanske runt 150. Tanken är att
de ska hjälpa till med insektsbekämpning
och samtidigt ge oss gödsel och ägg –
vara en del av kretsloppet helt enkelt. Här
på kursen har vi fått många bra idéer som
vi kan använda oss av där hemma.
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Skapa lönsamhet
i goda idéer
I våras drog Smart Business igång, ett unikt koncept med personlig
stöttning till landsbygdsföretag som vill utveckla idéer eller resurser till kreativa affärsmöjligheter. Janeth Andersson, Tina Berhelsen
samt Pia Ohnell och Magnus Andersson är några av deltagarna –
och de ger översvallande beröm åt initiativet. ”Vi ser redan skillnad
i försäljningen”, säger Pia.

P
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ia Ohnell och Magnus Andersson driver Flädergården i Täppeshusen, ett företag som föder
upp djur, har ett småskaligt slakteri för fjäderfä
och kanin samt driver en gårdsbutik. Och det
var gårdsbutiken som var anledningen till att de
gick med i Smart Business.
– Vi behövde hjälp att få igång verksamheten
och hitta sätt att locka hit mer folk, berättar
Pia. Gårdsbutiken är viktig, både för försäljningen och för att vi ska nå ut med kunskap
om det vi brinner för; äkta, ren och rättvis mat.

Hjälp att tänka till

tar den första skörden nu i höst, berättar Tina. Att
bygga upp en vingård är otroligt kostsamt, men med
stöd av Smart Business gör jag en marknadsplan och
hittar strategier för att få in intäkter och skapa en
röd tråd genom allt vi gör.
Liksom Pia och Magnus har Tina en miljon idéer,
men vilka är värda att satsa på?
– Det är där Smart Business och Anja kommer in,
säger Tina. Hon hjälper mig att bena ut vad som ska
prioriteras och ger mig ”läxor” som vi bollar fram
och tillbaka. Till exempel att hitta värdeord som beskriver verksamheten och sätter tonen i kommunikation utåt. Jag är supernöjd med stödet som jag får!

Efter några månader i Smart Business med stöttning av idécoachen Anja Persson, är Pia och Magnus En personlig resa
För Janeth Andersson på THINGE AB, som erodelat positiva till konceptet.
– Med Anjas hjälp har vi samlat ihop alla våra bjuder affärsrådgivning inom miljö och hållbarhet
samt kreativa workshops, har delakidéer, kanaliserat och verktigheten i programmet inneburit att
lighetsanpassat dem, berättar
Är du nyfiken på vad Smart
hon fått ett personligt bollplank.
Pia. Anja löser inte saker åt
Business kan göra för
dig? Läs mer och lämna
– Att någon ser på min verksamoss, men hon hjälper oss att
en intresseanmälan på
het utifrån och ger återkoppling och
se vad som är värt att satsa på
www.lansstyrelsen.se/
synpunkter som jag annars inte hade
och ger oss konkreta verktyg
skane/smartbusiness
fått gör skillnad, menar Janeth som
att jobba med. Det är mycket
eller kontakta sofia.werner.
varit igång med sitt företag i mindre
inspirerande och vi ser redan
hallgren@lansstyrelsen.se
än ett år. Hur kan jag förtydliga min
att försäljningen i gårdsbutiken
affärsprofil? Vad är kärnan i det jag
har ökat.
Att få igång besöksverksamheten var drivkraft gör? Vad skapas för värde? Det är frågor som Anja
när även Tina Berhelsen på Lottenlund Estate AB hjälper mig att förtydliga. Det är otroligt lärorikt
och en pågående process. Smart Business får mig att
sökte sig till Smart Business.
– Lottenlund är en nyetablerad gård med bi- våga ta mitt företagande ett steg längre.
odling, äppelodling och 15 000 vinstockar, där vi
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”

Det är otroligt
lärorikt och en
pågående process.
Smart Business får
mig att våga ta mitt
företagande ett steg
längre.
Smart Business-deltagarna Tina Berhelsen, Janeth
Andersson, Pia Ohnell och Magnus Andersson
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Fem fantastiska
kulturmiljöer
Vårt skånska landskap är till stor del fortfarande präglat
av jordbruk. Landskapet kan ses som ett levande museum
över jordbrukets historia. Följ med till fem platser som har
minnen från tidigare generationers jordbruk.
TEXT: Maria Sandell

Skogsbete i Örnanäs
De skånska skogarna kan ha många olika utseenden. Men det är inte på många
platser som man idag fortfarande kan
hitta skogar där betesdjuren hjälpt till
att forma en variationsrik och spännande
blandskog.
Bondeskogar fanns i skogsbygden i norra Skåne för
hundra år sedan. De växte fram vid 1900-talets början då de vidsträckta utmarkerna började växa igen
och skogens värde som virke steg. Bondeskogen
uppfyllde många av bondgårdens behov. Här fick
man ved till värme och kolmilor, virke till hus och
stängsel samt foder och bete till djuren. Skogarna
blev öppna, ljusa och mångformiga, med en blandning av löv och barrträd. Insprängda i skogen låg
ängar och små åkerlappar med odlingsrösen.
Den biologiska mångfalden var stor i bondeskogarna eftersom de kom att omfatta många olika
miljöer med variation i både trädens ålder och arter. Många av bondeskogarna försvann när det ra22

Foto: Björn Olsson

NORDÖST

tionella skogsbruket kom att dominera. Men folket
på Örnanäs ville inte ställa om till granproduktion,
utan höll envist fast vid sin skog. Och idag är skogen, tillsammans med gården, skyddad för framtiden som kulturreservat.
Vid ett besök kan man få en helhetsbild av
hur småbruket i nordöstra Skåne har sett ut vid
1900-talets början. Upplev de gamla byggnaderna,
leta efter de gamla torpens husgrunder och njut av
det vackra landskapet. Promenera längs vandringsslingor som går genom skogen där korna fortfarande går och betar. Landskapet i Örnanäs bär spår av
människor från många olika tidsperioder. Här kan
du hitta både tjärdalar och kolbottnar.

Ett levande museum
SYDÖST

Översilningsängar, stubbskottsängar och hamlade träd
var sätt att öka produktiviteten på gårdarna och få ut mer
foder, samtidigt som det skapade rika miljöer för växter
och djur.
Fram till 1900-talets början var stubbskottsängen en
viktig del av gårdens ägor på den mellanskånska landsbygden. Stubbskottsängen gav vinterfoder åt djuren, men
var även nyttig på många, andra sätt. Här fanns en mosaik
av öppna slåtterytor och grupper av träd och buskar. Träden och buskarna gav material till stängsel och bränsle
när de höggs ned vid marken med 10–25 års mellanrum.
Men de hade också en annan, mycket viktig uppgift. Deras rötter når längre ned i marken än gräs och blommande växter och kan dra upp näringsämnen som gynnade
höskörden. Man säger att träden djuprotade ängen. Med
detta menas att träden och buskarna med sina rötter, når
djupare ner i marken än gräs och örter. Via löv och kvistar

Foto: Hjalmar Dahm

Sedan 1976 har Hörjelgården fungerat som
ett levande museum över gamla tiders sätt att
bruka jorden. Gården ger oss inte bara insikter om det gamla kulturlandskapet utan skapar
också en rik biologisk mångfald.

kommer, jämfört med en öppen äng, på så sätt en större
mängd växtnäring i cirkulation. En annan fördel är den
så kallade röjgödslingseffekten. I samband med skörden
av stubbskotten aktiveras nämligen markens mikrofloraoch fauna och mycket finrötter dör som en anpassning
till den minskade biomassa som finns att försörja ovan
jord. Härigenom kommer näringsämnen fria i marken och
dessa kan utnyttjas av gräs och örter. Röjgödslingseffekten när man skördade stubbskotten hjälpte också till att
höja produktionen.
På Hörjelgården har man arbetat sedan 1983 med att
återskapa en stubbskottsäng. Med hjälp av många händer av frivilliga medarbetare rensas ängen från löv och
kvistar på våren (fagning). På sensommaren, när blommorna fröat av sig, slås ängen med lie, och därefter kan
djuren komma in på efterbete.

Statarliv på Torup
SYDVÄST

Torups bokskog har i 200 år varit Malmöbornas gröna
utflyktsmål. Statarmuseet vid Torups bokskog berättar historien om statarna och deras liv. Här finns även
Sveriges enda arbetarbibliotekmuseum. Gör en tidsresa
i museet och avsluta med en gammeldags fika i caféet.
Ett besök i Statarmuseet kan kombineras med naturupplevelser och friluftsliv. 2019 blev Torups bokskog ett
naturreservat och idag finns här förutom statarmuseet
vandringsleder, naturlekplatser och ett vackert slott med
trädgård.
Idag sköts jordbruket på de stora godsen i Skåne av
ett fåtal personer men för 150 år sedan var statarsystemet en förutsättning för att kunna sköta gårdarnas stora
besättningar av djur och bruka stora arealer mark.

Foto: Most Photos

Kombinera natur och historia vid Torups
bokskog

En statare fick det mesta av sin lön in natura, som mat
och bostad, och var anställd via ett bindande kontrakt
på ett år.
Statarsystemet uppkom när man övergick från arrendebönder och torpare till att ha arbetskraften boende
på gårdarna under 1700-talets mitt. Det var först när
jordbruket mekaniserades på allvar på 1900-talet som
statarsystemet kom att upphöra.
fler utflyktstips på nästa uppslag >>>
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Kvarnstenarna i klippan

I det sydöstra hörnet av Skåne, mellan Brantevik och
Skillinge, ligger det lilla fiskeläget Gislövshammar. Här
ligger ett 15-tal små längor utmed smala gator, i skydd
mot vinden från väst. En gång i tiden var byn en isolerad plats där människorna främst levde på fiske. Men
som alltid när tiderna var svåra var uppfinningsrikedomen stor och för att öka på sin magra inkomst började
man bryta kalksten.
Kusten i sydöstra Skåne består inte bara av sandstränder, här ligger också platta kalkstensklippor som
spolas av vågorna. Intill Gislövshammar ligger klippor

Foto: Most Photos

SYDÖST

Förr i tiden var det inte långt mellan vindmöllorna i Skåne. Vid sekelskiftet 1900 fanns det
omkring 500 väderkvarnar i Skåne. Ända in
på 1940-talet fanns det fortfarande 50 väderkvarnar kvar i drift på Österlen. Och i några
av väderkvarnar fanns kvarnstenar från Gislövshammar.

med Komstadskalk och här började man bryta kalksten
till kvarnstenar. Stenarna gjordes på beställning efter
mått och skickades till både Söderslätt och norra Skåne. Kanske hade byborna hopp om en storslagen stenindustri i Gislövshammar men tyvärr uteblev framgången, och i mitten av 1870-talet lades stenbrottet ned.
Ute vid stranden kan de cirkelrunda fördjupningarna
efter kvarnstenarna fortfarande ses i klipporna. Det är
minnen från den tid då stenarna höggs ut för hand och
mödosamt forslades på trärullar upp till farbar väg.

Anderstorps eneskog
Enbusken har varit i människans tjänst
under lång tid. Den har mycket att erbjuda – allt från torkade bär som krydda i
mat och brännvin till stängselstolpar och
musbekämpning. Anderstorps eneskog är
en märklig skog som människan varit med
om att forma. Där står höga enbuskar som
rakryggade väktare över betesmarkens djur
och växter.
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Eneskogen ligger utanför Anderstorps by, i Klippans
kommun. Det är en betesmark där enbuskar har dominerat under lång tid. Tyvärr så sjunger idag eneskogen
på sista versen. De gamla, höga enarna börjar dö och
trilla omkull och björnbär och andra trädarter tar över.
Men fortfarande kan man uppleva enbuskar av imponerande storlek. Låt oss hoppas att det ännu finns tid
att rädda denna unika plats.
En hög, grön pelare i betesmarken eller en krypande
buske ute på strandheden. Enbusken kommer i många
skepnader, både lång och kort, smal och tjock. Men

Foto: Maria Sandell

NORDVÄST

forskarna är fortfarande inte helt säkra på om variationen sitter i generna eller om det är miljön som styr.
På många platser i Sverige har man använt sig av
enen som störar när man byggt trägärdsgårdar. Störarna förbereddes redan ute i betesmarken genom att
man högg av de undre grenarna av enbusken för att
få raka, långa enestörar.
Enbusken är tvåbyggare, det betyder att enens hanoch honblommor sitter på olika träd. På honplantorna
kommer enbären, som egentligen är bärkottar. Enen
tar tre år på sig att få mogna bär, och man kan hitta
både gröna, omogna och blåsvarta bär på samma
buske.

I KORTHET

Hyperlokalt trendar

Relationsmat

En ny trend på matsidan är
relationsmat. Det vill säga att
mellanleden kapas och närheten mellan producent och
konsument ökar. Man får helt
enkelt en relation till sin mat
och dess producent. Ett exempel på detta är REKOringar. Förkortningen
står för Rejäl Konsumtion och betyder att
konsumenter och producenter på en ort går
samman och startar en
REKO-ring där råvaror
och produkter säljs
direkt från producent
till konsument.
Idag finns det 17
olika REKO-ringar i
Skåne.

procent av svenskarna använder matrester
till matlåda för att undvika matsvinn.

De stödjer
landsbygdens
egen växtkraft

Innovationscenter är
ett samarbete mellan
Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystad
som stöttar lokala
innovativa företagare
som vill verka på landsbygden.

Kor kan!

Kathy Voth, Arizona, fick nog av att se lantbrukare lägga tid och pengar på att hålla
sina betesmarker fria från ogräs och buskar
och startade därför en betesskola.
För korna!
Hon byggde betesskolan på årtionden av
forskningsresultat från Utah State University
där man studerat kors betande.
Nu har hon lärt tusentals kor att äta en
uppsjö av olika ogräs. I Skåne pågår just
nu en studie baserad Kathy Voths metod
för att få kor att äta veketåg och det ser lovande ut. Men precis som talesättet säger:
”det är svårt att lära gamla hundar att sitta”
är det ungdjuren man ska sätta i skola.
Rätt svar: Okra, Abelmoschus esculentus

61

Kan du gissa växten? Svar längst ner på sidan.

Enligt kommunikationsbyrån Food & Friends årliga
trendspaning så går trenden globalt sett från ekologiskt till hyperlokalt producerat. Andelen konsumenter
som idag aktivt väljer svenska varor har ökat från 65
procent (2014) till 72 procent (2019). I Sverige pågår
redan försöksodling av bland annat sötpotatis, quinoa
och wasabi och planer finns även på att odla okra,
indisk aubergin, yacon, ingefära, gurkmeja, tomatillo
och molokhia (egyptisk spenat)
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Nu
börjar
kursblocket!

KURSER

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Ett rikt odlingslandskap med allt
vad det innehåller; kulturspår,
växter och djur, vill väl alla ha?
Under den här rubriken hittar du
kurser och rådgivningar som både
kan öka din kunskap och ge dig
inspiration till att öka mångfalden
i landskapet.
Saknar du något i utbudet eller
undrar över något - hör gärna av
dig.
KURS

Geten som naturskötare och mjölkoch köttdjur
VARFÖR: Geten har många nyttor; både som naturvårdare och
källa till en rad olika livsmedel. Vi erbjuder en kursdag där vi tar
upp getens grundläggande behov och vi får ta del av ”Glada getens” erfarenheter och kunskaper om bland annat ost- och korvtillverkning. Även som naturvårdare kan geten göra stor nytta.
VAD: Kursen hålls hos Victoria Winberg och Henrik Mårtensson
på Glada getens gårdsmejeri, Lilla Oberöd i Tyringe. Medverkar
gör även Karin Lindqvist-Frisk; Gård och djurhälsan samt Bosse
Svorén, naturvårdare.

KAMILLA PERSSON

kamilla.persson@lansstyrelsen.se
010-224 15 75
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DATUM: 22 oktober 2019, kl. 9.00-15.30
VAR: Glada getens gårdsmejeri, Lilla Oberöd 2889, Tyringe.
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 oktober 2019
KONTAKT: Kamilla Persson, 010-224 15 75, kamilla.persson@
lansstyrelsen.se eller Mia Davidsson, 010-224 15 17,
mia.davidsson@lansstyrelsen.se

Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare
och företagare på den skånska landsbygden.

KURS

Odlingslandskapets förändring i
arkiven – grundnivå, Arkelstorp
VARFÖR: Efter kursen har man kunskap om vilka arkiv som
finns, vilken information som finns i arkiven samt vilka arkiv
som är sökbara digitalt.
VAD: Kursen kommer bland annat att visa vilka arkiv som
finns när man vill veta mer om det äldre agrara landskapet,
historiska sammanhang, historisk hävd och skötsel av dagens
kulturmiljöer. En genomgång sker ”live” direkt via internet på
Lantmäteriets, Riksarkivets, Krigsarkivets med fleras arkiv för
att visa på sökvägar, hur materialet ser ut på datorn, hur man
läser och tolkar såväl bilder som text samt mycket mer.
DATUM: 5 november 2019, kl. 18.00-21.00
VAR: Folkets Hus, Arkelstorp
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 oktober 2019
KONTAKT: Kulturgeograf, Fil.dr. Patrik Olsson, 079-335 16 97,
patrikolsson11@gmail.com

KURS

Odlingslandskapets förändring i
arkiven – grundnivå, Vellinge
VARFÖR: Efter kursen har man kunskap om vilka arkiv som
finns, vilken information som finns i arkiven samt vilka arkiv
som är sökbara digitalt.
VAD: Kursen kommer bland annat att visa vilka arkiv som
finns när du vill veta mer om det äldre agrara landskapet,
historiska sammanhang, historisk hävd och skötsel av dagens
kulturmiljöer. En genomgång sker ”live” direkt via internet på
Lantmäteriets, Riksarkivets, Krigsarkivets med fleras arkiv för
att visa på sökvägar, hur materialet ser ut på datorn, hur man
läser och tolkar såväl bilder som text samt mycket mer.
DATUM: 20 november 18.00-21.00
VAR: Ängavallens gård, Vellinge
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5 november 2019
KONTAKT: Kulturgeograf, Fil.dr. Patrik Olsson, 079-335 16 97,
patrikolsson11@gmail.com
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KURS

KURS

Fördjupning: Odlingslandskapets
förändring i arkiven – nivå 1

Fördjupning: Odlingslandskapets
förändring i arkiven – nivå 2

VARFÖR: Kursen är till för dig som redan har en del grundkunskaper om odlingslandskapets förändringar på din gård
och/eller din by och vill gå vidare på djupet.
VAD: Fördjupade kunskaper om den information du kan hitta
i de olika arkiven kopplade till odlingslandskapets förändring i
ett historiskt perspektiv. Fördjupad förståelse för hur du tolkar
viktiga centrala begrepp, centrala symboler, hur du källkritiskt
bör förstå de olika handlingarna. Inblick i hur du kan överföra
arkivkunskapen till att tolka spår i landskapet.

VARFÖR: För dig som har gått fördjupningskursen nivå 1 och
vill gå vidare ytterligare.
VAD: Ytterligare fördjupning av kunskaperna från fördjupningskursen om odlingslandskapets förändringar – nivå 1.
Deltagarna kommer att få arbeta med historiska kartöverlägg
och överföring av information från arkiven till dagens karta
och målet är att deltagaren ska kunna ta med ett spännande
arkivmaterial med exempelvis historiska kartöverlägg, tolkningar av såväl historiska kartor som skriftligt källmaterial om
odlingslandskapets förändringar på den egna gården.

DATUM: 14 november 18.00-21.00
VAR: Folkets Hus, Arkelstorp
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 november 2019
KONTAKT: Kulturgeograf, Fil.dr. Patrik Olsson, 079-335 16 97,
patrikolsson11@gmail.com

DATUM: 28 november 18.00-21.00
VAR: Folkets Hus, Arkelstorp
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 november
KONTAKT: Kulturgeograf, Fil.dr. Patrik Olsson, 079-335 16 97,
patrikolsson11@gmail.com

KURS

Äggproducent – regler och nyttan
med höns i trädgårdsodlingen
VARFÖR: Vilka regler gäller för småskalig äggproduktion?
Kan hönsen göra mer än att lägga ägg? Kan hönsen göra
nytta i trädgårdsodlingen?
VAD: Medverkar gör Karl Hallkvist, Inspektör / Djur- och livsmedelsenheten på Länsstyrelsen och Kirsten Jensen, Hortonom på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
DATUM: 4 december 2019
VAR: Backagårdens Kurs & Konferenscenter, Höör
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 november 2019
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Kamilla Persson, 010-224 15
75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se eller Mia Davidsson,
010-224 15 17, mia.davidsson@lansstyrelsen.se
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KURS

Rapphönan i fokus
VARFÖR: Kursen är till för den som vill lära sig mer om
”Rapphönan jordbrukslandskapets indikatorfågel” och vad vi
behöver göra för åtgärder som gynnar rapphönan.
VAD: Vilka miljökrav ställer rapphönsen och hur får man dem
att trivas i landskapet? Vi belyser landskapet i ett historiskt
perspektiv om vad som funnits eller förändrats. Praktiska råd
i fält samt bondens och jägarens praktiska syn på åtgärder
som gynnar rapphönan. Länsstyrelsen Skåne, Jägareförbundet
Skåne, Viltforskningen, Hushållningssällskapet samt ytterligare
proffs i branschen medverkar.
DATUM och PLATS: 5 mars 2020, Österlen eller 6 mars 2020,
Löberöd
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 februari 2020
KONTAKT: Poul-Erik Jensen, AgroJakt och Fredrik Jönsson,
Jägareförbundet Skåne, 077-183 03 00, vo9@jagareforbundet.se
Anmälan är bindande.

KURS

RÅDGIVNING

Fönsterrenovering

Hamling – praktiskt och teoretiskt

VARFÖR: Har du träfönster som är i behov av renovering
och vill lära dig hur du kan göra det själv? Då är denna kurs
något för dig.
VAD: I kursen ska vi renovera en fönsterbåge och gå igenom
de olika stegen (bedömning av renoveringsbehov, färgskrapning, kittning, glasbyte, material och redskap).

VARFÖR: Hamling kan bli lönsamt, det ger ett estetisk värde,
bevarar kulturarvet, höjer biodiversiteten och ger ett högkvalitativt foder.
VAD: Rådgivning ges av författaren till ”Hamla lövträd – en
manual”. Du får råd om urval av lämpliga nya träd att hamla,
restaurering, ersättningsregler samt en dialog kring teori och
praktik kring hamling. Det kan handla om säkerhetsregler,
utrustning och verktyg, målsättningar, urval av träd, planering
av formgivning, olika trädslags egenskaper, viktiga faktorer
för träds tålighet, växtfysiologi och underhåll. Ladda ner gratis
handbok på www.naturvarden.se

Ta gärna med ett eget fönster!
DATUM: 28 mars 2020
VAR: Ecotopia på Österlen
KOSTNAD: 750 kronor exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 mars 2020
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

DATUM: Fram till den 30 juni 2020
VAR: Valfritt
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com www.naturvarden.se
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RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Skapa mångfald på gården

Rådgivning inom byggnadsvård

VARFÖR: För dig som vill skapa variation, gynna naturen eller
vill börja hävda marker som står oskötta på gården.
VAD: Vi går tillsammans igenom dina marker och diskuterar
lämpliga åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. De
föreslagna åtgärderna bygger på vad som är lämpligt och
möjligt på den enskilda gården. Inför besöket görs också en
sökning på vilka arter och fornlämningar som finns i området.
Åtgärderna kan handla om att gynna blommande träd och
buskar, anpassa slåttern i dikesrenar, frihugga ekar, hamla
träd, spara död ved m.m. I vissa fall kan vi utföra enklare
åtgärder tillsammans under besöket. Rådgivaren är praktiskt
inriktad. Efter besöket får du en översiktskarta med förslagen
inritade.

VARFÖR: Denna rådgivning är riktad till dig som är intresserad av byggnadsvård och som vill göra så mycket som möjligt
själv. I rådgivningen får du råd kring vilka åtgärder du kan
göra själv och tips och råd om materialval och tillvägagångssätt.
VAD: Rådgivningen sker på hemmaplan och ger dig möjligheten att gå in på området du vill veta mer om. T.ex. val av
byggmaterial, återbruk av material och genomgång av mindre
reparationer som deltagaren kan utföra själv.

DATUM: Fram till den 30 juni 2020
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com www.naturvarden.se

RÅDGIVNING

Stenmurar i jordbrukslandskapet
VARFÖR: Rådgivningen vänder sig till dig som har stengärden i dina marker och är nyfiken på att få veta mer om dem.
Varför finns de där de är? När kan de ha kommit till och vad
gäller om de har rasat? Hur kan murarna vara en tillgång på
gården och gynna verksamheten?
VAD: Regionmuseet kommer till din fastighet och tillsammans
pratar vi om murarnas historia och deras värde. Fastighetens
stenmurar sätts in i sitt kulturhistoriska sammanhang med
hjälp av äldre kartor. Murarnas biologiska värden, biotopskydd, skötselbehov och skador som kan vara lämpliga att
restaurera diskuteras.
DATUM: November 2019 - juni 2020
VAR: Hemma hos
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i
Skåne, Åsa Jakobsson, 044-13 61 56,
asa.jakobsson@regionmuseet.se
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DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: April 2020
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

STUDIEBESÖK

Öka mångfalden på gården

Halmbalshus

VARFÖR: Öka kunskapen om värdet av mångfald i jordbrukslandskapet.
VAD: Den här rådgivningen är till för dig som vill öka eller
förstärka den biologiska mångfalden på gården. Ofta är det
inte de stora kostsamma åtgärderna som gör skillnad, det kan
vara så enkelt som att lägga ut en storbal halm eller lämna
nässelbetåndet i en hörna. Rådgivningen syftar till att öka
kunskapen och ge specifika råd för aktuell gård. Ett rådgivningsbesök består av inventering i fält där vi tillsammans
diskuterar lämpliga åtgärder. Rådgivningen är kostnadsfri.

VARFÖR: Är du intresserad av hållbart byggande och miljövänliga byggmaterial. Då är detta studiebesök något för dig.
VAD: Vi besöker vårt halmbalshus som vi har byggt själva.
Vi går genom de olika materialval vi har gjort (t.ex. vasstak,
lervaggar, och kallmurning) och deras för- och nackdelar.
Samtidigt kopplar vi detta till biologisk mångfald. Deltagarna
får gärna komma med frågor om sina egna byggnader/fastigheter.

DATUM: Löpande 1 juli 2019-30 juni 2020
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Löpande 1 juli 2019-30 juni 2020
KONTAKT: AgroJakt, Poul-Erik Jensen, 070-383 30 72,
info@agrojakt.se

DATUM: 2 november 2019 (eventuellt ett tillfälle i december)
VAR: Djurhagsvägen 70-21, Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 oktober 2020
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

Biologisk mångfald med inriktning
på vilda bin
VARFÖR: Rådgivningen riktar sig till dig som är intresserad
av att göra små eller större förändringar på din mark, för att
gynna vildbin genom att bygga bihotell.
VAD: Genomgång av möjligheter på gården och önskemål
av kunden. Byggande av ett bihotell och eventuella övriga
åtgärder. Vi använder både material som finns på plats och
material som jag tar med (t ex lera, vass, trä)
DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: Hemma hos
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: April 2020
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com
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KURSER
SKAPA NYA JOBB

Är du intresserad av att starta
ett företag eller utveckla din
nuvarande verksamhet? Under
rubriken Skapa nya jobb erbjuds
du kurs och rådgivning inom
företagsutveckling.
Önskar du någon speciell kurs
inom företagsutveckling?
Hör av dig till mig.
KURS

Att starta livsmedelsverksamhet
VARFÖR: Du som tänker starta livsmedelsverksamhet på
landsbygden får här en överblick kring livsmedelslagstiftning,
livsmedelssäkerhet och utformning av livsmedelslokal. Detta
för att du ska vara mer förberedd inför din verksamhetsstart.
VAD: Kursen innehåller grundläggande information om livsmedelslagstiftningen, vilka tillstånd som kan behövas, vilken
kontrollmyndighet som är aktuell och vad du ska tänka på i
utformningen av din livsmedelslokal med tanke på flöden och
val av olika material på väggar, golv och inredning. Föreläsare
är Johanna Eriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

EVA ROLANDER

eva.rolander@lansstyrelsen.se
010-224 16 08
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DATUM: 28 januari 2020, kl 13.00 - 16.30
VAR: Skåne
KOSTNAD: 500 kr exkl moms. Fika ingår i priset
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 januari 2020
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Eva Rolander,
010-224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se
ÖVRIGT: Länsstyrelsen kommer under våren även att erbjuda
en tvådagarskurs i livsmedelshygien.

Smart Business finns till för dig som vill utveckla din verksamhet och
utforska nya affärsidéer. Du bor på landsbygden och har resurser eller
idéer som du vill vidareutveckla till framgångsrika affärer.
Vi erbjuder en mötesplats och ett sammanhang där du får hjälp att
utforska nya affärsmöjligheter tillsammans med kreativa idécoacher
som har egen erfarenhet av att utveckla affärsidéer på landsbygden.
Smart Business ger dig också tillgång till ett nätverk av likasinnade där
du kan utbyta idéer och erfarenheter. Möjligheten att ta del av oväntade
och spännande perspektiv kopplat till nya affärsmöjligheter finns också
genom att personer från olika branscher bjuds in till gemensamma
föreläsningar och samtal.
Smart Business vill boosta kreativa affärsmöjligheter på den skånska
landsbygden. Tillsammans skapar vi ett community där du kan utforska
nya möjligheter och skapa smarta affärslösningar.
Läs mer och lämna en intresseanmälan www.lansstyrelsen.se/skane/smartbusiness
Kontakt: sofia.werner.hallgren@lansstyrelsen.se
@smartbusinessskane // www.facebook.com/smartbusinessskane

Kreativ affärsutveckling på landsbygden
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KURSER
EKOLOGISK PRODUKTION

Konsumenternas intresse för
ekologiska livsmedel ökar hela
tiden. Är du nyfiken på hur
ekologisk produktion kan fungera
på ditt företag?
Då föreslår jag att du tittar
närmare på kommande sidor och
ser vad det finns för rådgivningar
och kurser som kan vara till hjälp
för just dig och ditt företag.
Om du saknar något i utbudet
eller om du undrar över något –
hör gärna av dig till mig.

KURS

Grundkurs i ekologisk växtodling
VARFÖR: Kursen ger grunderna i ekologisk växtodling och
rustar deltagaren att ta beslut om omläggning till ekologisk
odling.
VAD: Kursen riktar sig till lantbrukare och är en heldagskurs.
Under dagen tar vi upp regler, omläggning och stöd inom
ekologisk produktion. Vi pratar också om växtföljd, växtnäring,
växtskydd, ogräs, jordbearbetning och ekonomi.
DATUM: 12 november
VAR: Råby 2003, Hörby
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 november
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne i samarbete med HIR Skåne
Mia Davidsson, 010-224 15 17, mia.davidsson@lansstyrelsen.se
Kerstin Andersson, 070-816 10 26,
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

KURS

Teknik i ekologisk växtodling
VARFÖR: Kursdeltagarna ska få med sig ny kunskap i ekologisk växtodling som de kan använda sig av i den praktiska
odlingen.
VAD: En heldagskurs med tema teknik i ekologisk växtodling
med särskilt fokus på teknik för ogräshantering. Visning av
olika tekniska lösningar. Kursen vänder sig till lantbrukare med
intresse för ekologisk växtodling.
DATUM: 28 november
VAR: Helgegården, Skepparslöv
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
KONTAKT: HIR Skåne AB, Per Modig, 076-140 60 97,
per.modig@hushallningssallskapet.se

MIA DAVIDSSON

mia.davidsson@lansstyrelsen.se
010-224 15 17
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare
och företagare på den skånska landsbygden.

KURS

Certifierad ekologisk äppelodling
VARFÖR: Kursen innhåller information om de viktigaste skillnaderna mellan certifierad ekologisk äppelodling och konventionell, IP-Sigill certifierad odling, praktiska råd om vad som
är viktigt att ta hänsyn till vid planering, etablering och odling,
samt tillvaratagande och förädling av frukten.
VAD: Kursen är uppdelad på tre tillfällen. Medverkar gör
Marcus Callenbring som bor på gården, samt Per Odén och
Kimmo Rumpunen, båda från SLU Alnarp. Vi kommer att beröra åtgärder före plantering, val av sorter lämpliga för ekologisk odling, odlingssystem, etablering, växtnäring, växtskydd,
skörd, lagring, marknad och förädling.
DATUM: 19 november, 3 december och 15 januari 2020
VAR: Stora Juleboda Gård, Julebodavägen 13, Degeberga
KOSTNAD: 350 kr per kurstillfälle; inkluderar fika och lunch
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 november 2019
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Mia Davidsson,
010-224 15 17, mia.davidsson@lansstyrelsen.se eller
Malin Nyrén, 010-224 15 52, malin.nyren@lansstyrelsen.se

KURS

Inhysning, skötsel och planering för
ekologisk slaktkyckling
VARFÖR: Du som är producent eller funderar på att börja
med ekologisk slaktkycklingproduktion får fortbildning i inhysning och skötsel av kyckling i ekologisk produktion.
VAD: Vid kursen medverkar Åsa Odelros; produktionsrådgivare fjäderfä, Sivert Johansson, ventilationskonsulent och
Cecilia Hagberg; Byggrådgivare. Kursen innehåller bland annat
information om regelverk, skötsel, djurhälsa, inhysning och
klimatisering av stall. Under kursen gör vi också ett studiebesök i stall.
DATUM: 28 januari 2020
VAR: Tomelilla
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 januari 2020
KONTAKT: Åsa Odelros AB, 070-697 66 11, asa@odelros.se
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KURS

Inhysning, skötsel och planering för
värphöns i ekologisk produktion
VARFÖR: Du som är producent eller du som funderar på
ekologisk äggproduktion får med denna kurs möjlighet till
fortbildning i inhysning och skötsel av värphöns för ekologisk
produktion.
VAD: Vid kursen medverkar Åsa Odelros; produktionsrådgivare fjäderfä, Sivert Johansson, ventilationskonsulent och
Cecilia Hagberg; Byggrådgivare. Kursen innehåller bland annat
information om regelverk, skötsel, djurhälsa, inhysning och
klimatisering av stall. Under kursen gör vi också ett studiebesök i stall.
DATUM: 29 januari 2020
PLATS: Hässleholm
KOSTNAD: Lunch till självkostnadspris
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 januari 2020
KONTAKT: Åsa Odelros AB, 070-697 66 11, asa@odelros.se

RÅDGIVNING

Omläggningsrådgivning grönsaker,
potatis och bär
VARFÖR: Om du är intresserad av ekologisk grönsaks- och
bärodling och funderar på vad en omläggning av din gård
skulle kunna innebära, så kan vi erbjuda en individuell rådgivning där vi tittar på just dina förutsättningar. Vi ger dig olika
förslag efter dina önskemål om vad du vill producera och
diskuterar hur man kan planera sin verksamhet som ekologisk.
VAD: Vi träffas ute på gården där vi tittar på förutsättningar för
just ditt företag och diskuterar vad som är intressant för dig att
utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till ekologiskt
kan bli och därefter träffas vi en andra gång för att svara på
frågor och eventuellt planera för framtida omställning.
DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Oskar Hansson, 010-476 22 62,
oskar.hansson@hushallningssallskapet.se
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RÅDGIVNING

Omläggningsrådgivning växtodling
VARFÖR: Vi erbjuder individuell rådgivning där vi tittar på
just dina förutsättningar. Vi ger dig olika förslag efter dina
önskemål om vad du vill odla och diskuterar hur man kan
planera sin verksamhet som ekologisk.
VAD: Vi träffas ute på gården där vi tittar på förutsättningar för
just ditt företag och diskuterar vad som är intressant för dig att
utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till ekologiskt
kan bli och därefter träffas vi en andra gång för att svara på
frågor och eventuellt planera för framtida omställning.
DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 070-816 10 26,
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Uppföljning vid övergång till
ekologisk växtodling

Omläggningsrådgivning för djurhållning

VARFÖR: Vi erbjuder en detaljerad plan för hur olika delar av
växtodlingen kan ställas om till ekologisk odling. Rådgivningen kan också ges till omlagda gårdar med specifika problem
med sin växtodling.
VAD: Vi träffas ute på gården och tittar på de förutsättningar
som finns på din gård och resonerar runt odlingsteknik och
aktuella insatser. En skriftlig dokumentation med plan för odlingen och rekommendationer upprättas och en uppföljning
sker via telefonkontakt eller besök.

VARFÖR: Vi erbjuder en individuell rådgivning där vi tittar
på just dina förutsättningar. Vi ger dig olika förslag efter dina
önskemål om vad du vill producera och diskuterar hur man
kan planera sin verksamhet som ekologisk.
VAD: Vi träffas ute på gården där vi tittar på förutsättningar för
just ditt företag och diskuterar vad som är intressant för dig att
utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till ekologiskt
kan bli och därefter träffas vi en andra gång för att svara på
frågor och eventuellt planera för framtida omställning.
DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist,
010-476 22 31, ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 070-816 10 26,
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Problemorienterad rådgivning med
särskild analys av utfodringen
VARFÖR: När man bedriver ekologisk djurhållning uppstår
ibland problem som kan relateras till utfodring och/eller
betesdrift. Vi ger förslag på förändringar och hur du ska gå till
väga för att avhjälpa uppkomna produktionsproblem.
VAD: Vi träffas ute på gården och gör en genomgång av
gårdens strategier och system. Vi definierar gårdens problematik och sedan presenteras en skriftlig plan med förslag på
hur man ska komma till rätta med uppkomna problem. En
uppföljning sker via telefonkontakt eller besök.
DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist,
010-476 22 31, ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se
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RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Omläggningsrådgivning gällande
ekonomi

Byggnadsrådgivning i samband
med omläggning

VARFÖR: Om du är intresserad av att ställa om till ekologisk
växtodling eller djurhållning och gjort en analys av de biologiska förutsättningarna på din gård så kan vi göra en ekonomisk genomgång av de produktionsgrenar som omfattas av
förändringen.
VAD: Vi träffas ute på gården och gör en ekonomisk genomgång, en bokslutsanalys och driftsplan upprättas för att kunna
analysera gårdens förutsättningar att klara en omläggning till
ekologisk produktion. En uppföljning sker via telefonkontakt
eller besök.

VARFÖR: Vid omställning till ekologisk produktion kan det
bli aktuellt med ny-, till- eller ombyggnation och vi kan hjälpa
till med att skissa och analysera effekterna vid förändringar i
byggnader och/eller inredning i samband med omställningen.
VAD: Vi träffas ute på gården och tittar på de förändringar
som krävs för att följa det aktuella ekologiska regelverket. Vi
diskuterar olika lösningar och sedan upprättas ett förslag med
råd och tips. En uppföljning sker i form av ett telefonsamtal
eller besök.

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Patrick Petersson, 010-476 22 44,
patrick.petersson@hushallningssallskapet.se

ERFA-GRUPP

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Therese Ljungberg, 010-476 22 21 ,
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

ERFA-GRUPP

Erfaträffar inom bete, utfodring,
miljö och stallbyggnationer

Ekologisk grönsaksproduktion på
friland

VARFÖR: Unik möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter och samtidigt diskutera fram lösningar på just din gård.
VAD: Aktiviteten är uppdelad på tre träffar som ska hållas ute
på gårdar där man fokuserar på 1) Från jord till grovfoder.
2) Stallmiljö. 3) Betesutnytjande och betesstrategi. Träffarna
kommer att hållas under hösten 2019 och våren 2020.

VARFÖR: Syftet är att bygga upp ett nätverk och dela
erfarenheter mellan ekologiska odlare av frilandsgrönsaker i
Skåne.
VAD: Gruppen träffas ute på gård hos lantbrukare. På träffarna kommer diskussionerna att utgå från lantbrukarnas
erfarenheter. Dels kommer vi att utvärdera 2019 års odling,
dels kommer vi att blicka framåt och diskutera strategier inför
kommande års odling med fokus på växtnäring och ogräs.
ERFA-gruppen riktar sig till aktiva lantbrukare med erfarenheter från ekologisk grönsaksproduktion på friland.

DATUM: 14 november 2019 och träff två och tre på vårkanten
VAR: På gården
KOSTNAD: 250 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 9 november 2019
KONTAKT: Skånesemin, Cissi Bjerström, 0415 195 14,
cissi.bjerstrom@skanesemin.se
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DATUM: Hösten 2019
VAR: Ute på gård hos lantbrukare
KOSTNAD: 250 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Intresseanmälan senast 4 november
KONTAKT: Per Modig, HIR Skåne AB, 076-140 60 97,
per.modig@hushallningssallskapet.se

detta är en annons för greppa näringen

Ökad överlevnadstid och livstids
produktion mjölkkor
Kursen hålls på gård i den 22 oktober
Cecilia Belander, 0415–195 41
cecilia.belander@skanesemin.se

Digitala redskap för lantbruket
Önnestad naturbruksgymnasium, november
Borgeby jan/feb
Fredrik Hallefält, 010–476 22 27
www.hushallningssallskapet.se/kalender

Bygga till köttdjur
Kursen hålls på gård vecka 46 och 48
Cissi Bjerström, 0415–19514
cissi.bjerstrom@skanesemin.se

Investera i solcellsanläggning på gård
Önnestad naturbruksgymnasium, november
Borgeby jan/feb
Nils Helmersson, 010-476 22 28
www.hushallningssallskapet.se/kalender

Grovfoderodling
Förslövs bygdegård, 13 november,
kl. 13:00-16:00.
Johanna Bengtsson,
johanna.bengtsson@vxa.se
alt sms till 073–024 57 71 senast 8/11

Tolkning av markkartering och foderanalyser
baskurs och fortsättningskurs
23 januari och 11 februari 2020
Jannike Andersson, 0415–195 34
jannike.andersson@skanesemin.se

Kalvkurs fördjupning
Kursen hålls på gård i november
Eva Láadal Rasmussen, 0415–195 27
eva.laadalrasmussen@skanesemin.se

Nötköttsdag med tema avelstjuren
Kursen hålls under våren 2020
Louise Ingemansson, 0415–195 56
louise.ingemansson@skanesemin.se

Kurs i fossilfria bränsle för lantbruket
Önnestad naturbruksgymnasium, november
Borgeby jan/feb
Fredrik Hallefält, 010–476 22 27
www.hushallningssallskapet.se/kalender

Bästa förutsättning för sinkor
Kursen hålls på gård under våren 2020
Eva Láadal Rasmussen, 0415–195 27
eva.laadalrasmussen@skanesemin.se

För mer information samt vilka platser som
gäller kontakta kursansvariga.
Läs mer om kurser och rådgivningar på
Greppa Näringens regionala webbplats.
www.greppa.nu/skane
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Saknar du någon
kurs? Eller något
ämne du skulle
vilja läsa om?
Tipsa oss gärna!

Kristina A Larsson 010-224 14 53
kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
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