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Hur ska jordbruket 
bli hållbart? Göran 
Bergkvist, profes-
sor vid institutio-
nen för växtpro-
duktionsekologi, 
berättar mer. 

Ulrika Samnegård, forskare 
vid Biologiska institutionen 
på Lunds universitet under-
söker om blomsterremsor 
kan gynna pollinations-
tjänster till grödor.

Lisbeth och Julius 
Andersson vill inte 
att lantbrukaren 
ska dra hela lasset 
för att fler ska välja 
ekologiskt. Sam-
hället måste gå 
före och visa varför 
eko behövs – inte 
minst av bered-
skapsskäl.  

Samarbetsprojektet Fiber Land vill 
visa på affärsmöjligheterna med 
våra lokalproducerade naturfibrer 
hampa, lin och ull. Första steget är 
att hitta personer och företag som 
vill vara med. 

Örums Nygård har inte bara gått 
från generation till generation. Den 
har också gått igenom en ordentlig 
utveckling - som kontinuerligt pågår. 
Från grisstallet som blev rum- och 
frukostanläggning, till spa, konferens 
och sommaröppen grillrestaurang.  

18 sidor med kurser, 
rådgivningar, studie-
resor och mycket 
mer. 

mailto:kristina.a.larsson%40lansstyrelsen.se?subject=
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VÄLKOMMEN TILL 
SMART LANDSBYGD

detta nummer av Smart Landsbygd är samarbete i olika former den röda 
tråden. Det gäller såväl samarbete mellan producent och konsument som 
mellan forskning och praktik eller mellan olika företag. Vi på Länsstyrelsen 
vill genom kurser, rådgivning och andra aktiviteter både sprida kunskap 
och bidra till kreativa möten och nya samarbeten. Enligt forskning är dess-
utom socialt kapital och nätverkande* en framgångsfaktor för företag på 
landsbygden!

Ett exempel på lyckat nätverkande är Örums Nygård som genom sitt sam-
arbete med grannföretagen har nått nya kategorier av kunder.

Projektet Fiber Land vill skapa samarbete mellan producenter och tillverkning, för att 
bidra till nya möjligheter att ta tillvara den inhemska fiberproduktionen. Läs mer på 
sidan 8.

Både i Sverige och i EU finns det en målsättning om att öka den ekologiska arealen. I 
nuläget minskar däremot den ekologiska produktionen i takt med efterfrågan.  
I intervjuerna med både Göran Bergkvist och Lisbeth och Julius Andersson får vi läsa 
mer om hur den ekologiska produktionen hjälper oss att uppnå ett hållbart lantbruk 
såväl som många av de nationella miljömålen. Tillsammans delar de också uppfatt-
ningen att hela samhället har ett ansvar för att vi ska få en hållbar och säker livs-
medelsförsörjning.

De stora utmaningarna vi har framför oss inom resursanvändning och landsbygds-
utveckling kräver att olika sektorer i samhället samarbetar. På sidan 18 kan du läsa 
om LU Land som arbetar med markanvändning för en hållbar framtid. Deras arbete 
bygger helt på vikten av samverkan mellan alla berörda parter, exempelvis forskning, 
lantbruk och myndigheter.

Gott nytt samarbetsår!

Kamilla, Kristina, Mia, Maritha och Sara 

Ps. Håll er uppdaterade om våra kurser och rådgivningar på Länsstyrelsen Skånes webbplats 
samt på vår Facebooksida  
www.lansstyrelsen.se/skane/kompetensutveckling  //  www.facebook.com/landsbygdskane

*Birger Vennesland, 2011 “Social capital and networks in forest-based rural economic development”
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i letade inte aktivt efter något att 
köpa, men båda ville flytta hem,  
säger Alexandra som liksom Made-
leine bodde i Malmö vid tiden för 
köpet. Våren 2020, när vi fick reda 
på att Orelund var till salu, åkte vi hit 
och tittade. Och vi gillade det vi såg!

Så det var bara att tuta och köra 
tyckte Alexandra och Madeleine, 
redovisningsekonom respektive 

lantmästare, men banken tyckte annorlunda. Efter 
segdragna diskussioner valde de att gå till en annan 
bank, som gav dem ett helt annat bemötande.

– Där fick vi en bankkontakt som var genuint  
intresserad av vår verksamhet och som har följt oss 
på hela resan, berättar Alexandra. 

– Att köpa ett lantbruk kräver mer pengar än vad 
de flesta har i madrassen, så om unga personer ska 
våga och vilja driva lantbruk krävs det banker som 
stöttar, menar Madeleine. För vår del var det guld 
värt att någon trodde på oss, utan det hade vi inte 
kunnat satsa.

Med finansieringen klar kastades de rakt in i 
högsäsongen på Orelund, där frukt- och växthus-
odlingar, gårdsbutik och café krävde deras uppmärk-
samhet. Tack vare stöttning från den tidigare ägaren, 
verksamhetens alla anställda och familjen fick de allt 
att funka. Fast minnena från den första tiden är inte 
många. 

– Det är svart, vi kommer inte ihåg någonting, 
skrattar Madeleine. Ingen av oss hade jobbat med 
frukt förut så den första tiden innebar en enorm 
kunskapsöverföring. Efter ett tag lugnade det ner 
sig och nu har vi landat. Vi inser att vi inte behöver 
kunna allt direkt, utan kan lära oss efterhand. Dess-
utom finns det saker vi inte styr över.

Svårigheter med vädret
Som vädret, där den sena frosten förra året 

gjorde att körsbärsskörden bara blev 40 procent av 
förväntad. Och skadedjuren, där plommonvecklare 
tvingade dem att kassera alla plommon – 15 ton. 
Sådant svider, framförallt när man som Nilssons på 
Orelund strävar efter att använda alla resurser på 

När längtan till Österlen blev för stor och en fantastisk gård  
mellan Kivik och Simrishamn plötsligt blev till salu – ja, då slog de 
till. Madeleine och Alexandra Nilsson gjorde sitt livs köp, flyttade 
tillbaka till sina barndomstrakter och kastades rakt in i högsäsongen 
på Orelunds gård. 

Systrarna 
Nilsson har 
hittat hem  
på Orelund 

V
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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Fr v Alexandra och Madeleine Nilsson

Det finns mycket att 
lära konsumenterna om 
sårbarheten i svensk 
livsmedelsproduktion 
och hur man kan skapa 
hållbarhet genom 
att tillvarata allt som 
produceras. 

””
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bästa möjliga vis.
Ett exempel på det är gårdens system för att återanvända 

vatten, som syskonen byggt om med självrengörande filter 
samt automatisk avläsning och justering av pH-värde och  
näringsinnehåll.

– Vi använder mycket vatten i odlingarna och vill arbeta  
resurseffektivt, säger Madeleine. Överskottsvattnet från växt-
huset går därför först till en damm, därefter till en central i vår 
maskinhall där det får rätt pH-värde och näringsinnehåll, och 
sedan vidare till odlingarna. På så vis sparar vi mycket vatten.

Ett annat exempel är att gårdens andrasortering av frukt 
och grönt tas tillvara för att bli gazpacho, sylt, chutney, must, 
kakor och annat gott som säljs i butiken och kaféet.

– Nu drömmer vi om ett större tillredningskök så vi kan 
utöka livsmedelsberedningen, säger Alexandra. Kanske blir 
det vår nästa stora investering.

Söt gubbe lockar kunder
Orelunds gård omfattar cirka 30 hektar och redan på 

1800-talet planterades de första äppleträden här. Genom åren 

har odlingarna utökats med fler frukter, bär och ett växthus 
för grönsaker. Men vad är då favoriten hos kunderna? Med 
största sannolikhet jordgubbarna.

– De är ett riktigt dragplåster och förra året var ett fantas-
tiskt jordgubbsår – kunderna sa att det var de godaste de ätit, 
berättar Alexandra. Och det är ju alltid kul att höra!

Jordgubbarna tunnelodlas i en så kallad table top-odling där 
plantorna står i säckar på bord. Två tunnlar fanns på plats när 
syskonen köpte gården, två har de själva investerat i.

– En av fördelarna med slutna system, som jordgubbs-
tunnlarna och växthuset, är att vi kan använda rovkvalster och  
parasitsteklar för att bekämpa ohyran, säger Madeleine.  
Därför vill vi gärna investera i tunnlar till hallonen också.  
Nyttoinsekterna är våra bästa kollegor! 

Alla ska med på tåget 
På Orelunds gård är fokus på hållbarhet stort. Solceller 

producerar en femtedel av elbehovet, en flispanna värmer 
växthuset och energiväv minimerar värmeutströmningen 
från detsamma. Alexandra och Madeleine har även gjort flera  

SÖK STARTSTÖD
Startstöd kan ges till 
personer som är högst 
40 år och som för första 
gången etablerar en 
jordbruksverksamhet 
eller som skalar 
upp en marginell 
jordbruksverksamhet, 
som sökande tidigare 
etablerat, till att bli 
affärsmässig. Läs mer på 
Länsstyrelsens webbsida 
om startstöd för unga 
lantbrukare.

Orelund från ovan omgiven av fruktodlingar.

Bildtext
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investeringar för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö på gården. 
Elsaxar har ersatt det tungrodda tryckluftsdrivna systemet som 
tidigare användes vid trädbeskärningen, en höj- och sänkbar 
plattform har ersatt stegarna vid skörden och ett plocktåg har 
ersatt den omständliga proceduren med att köra ut och flytta 
äpplebingarna en i taget. 

Förutom att förbättra arbetsmiljön har investeringarna ock-
så ökat effektiviteten rejält, vilket är ett stort plus. Plocktåget  
används även i ett helt annat syfte – för att köra besökare på 
guidade turer runt gården.

– Turerna har blivit väldigt uppskattade, vi har haft allt från 
SLU-studenter till släktträffar här, berättar Madeleine. För-
hoppningsvis blir besökarna medvetna om hur mycket arbete 
som ligger bakom det vi gör och ser värdet i svenskproducerad 
mat. 

– Vi har blivit lite väl bekväma i Sverige med tillgång till allt 
året om, menar Alexandra. Det finns mycket att lära konsumen-
terna om sårbarheten i svensk livsmedelsproduktion och hur 
man kan skapa hållbarhet genom att tillvarata allt som produce-
ras. Där har vi något att sätta tänderna i! 

Medarbetare Ewa Fabis.

Alexandra och Madeleine drömmer även om att förädla vidare sina 
produkter. Ett större tillredningskök står på investeringslistan.
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å ganska kort tid har den svenska till-
verkningsindustrins intresse för och 
efterfrågan på hållbara material ökat  
rejält, berättar Jenny. Som industridesig-
ner har jag arbetat med hållbara projekt 
i över 15 år och från att ofta ha jobbat i 
motvind är det nu öppna armar överallt. 

Tillverkningsindustrins vilja att 
snabbt ställa om skapar stora möjlig-
heter för lokalproducerade naturfiber. 
Dels för att ersätta långväga fraktad 

bomull och fossilbaserade fiber inom tekoindu-
strin, som efter en omfattande nedmontering börjat  
etablera sig i Sverige igen. Dels för att användas som 
material inom helt nya användningsområden.

Skapa konkreta resultat
– Vi har en ickebegränsad syn på vad man kan 

göra med skånska naturfibrer, säger Jenny. Efter-
frågan på hållbara material finns från många håll 
och vi är öppna för alla möjligheter. Målet är att 
projektet ska mynna ut i reella produkter och  

affärsmässiga samarbeten. Vi ska alltså inte bara pra-
ta, utan göra och skapa konkreta resultat.

Fiber Land drivs av Länsstyrelsen, Föreningen 
Stapelbädden (STPLN) och Jenny, och första steget 
är att hitta personer och företag som är intresserade 
av att vara med. 

– Vi letar efter fiberproducenter – stora som 
små – som är nyfikna på projektet och vill bidra 
till förändring, säger Jenny. Och vi söker företag, 
som på ett eller annat sätt känner att det här kan 
vara något för dem. Därefter är planen att hitta bra  
synergier mellan producenter, tillverkare och alla 
aktörer däremellan, för att tillsammans arbeta 
med att utveckla nya produkter och tillämpnings- 
områden.

För mer info om projektet, gå in och följ  
@_fiber_land_ på Instagram. Det går också bra att 
kontakta Jenny, jenny@jennynordberg.se eller  
Mia Davidsson på Länsstyrelsen,  
mia.davidsson@lansstyrelsen.se.

– Med det här projektet vill vi visa på affärsmöjligheterna med våra 
fantastiska lokalproducerade naturfibrer hampa, lin och ull, säger 
Jenny Nordberg, processledare för Fiber Land. Det ska bli mycket 
snack och ännu mera verkstad och alla som är intresserade kan 
vara med!

Fiber Land ser 
kraften i skånska 
naturfiber

P
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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FAKTA. Fiber

Ull kan komma från många olika djur, till 
exempel kanin, alpacka, get och kamel, 
men i Sverige är ull från får vanligast. 
Beroende på djurslag har ullen lite olika 
egenskaper. Gemensamt är att ullfiber 
är bra på att binda luft och vatten, vilket 
gör att ull både är värmeisolerande och 
fukttransporterande. De flesta ullfiber har 
dessutom en naturlig elasticitet.
Hampa är en ettårig ört med mycket 
slitstarka, men inte särskilt elastiska, fiber. 
Traditionellt har hampfiber använts för att 
tillverka exempelvis rep och säckar, men 
också som byggnadsmaterial och isolering. 
Hampans fiber har nämligen mikroskopiska 
porer, som gör att materialet har mycket 
bra isolerande egenskaper.
Lin har odlats och beretts i Sverige i 
minst 2 000 år. Linets fiber är mycket 
slitstarka, inte elastiska och har hög 
vattenabsorberande förmåga. Fram till 
slutet av 1800-talet var lin oerhört viktigt 
för Sveriges textilproduktion. Därefter 
ersattes lin till stor del av importerad 
bomull och numera är odlingsarealen 
försumbar. 

Vi letar efter 
fiberproducenter,  
stora som små, 
som är nyfikna 
på projektet 
och vill bidra till 
förändring.

””

Jenny Nordberg
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Personalen är det viktigaste 
vi har, säger Maria. Vi 
kompletterar och hjälper 
varandra, men framför allt 
har vi kul tillsammans. Vi 
är som en stor familj!

””
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ela Örums Nygårds historia ska 
vi inte berätta, för den går så långt 
tillbaka som till 1600-talet. Vi star-
tar först på 1980-talet då Maria  
Hallins föräldrar byggde ett grisstall 
på gården, och hoppar sedan raskt 
fram till 2002 då grisproduktionen 
blev olönsam och lades ner. Men vad 
hände sen? Berättelsen kan börja!

Kapitel 1: Ett kök för en traktor
– Mina föräldrar byggde om grisstallet till 15 rum 

och halmladan till matsal, och 2003 drog de igång en 
sommaröppen rum- och frukostverksamhet, berättar 
Maria. 

Gästerna strömmade till och ganska snart uppstod 
behovet av ett restaurangkök. För att finansiera byg-
get sålde föräldrarna det sista lantbruksredskapet som 
fanns kvar på gården: en traktor.

– Jag har många gånger önskat att det var en  
skördetröska istället, för vi hade verkligen behövt ett 
större kök, säger Marias man Magnus med glimten 
i ögat. 

År 2008 växte verksamheten ytterligare när spa- 
avdelning och konferensrum byggdes där stallets  

gödselplatta tidigare låg. Föräldrarna, som skötte 
i stort sett allt på egen hand, började känna sig lite 
slitna och 2010 kom Maria in i företaget. Ett år senare 
tog hon över helt, 2012 anslöt Magnus och med en 
ny generation vid rodret tog nästa kapitel i Örums 
Nygård vid.

Kapitel 2: Stolta arbetsgivare till över hundra 
unga

– Vi såg stor potential i det som Marias föräld-
rar byggt upp, men insåg också att vi behövde göra 
vissa förändringar om det skulle funka för oss, säger  
Magnus. En del gjorde vi om helt, till exempel ersatte 
vi det manuella bokningssystemet med ett digitalt. 
Och så började vi ta emot gäster varje helg, istället för 
att bara ha säsongsöppet.

För att hantera verksamheten behövdes fler med-
arbetare och genom åren har Örums Nygård vuxit allt 
eftersom. Idag är nio personer anställda året om och 
runt 45 personer är säsongsanställda.

– Personalen är det viktigaste vi har, säger Maria. 
Vi kompletterar och hjälper varandra, men framför 
allt har vi kul tillsammans. Vi är som en stor familj!

Därför var det oerhört tufft när de på grund av 
pandemin fick säga upp i stort sett hela personalstyr-

H

Från grisstall  
till spahotell
En gård som gått från generation till generation, ett grisstall som bygg-
des om till en rum- och frukostanläggning, som växte med restaurang-
kök, spa, konferensavdelning, fler rum och en sommaröppen grillrestau-
rang med underhållning. Verksamheten på Örums Nygård på Österlen 
har utvecklats kontinuerligt och i centrum för allt står samarbete och 
hårt arbete.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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kan, inklusive Magnus. Och som om inte det vore nog hade 
Örums Nygård precis byggt sex nya hotellrum.

– Vi var på gång, vi hade satsat och nyanställt, men perso-
nerna hann inte ens börja, berättar Maria. Det var jobbigt, 
men nu är alla tillbaka. Varenda en som var anställd hos oss före  
pandemin jobbar här igen.

Och just det: att Örums Nygård skapar jobb på landsbygden, 
är något de är extra stolta över. Inte minst att så många unga 
haft sitt första jobb hos dem.

– Över hundra ungdomar har jobbat här! konstaterar  
Magnus. Det känns riktigt bra.

Kapitel 3: Buss ger skjuts åt affärerna
Liksom många landsbygdsföretag värderar Örums Nygård  
samarbete med andra högt och tillsammans med Petersborgs 
gård, Gunnarshögs gård, Köpingsbergs vingård och Österlen-
kryddor startade de 2014 konceptet ”5 gårdar på Österlen”. 
(Gunnarshögs gård har nu lämnat samarbetet på grund av tids-
brist.)

–Det började med att jag och Österlenkryddor pratade om 
att sätta ihop en gemensam aktivitet, berättar Maria. Sen växte 
det hela och tillsammans med de andra tre snickrade vi ihop ett 
färdigt koncept för grupputflykter med buss.

Grupperna åker runt till gårdarna, provsmakar produkter, 
äter lunch och tar del av historierna bakom verksamheterna. 
Från att ha varit en ”pensionärstur” har ryktet spridit sig och 
turen bokas nu in av alla möjliga grupper som vill ha en mysig 
dag på Österlen. 

– Vad som är bra är att många sen återvänder till oss  
privat, säger Maria. Rundturen och samarbetet med de andra  
lönar sig alltså, helt klart.

Kapitel 4: Jobbet är en fest
Att ständigt utvecklas, men inte ta i så man spricker, löper som 
en röd tråd genom Örums Nygårds verksamhet. Varje större 
förändring har föregåtts av noggranna kalkyler.

– Vi har sett många på Österlen satsa stort, men att ha myck-
et pengar är ingen garanti för att lyckas, säger Magnus. För oss 
är det viktigt att varje satsning kan bära sig själv, annars blir det 
inget.

Denna devis tillämpades även på Örums Nygårds senaste 
satsning, Svinarojtarens* loge. I den före detta maskinhallen 
byggdes en sommaröppen restaurang med grillat på menyn och 
underhållning på scen. I två somrar har nu Svinarojtaren lockat 
mängder med glada besökare.

– Vi har så kul! säger Maria. Våra sommarjobbare konstate-
rade att ”det är som en fest, men man måste jobba lite”. Och vi 
kan bara hålla med!

Epilog
2019 sökte Örums Nygård företagsstöd för de sex rum som 
stod klara när pandemin bröt ut. Och just nu håller de på som 
bäst med att anlägga solceller på hotellrummens tak.

*Svinarojtare = grisskötare på skånska. 

2008 växte verksamheten med bland annat spaavdelningen.

Maria och Magnus
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I artikelserien Hej på 
dig lär vi känna med-
arbetare på Länssty-
relsen Skåne. Den här 

gången är det Maritha Hamrins 
tur att berätta mer om sin roll. 

Du har jobbat länge på Länsstyrelsen Skåne, 
berätta om vad du har arbetat med!

– Jag började på Länsstyrelsen för nästan 13 år 
sedan och jobbade då med utbetalningar av företags-
stöd, sedan blev det även projektstödsutbetalningar 
och utbetalningar inom havs- och fiskeriprogram-
met. Under en period var jag fackligt engagerad för 
att, under pandemin, jobba med först lokalhyresstöd 
(LOK-stöd) och därefter tillsyn enligt pandemilagen 
på den nya enhet som sattes upp. När pandemilagen 
upphörde i våras var tanken att jag skulle gå tillbaka 
till mitt tidigare jobb, men så blev det inte. 

Vad hände istället?
– Jag började arbeta med kompetensutveckling 

för att skapa nya jobb på den skånska landsbygden, en 
roll som Eva Rolander, som nu gått i pension, hade 
tidigare. 

Hur är det?
– Det är jättekul! Jag tycker om att utvecklas och 

lära mig nya saker, vilket jag verkligen gör här. Det 
jag uppskattar mest är att jag är med i hela processen: 
från upphandling till att skriva avtal, marknadsföra 
kurser, ta emot anmälningar och slutligen vara med 

när kurserna genomförs. Det är väldigt spännande. I 
mina tidigare roller var jag en kugge i ett större hjul, 
nu är jag med hela vägen.

Utvecklingen i omvärlden och allt vad den 
fört med sig i form av inflation, prishöj-
ningar, råvarubrist med mera har påverkat 
många, inte minst lantbruket. Hur ser du på 
läget framöver när det gäller ditt område: 
att skapa nya jobb på landsbygden?

– Det är en osäker framtid vi har framför oss och 
många landsbygdsföretag har det tufft. Samtidigt upp-
lever jag att samhällets fokus på livsmedelsfrågorna 
är större nu än någonsin och att det finns en helt  
annan medvetenhet kring landsbygdens och lant-
brukets betydelse. Jag hoppas att det genererar något 
positivt för företagen på landsbygden och, åtminstone 
delvis, kompenserar för det negativa som sker. Den 
närmaste tiden blir en utmaning, men inom mitt om-
råde ska jag göra allt jag kan för att det ska bli så bra 
som möjligt.

Vad hoppas du kommer ut ur krisen?
– Jag hoppas att de satsningar som görs för att 

stärka landets livsmedelsförsörjning leder till att hela 
landsbygden stärks; att fokuset på livsmedelsfrågorna 
också blir porten in för en bredare landsbygdsutveck-
ling. För den som inte bor på landet är det lätt att bara 
se allt som är vackert, men att inte ha framkomliga 
vägar, belysning, kommunikationer och så vidare är 
inte särskilt charmigt i längden.

”Samhällets fokus på 
livsmedelsfrågorna 
är större nu än 
någonsin” 

MARITHA HAMRIN

Bor: I Norra Strö. 
Jag kommer 
ursprungligen 
från Nynäshamn 
utanför Stockholm, 
men pluggade i 
Kristianstad – och blev 
kvar.

Utbildning: Ekonom. 

Gillar: Samverkan! 
Norra Strö är en 
väldigt aktiv by och 
samarbetet mellan 
företag, föreningar 
och människor lyfter 
hela byn. På samma 
sätt är det överallt; 
samverkan har en 
enorm betydelse för 
att landsbygden ska 
leva och utvecklas.

Tränar: Agility med 
min hund och så är 
jag engagerad i Friskis 
& Svettis.
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TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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ör att börja med grund-
frågan – hållbarhet, vad 
är det?

– Begreppet hållbarhet 
kan definieras på olika sätt, 
men enkelt förklarat hand-
lar hållbarhet om att inte 
förstöra det kapital vi har. 
Kapitalet kan i sin tur delas 
upp i tre delar: naturkapital, 

socialt kapital och mänskligt kapital.
När det gäller jordbruk är naturkapitalet de  

naturtillgångar och ekosystemtjänster som jord-
bruket behöver för att existera: vatten, mark,  
pollinering och så vidare. Socialt kapital är sam- 
hällets nätverk och strukturer som gör att jord-
bruket kan fungera effektivt, och mänskligt kapital 
är den kunskap och erfarenhet som finns om jord-
bruk. Det mänskliga kapitalet kräver att jordbruket 
är lönsamt för att utvecklas. 

Det jordbruk som kan anses mest hållbart är 
det som sammantaget har störst positiv påverkan 
på kapitalet. Alla hållbarhetsaspekter behöver inte 

nödvändigtvis förbättras samtidigt, men över tid 
behöver alla delar av kapitalet utvecklas i positiv 
riktning.

Vad är problemet med vårt nuvarande 
jordbruk?

– Det är flera. Jordkapital förbrukas, till exem-
pel genom erosion och exploatering av jordbruks-
mark. Markens bördighet upprätthålls genom att 
tillföra mineralgödsel och näring flödar till stor del 
linjärt genom systemet, från gruvor och fabriker 
till världshaven. Dessutom skapar den stora an-
vändningen av kemiska växtskyddsmedel problem 
både för jordbruket, genom att dessa medel för-
lorar sin verkan, och för miljön omkring oss.

Men ligger inte svenskt jordbruk i fram-
kant när det gäller hållbarhet?

– I våra nuvarande odlingssystem finns stora 
problem och det är viktigt att inse. Om vi fortsät-
ter hävda och tro att ”Sverige är bäst” kommer vi 
snabbt att hamna på efterkälken i utvecklingen. Jag 
tycker det är slående att många lantbrukare inte ser 

Från jord till bord 
på ett hållbart sätt 
– hur når vi dit?

En stark och stabil livsmedelsproduktion är nödvändig om vi ska ha mat på 
bordet och kunna stå stadiga genom kriser. Samtidigt har dagens jordbruk 
en betydande inverkan på miljö och klimat, vilket skapar problem i sig. 
Så hur ska jordbruket bli hållbart? Vad är problemet med vårt nuvarande 
jordbruk och vilka mål ska vi nå? Göran Bergkvist, professor vid institutio-
nen för växtproduktionsekologi i Uppsala, berättar mer.
TEXT: Ulrika Petersén  
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att det finns problem. Först när de själv drabbas, 
till exempel när ogräsen blir resistenta mot växt-
skyddsmedel, inser de att något behöver göras. 
Alla, även de som tycker att allting funkar, måste 
börja agera på de övergripande utmaningar som 
finns.  

EU har antagit en ”Farm to Table”-strategi 
(”Från jord till bord”) som sätter fokus på 
ett hållbart jordbruk. Bland annat ska an-
vändningen av kemiska bekämpningsme-
del halveras, gödselmedelsanvändningen 
minskas med 20 procent och förlusten av 
näringsämnen minskas med 50 procent. 
Detta till 2030 och utan att markbördig-
heten försämras. Hur ska det gå till?

– Det finns inte bara en lösning och ett svar, 
utan det är många saker som måste göras sam-
tidigt. En bra växtföljd är grunden, då har ogräs 
och skadedjur svårare att få fäste. I Skåne är  
jordarna ofta ganska tåliga och det har gjort att man 
”kommit undan” med en sämre växtföljd, men det 

är inte långsiktigt hållbart. Vi behöver odla flerårig 
vall i mycket större utsträckning än vad vi gör idag. 
För att lyckas med det måste det finnas lönsamhet 
i vallodlingen, till exempel genom att vallgrödor 
används för framställning av biogas och rötresterna 
nyttjas som gödsel. Eller att proteinet i vallen ut-
vinns och omvandlas till djurfoder genom så kallad 
biofraktionering eller bioraffinering. 

Att utveckla odlingssystem och odlingstekniker, 
till exempel att hålla marken bevuxen året om, är 
också viktigt. Liksom att ersätta en del av den ke-
miska ogräskontrollen med mekanisk. Tack vare att 
Sverige under många år satsat på ekologiskt jord-
bruk, har det utvecklats flera typer av maskiner för 
ogräskontroll som även det konventionella jord-
bruket kan dra nytta av. 

– Viktigt är också att använda djuren bättre. 
Idag är djurproduktionen koncentrerad till vissa 
områden medan växtproduktionen finns på andra  
ställen, det försvårar cirkulationen av växtnäring 
och gör växtföljderna ensidiga. Stallgödsel behö-
ver fördelas bättre, och betande djur behövs för att 

Göran Bergkvist, professor 
vid institutionen för 
växtproduktionsekologi i 
Uppsala.
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Vall och stallgödsel är viktiga för den ekologiska hållbarheten, men för att vallen 
ska komma in i växtföljderna krävs att djur- och växtproduktionen integreras eller 
att andra användningsområden för vallen blir lönsamma. På bilden syns försöket 
R4-0009 - majs och höstvete, där betydelsen av växtföljd och bearbetningssystem 
studeras, i förgrunden och Uppsala med dess slott och domkyrka i bakgrunden.

Foto: Göran Bergkvist
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öka biodiversiteten. Med ökad biodiversitet och  
annan variation i odlingen och landskapet, minskar 
behovet av kemiska bekämpningsmedel.

– Dessutom måste vi bli mycket bättre på att 
recirkulera näring mellan stad och land. Näringen 
som går till staden i form av livsmedel måste till-
baka till jordbruket, vilket betyder att vi behöver 
bygga kretslopp som inte finns idag. Det är viktigt 
att trycka på att det är ett samhällsansvar att växt-
näringen kan återföras till jordbruket på ett säkert 
och resurseffektivt sätt.

Finns det saker att lära av hur vi gjorde 
förr, för att bli hållbara idag?

– Absolut, mycket av det jag räknat upp in-
gick i dåtidens jordbruk. Vallodling, bra växtföljd 
med kvävefixerande grödor, betesmarker, mindre 
åkrar, blommande kantzoner och så vidare – det 
kan vi implementera även i dagens odlingssystem. 

Men vägen framåt är inte att gå tillbaka. Vi kan 
lära av det som varit och ta med oss det som var 
bra, men vi måste ta till oss nya innovationer. Till 
exempel möjligheterna i det som kallas den fjärde 
industriella revolutionen; digital teknik med arti- 
ficiell intelligens (AI) och automatisering. Här 
finns det helt nya möjligheter för det hållbara jord-
bruket som gör att vi i framtiden förmodligen kan 
diversifiera jordbruket utan att förlora skalfördelar 
i samma utsträckning som idag.

Något mer du vill tillägga?
– Ja, och det är att frågan om hållbarhet inte 

bara är lantbrukarnas problem, det är hela sam-
hällets. Vi kan inte lägga allt ansvar på böndernas 
axlar utan den här omställningen måste vi göra till-
sammans: politiker, jordbruk, livsmedelsindustri 
och konsumenter. Annars kommer det inte att gå.

Bilder på söta djur ger många 
likes men det är även viktigt att 
göra inlägg som är äkta och som 
speglar gårdens verksamhet. 
Suggorna Stina och Lina är dock 
så här söta i verkligheten.

Dessutom måste vi bli mycket 
bättre på att recirkulera näring 
mellan stad och land. Näringen 
som går till staden i form av 
livsmedel måste tillbaka till 
jordbruket, vilket betyder att vi 
behöver bygga kretslopp som inte 
finns idag. 

””

Nysådd och ännu ej 
uppkommen höstvete mellan 
rader av en blandning av 
klöverarter odlade för att 
producera nyttor som mat och 
boende till mikroliv, skydd mot 
vind- och vattenerosion och 
bördighetsuppbyggnad. Försök 
hos lantbrukare med syfte att 
gynna bördighet och minska 
beroendet av insatsmedel.
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– Det har gått väldigt bra!  
säger Kerstin Svennersten Sjaun-
ja som driver verksamheten till-

sammans med sin man Lars-Ove Sjaunja. Vi har haft 
öppet från påsk fram till oktober, november varje år 
och varit fullbokade mellan midsommar och mitten av 
augusti. Det har varit både svenska och utländska gäs-
ter som hittat hit; många semesterfirare såklart, men 
också några konferenser.

Precis som vid starten är Kerstins dotter Titti  
engagerad i verksamheten, men Kerstin och Lars-Ove 
har även tagit in sommarjobbande ungdomar för att 
klara trycket när Titti varit föräldraledig.

– Det har fungerat mycket bra det också, konstate-
rar Kerstin.

Glada spelkvällar lockar besökarna
Det mesta är sig likt på Lilla Rygården sedan  

starten: verksamheten har fortfarande fem dubbelrum 
och en gäststuga med plats för 3–4 personer, utställ-
ningsverksamheten är fortsatt aktiv och maten som 
serveras är än idag hemlagad och mestadels närpro-
ducerad eller ekologisk. Däremot är kafé- och restau-
rangverksamheten något mindre nu än tidigare.

– När vi startade körde vi igång stort med mat- 
servering, men det blev alltför arbetsamt, säger  
Kerstin. Numera är restaurangen bara öppen vid  
beställningar och kaféet håller vi öppet vid speciella 
tillfällen, till exempel konstrundan. 

En sak som däremot tillkommit är de populära 
spelkvällarna med mat och dryck och underhållning 

av företrädesvis lokala musiker. 
– Ja, spelkvällarna har blivit mycket uppskattade, 

säger Kerstin. Jag tror vi har haft en fem-sex stycken 
per år hittills.

Vattenbufflarna fick flytta
Så blev det då som de hade tänkt sig? Ja, i stort sett.
– Det har varit oerhört glädjefyllt och positivt att 

möta alla besökare, men det har också krävt mer jobb 
än vad vi var beredda på, säger Kerstin, som liksom 
Lars-Ove passerade traditionell pensionsålder för någ-
ra år sedan. Vi blir ju inte yngre! Fast vi tänker fort-
sätta ett tag till och anpassar oss efter vad vi orkar, för 
det ger så mycket positivt tillbaka.

Besökare som drömmer om att få träffa de två  
keliga vattenbufflarna, som tidigare strövade omkring 
på markerna, får dock bege sig en bit längre norrut 
numera.

– Sommarhalvåret gick vattenbufflarna ute tillsam-
mans med min brors nötkreatur och det fungerade 
bra, berättar Kerstin. Men under vinterhalvåret, när 
de flyttade in i lösdriftsstallar, störde de dominanta 
bufflarna de andra djuren. 

Istället fick vattenbufflarna flytta till Naturskog AB, 
som jobbar med naturvård, och nu hjälper de till att 
hålla landskapet öppet i Uppsala-/Stockholmstrakten. 

– Tillsammans med sina barn kan tilläggas, för båda 
bufflarna var dräktiga när de flyttade härifrån, säger 
Kerstin. Så vattenbufflarna har det bra – och min brors 
djur har fått det lite lugnare.

När Smart landsbygd besökte Lilla Rygården utanför Lövestad våren 2017, 
stod Kerstin och Lars-Ove i startgroparna att dra igång sin verksamhet 
med bed & breakfast, kafé, konferens, restaurang och galleri. Som lock-
bete för besökarna gick två indiska vattenbufflar i hagarna utanför.  
Nu, nästan sex år sedan, undrar vi nyfiket: hur har det gått?

HUR GICK 
DET SEN?

Ur Smart Landsbygd 
nummer 2 2017

Mindre mat men 
mer musik på 
Lilla Rygården 

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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Marken i Skåne är en eftertraktad resurs och inte sällan uppstår det frågor 
kring hur och till vad marken ska användas. För att hitta långsiktigt hållbara 
lösningar på dessa ofta komplexa problem krävs relevant fakta, konstruktiv 
dialog och en helhetssyn, som bara kan skapas genom samverkan mellan 
dem som berörs. Det vill LU Land vara med och bidra till!
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Mostphotos

Brygga mellan 
forskning och 
praktik

lattformen LU Land – mark-
användning för en hållbar fram-
tid, är ett samverkansinitiativ 
vid Lunds universitet som in-
volverar över 80 forskare samt 
närmare 30 samarbetspartners. 
Syftet med den öppna platt-
formen är att lyfta och diskutera 
aktuella frågeställningar kring 
markanvändning och genom  

dialog hitta lösningar för en hållbar markanvänd-
ning: ekologiskt såväl som ekonomiskt och socialt.

– Vi såg att det från forskarsidan fanns ett be-
hov av att stärka samverkan mellan forskning och 
samhälle, både för att göra forskningen kring håll-
bar markanvändning mer samhällsrelevant, och för 
att kunna nå ut med våra resultat på ett bättre sätt,  

säger Juliana Dänhardt, forskningskoordinator 
vid LU Land. 2019 började vi bygga upp vår platt-
form och vi märkte ganska snart att det fanns ett 
oerhört sug från samhället att komma i kontakt med 
universitetet också.

Möten som kan leda till mer
En viktig del av LU Lands arbete är alltså att 

skapa dialog mellan olika aktörer, vilket bland an-
nat görs via öppna mötesplatser där alla som vill 
kan delta. En gång i månaden arrangeras frukost-
seminarier, som lyfter samhällsaktuella utmaningar 
med koppling till markanvändning och i dialog med 
publiken diskuteras möjliga vägar framåt. En annan 
mötesplats har varit föreläsningsserien ”Att gynna 
vilda pollinatörer – vad säger forskningen?”, som 
arrangerats tillsammans med Länsstyrelsen Skåne 

P
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inom ramen för regeringsuppdraget att gynna vilda 
pollinatörer som pågick 2020–2022.

– Med mötesplatserna vill vi sprida kunskap och 
fakta, men också skapa grogrund för nya samarbe-
ten, tankar och idéer, säger Juliana. 

Göra forskningsresultat tillgängliga
Som brygga mellan forskningen och praktiken 

stödjer LU Land forskare och forskningsprojekt 
som är kopplade till samhällsrelevanta frågor kring 
hållbar markanvändning. Ett exempel är forskning 
som utvärderar miljöstöden till lantbruken. 

– Eftersom miljöstöden förändras med jämna 
mellanrum kan det vara svårt för lantbrukaren att 
veta vilka åtgärder som är värda att satsa på, säger 
Juliana. Med forskning kring hur väl olika åtgärder 
fungerar kan miljöstöden förbättras – och det blir 

enklare för lantbrukaren att göra rätt insatser. 
Genom att vara en öppen plattform med ett 

brett kontaktnät och en rad olika samarbetspartners 
vill LU Land underlätta för forskare att snabbare 
och enklare göra sina forskningsresultat tillgängliga 
för samhället. Olika målgrupper nås på olika sätt, 
men för att nå lantbrukare har LU Land bland annat 
identifierat Länsstyrelsen och Hushållningssällska-
pet som viktiga kanaler.

– Ambitionen framöver är att utveckla samar-
betet oss emellan, säger Juliana. Vi vill även hälsa 
alla lantbrukare välkomna till våra föreläsningar 
och seminarier; ju fler perspektiv och tankar vi 
får in desto bättre blir LU Land! Mer information,  
datum för föreläsningar samt kontaktuppgifter till oss  
hittar du på vår webbsida: www.luland.lu.se

FAKTA. LU Land

Målet med LU Land är att bidra till markan-
vändning för en hållbar framtid. Arbetet sker 
över sektors- och ämnesgränser och fokuserar 
på tre viktiga aspekter inom markanvänd-
ningen:

• Vad ska vi använda den begränsade 
resursen mark till?

• Hur intensivt ska landskapen brukas?
• Vilka styrmedel och policyer krävs för att 

skapa en hållbar markanvändning?

Genom att arbeta med omvärldsbevakning, 
mötesplatser och stöd till forskare vill LU Land 
vara ett relevant nätverk med stark förankring 
i både forskningen och praktiken. 
En av många forskare som medverkat vid LU 
Lands mötesplats för dialog och samverkan är 
Ulrika Samnegård, som forskar om biodiver-
sitet. Läs en intervju med henne och Gustaf 
Lewenhaupt, lantbrukare som deltar i hennes 
senaste forskningsprojekt, på sidan 20.

Juliana Dänhardt, 
forskningskoordinator  
på LU Land.
Foto: Charlotte Carlberg Barg
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önhults gård utanför Höganäs 
är ett av lantbruken som ingår 
i projekten.

– Vad jag sa när Ulrika frå-
gade om hon fick använda 
mina blomremsor och åker-
bönsfält i sitt forsknings- 
projekt? Varsågod, sa jag! Och 
det tror jag nog att alla lant-
brukare gör om de blir kon-
taktade av en forskare, säger 

Gustaf Lewenhaupt, som driver Lönhults 
gård tillsammans med sin hustru Charlotte.

Ulrika nickar och bekräftar, att få tillträde 
till lantbrukares mark är sällan några problem. 

– Lantbrukarna är ofta väldigt intresserade 
och vill gärna vara med, säger Ulrika. Vi är 
noga med att informera om vad vi gör i fälten 
och när jag är klar skickar jag resultaten till 
dem, så de kan se vad jag kommit fram till.

Fakta gynnar rätt åtgärder
Ulrikas nuvarande projekt startade 2021 

och fokuserar på hur pollinatörer använder 
blomremsor i förhållande till samblommande 
grödor, i detta fall åkerbönor. I forskningspro-

jektet undersöker hon ett antal åkerbönsfält 
som har en blommande träda intill och jäm-
för dem med åkerbönsfält utan intilliggande 
blommande träda. Detta för att ta reda på om 
pollinatörerna är fler eller färre i fält invid en 
blommande träda, hur och var pollinatörerna 
hämtar sin mat och om skörden påverkas av 
den blommande trädan. Att det är just åker-
bönor som studeras är för att dessa ofta får en 
tydlig skördeökning av att pollineras av insek-
ter. 

– Att antalet pollinatörer har minskat det 
vet vi, att pollinatörer gärna besöker blom-
remsor det vet vi också, men hur blomrem-
sor/blommande trädor långsiktigt påverkar 
antalet och mångfalden av pollinatörer i land-
skapet det vet vi inte, säger Ulrika. Vi vet inte 
heller hur de påverkar pollinationstjänster till 
grödor; forskningen är inte entydig. 

Hon fortsätter:
– Vi vet alltså inte exakt när blomremsor 

påverkar pollineringen av samblommande 
grödor positivt och när de påverkar negativt, 
så det är jag intresserad av att ta reda på mer 
om. Med bättre kunskap kan vi också hitta 
metoder som är mer målinriktade för att till 

L

Blomstrande 
samarbete för  
fler pollinatörer

Hur påverkar blomremsor pollinationstjänster till grödor? Det 
vill Ulrika Samnegård, forskare vid Biologiska institutionen på 
Lunds universitet, ta reda på genom att studera om åkerbönor 
drar fördel av att det finns blommande fältkanter eller trädor invid 
fältet. 
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal
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Blomstrande 
samarbete för  
fler pollinatörer exempel gynna pollinationstjänster, hotade arter 

eller en så hög mångfald som möjligt. Utifrån fak-
ta kan sedan miljöstöden utformas så de ger bäst 
resultat för det tänkta målet.

Mångfald gynnar mångfald
Ett av lantbruken med blommande trädor som 

Ulrika studerar är alltså Lönhults gård, ett 650 
hektar stort lantbruk med inriktning på konven-
tionell växtodling, hästar och energiproduktion.

– De senaste åren har vi arbetat allt mer ak-
tivt med blommande kantzoner och målet är att 
ha blommande zoner runt allt; åkrar, märgelhål 
med mera, säger Gustaf. Det är lite enahanda 
natur här på slätten, men vi märker att det 
går ganska fort att skapa positiv förändring. 
Jag har visserligen inte gjort någon invente-
ring av antalet insekter, men min känsla är att 
de definitivt ökat med blomremsorna.

I den blommande trädan intill åkerbönsfältet 
som Ulrika forskar på växer bland annat blodklö-
ver, vitklöver, kärringtand och cikoria. Förutom 
fler insekter har Gustaf även märkt att blommor-
na, inte minst den högresta cikorian, har positiv 
påverkan för mångfalden.

– Fältviltet har ökat; vi har fler fasaner och 
harar, men också rapphönsen har hittat dit, säger 
Gustaf. Och rådjuren. Dessutom gillar småfåg-
larna den blommande trädan, där är gott om mat 
till dem.

– Ja, mångfald gynnar mångfald, konstaterar 
Ulrika, och de två försjunker i en diskussion om 
vikten av nässlor, stengärden, gammal ved och 
tistlar och vilka fler åtgärder som kan göras på 
Lönhults gård. Gustaf är sugen på att testa skal-
baggsåsar och Ulrika tipsar om att välja inhemska 
sorter i blomremsorna.

– Det är kul att få feedback så man vet om de 
åtgärder man gör för att främja biologisk mång-
fald fungerar, konstaterar Gustaf. Även om det 

känns rätt i magen, så är det viktigt att veta att det 
verkligen är så. Och om jag kan få större skördar 
med rätt åtgärder är det ju också bra att känna till. 
Fast för mig personligen är den största drivkraf-
ten inte det ekonomiska, utan att jag mår bra av 
att se och förvalta marker med mångfald. 

– Blommor, fåglar, insekter och vilt gör ju en 
mycket gladare än ett renputsat landskap! Själv-
klart har jag stor nytta av miljöstöden jag får, men 
den största behållningen är ändå vetskapen om att 
jag gör en insats för livet ovan och under mark.

Mångfald  
gynnar 
mångfald.

Ulrika Samnegård på besök hos Gustaf Lewenhaupt, som 
driver Lönhults gård. 

”Vi vet alltså inte exakt 
när blomremsor påverkar 
pollineringen av samblommande 
grödor positivt och när de 
påverkar negativt, så det är jag 
intresserad av att ta reda på mer 
om”, säger Ulrika Samnegård.



22 23

”Eko behövs och 
samhället måste 
gå före” 

Höj blicken! Sluta fokusera på lantbrukaren och gör istället Höj blicken! Sluta fokusera på lantbrukaren och gör istället 
ordentliga satsningar från samhällets sida. Lägg kraften på ordentliga satsningar från samhällets sida. Lägg kraften på 
marknaden och informera konsumenterna om skillnaden mel-marknaden och informera konsumenterna om skillnaden mel-
lan ekologisk och konventionell produktion. lan ekologisk och konventionell produktion. Lisbeth och Julius Lisbeth och Julius 
AnderssonAndersson är tydliga: det är inte lantbrukaren som ska dra hela  är tydliga: det är inte lantbrukaren som ska dra hela 
lasset för att fler ska välja ekologiskt, samhället måste gå före lasset för att fler ska välja ekologiskt, samhället måste gå före 
och visa varför eko behövs – inte minst av beredskapsskäl.  och visa varför eko behövs – inte minst av beredskapsskäl.  
TEXT:TEXT:  Ulrika PetersénUlrika Petersén  FOTO: FOTO: Nils BergendalNils Bergendal
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m efterfrågan finns så 
producerar lantbrukarna,  
säger Julius Andersson, 
som driver Sunnantorps 
gård utanför Stehag. Ingen 
vill ju producera om det 
inte finns någon efter- 
frågan! 

Lisbeth Andersson in-
stämmer och konstaterar:

– Ett jordbruk byggt på 
grundprinciperna inom ekologisk produktion 
gynnar både det ekologiska och konventio-
nella jordbruket och gör att vi kan leva upp 
till samhällets miljö- och klimatmål. Tekni-
ken och kunskapen finns, det som krävs är att  
politiker och samhället verkligen bestämmer 
sig och satsar. Först då kan vi skapa ett stabilt, 
hållbart jordbruk. 

Skånska pionjärer inom ekologisk 
produktion

Men låt oss backa bandet till när allting 
började; till 1977 då Lisbeth arbetade på kon-
tor och hennes man Torgny, lantbrukarson 
tillika kemiingenjör, drömde om att bli bonde. 

Fast inte bonde med ett konventionellt jord-
bruk, som var det allenarådande på 70-talet, 
utan ett ekologiskt. Med sina kunskaper inom 
kemi hade han dragit slutsatsen att kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel inte var 
rätt väg att gå. Så en dag, på väg hem efter 
en semester i fjällen, köpte de Biodynamisk 
tidskrift på stationen i Stockholm och läste en 
annons ...

– Och inom loppet av tre veckor var vi 
bönder! säger Lisbeth.

År 1978 arrenderade de Prångstorps gård 
som redan 1972, förmodligen som första gård 
i Skåne, ställt om till ekologisk produktion 
och 1988 köpte de Sunnantorps Gård. 

– När vi kom hit var här grisproduktion, 
men jag och Torgny drog igång mjölkpro-
duktion istället, berättar Lisbeth. Mjölk-
produktion med kor i huvudsak uppfödda på 
grovfoder, inte kraftfoder. Soja är det enda 
fullvärdiga växtbaserade protein vi har, så det 
ska inte gå till idisslare i Norden; det ska gå 
till en svältande befolkning. Kor är gjorda för 
att äta gräs, men förmågan att tillgodogöra sig 
grovfoder har till stor del avlats bort. Så vi på-
började ett avelsarbete som pågår än idag.

Om Sverige ska öka sin själv-
försörjandegrad på riktigt 
så räcker det inte att maten 
produceras inom landet – hela 
kedjan måste vara inhemsk. 
Det är en beredskapsfråga som 
är viktig för hela samhället.

lisbeth andersson

””
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Skånsk Skånsk 
LandsbygdLandsbygd  

– allt samlat på ett ställe

... ett stort utbud av kurser och rådgivningar
... kunskap om varför landskapet ser ut som det gör

... allt om landsbygds programmet
... mängder av goda exempel

Följ oss på Facebook för att få: 

2004 gick Torgny bort och Lisbeth valde att 
sluta med mjölkkorna. Istället började hon med 
gräsuppfödda köttdjur och att sälja ekologiska 
kalvköttslådor till butik, restaurang och privat-
personer. 2016 tog sonen Julius över och fortsatte 
den ekologiska köttproduktionen, men utökade 
också arealen rejält och började odla ekologiskt 

spannmål.

Intensiv kampanj för  
närproducerat slår mot eko

Från 70-talet fram till nu är 
det mycket som har hänt vad  
gäller synen på ekologiskt jord-
bruk. Det som först betraktades 
som ett flummigt gröna-vågen 
påhitt, är nu en etablerad produk-
tion med egen hållbarhetsmärk-
ning, KRAV, sedan 1985. Och de 
ekologiska principerna: att bedriva 
jordbruk med god jordhälsa och 

lokala, kretsloppsbaserade system samt att använ-
da jordens ändliga naturresurser rättvist och med 
omsorg, kan nog de flesta skriva under på. 

Men trots att EU:s ”Från jord till bord”- 
strategi betonar vikten av ett hållbart jordbruk 
(läs mer i intervjun med Göran Bergkvist på sidan 
14)  och att Sveriges livsmedelsstrategi vill främja 
en inhemsk, hållbar matproduktion sjunker för-
säljningen av ekologiska livsmedel och allt fler 
lantbrukare väljer att ställa om till konventionell 
produktion. Varför?

– Närproducerat har knäckt eko! säger Lisbeth 
med eftertryck. Kampanjen att konsumenterna 
ska välja närproducerat har varit massiv, men 
skillnaden mellan ekologiskt och närproducerat 

har inte kommit fram. Konsumenterna vet inte 
vad de köper.

– Att ekologisk produktion redan gör allt som 
står i miljömålen, det vill säga främjar biologisk 
mångfald, väljer bort kemiska bekämpningsme-
del och konstgödsel, har balanserade växtföljder,  
låter djuren leva enligt sitt naturliga beteende och 
så vidare, är det få som känner till, säger Julius. 
När konsumenterna väljer närproducerat istället 
för eko, är det viktigt att de känner till skillnaden. 
Här har KRAV ett stort jobb att göra, att förmedla 
att den ekologiska produktionen är odlad kemika-
liefritt och i huvudsak med lokala resurser.

Hur svenskt är svenskproducerat?
En annan fråga som Lisbeth och Julius anser 

behöver lyftas är den om hur svenskt det svenska 
jordbruket egentligen är eftersom konstgödsel, 
växtskyddsmedel, foder och drivmedel till stor 
del importeras.

– Det konventionella jordbruket är väldigt 
sårbart, säger Lisbeth. Om Sverige ska öka sin 
självförsörjandegrad på riktigt så räcker det inte 
att maten produceras inom landet – hela kedjan 
måste vara inhemsk. Det är en beredskapsfråga 
som är viktig för hela samhället.

Trots bakslaget för det ekologiska har de hopp 
för framtiden, inte minst som EU:s och Sveriges 
miljömål förutsätter att jordbruket förändras. 
Men för att nå förändring krävs ökad kunskap hos 
konsumenterna, bättre marknadsförutsättningar 
för eko och ett utökat samarbete mellan lantbru-
karna.

– Vi har inte alla samma möjligheter när det till 
exempel kommer till odling, bete, gödsel och så 
vidare, säger Julius. Så vi måste se till vad vi har 
och sen ta hjälp av varandra för att skapa helheten.

Men viktigast av allt, menar Lisbeth och Julius, 
är en rejäl satsning från samhällets sida genom köp 
av inhemsk ekologisk mat till offentlig sektor, och 
genom att stimulera växtförädling och avelsarbete 
anpassat till lokala förutsättningar.

– Som jag sa tidigare, vi har tekniken och kun-
skapen, nu måste vi bestämma oss och satsa fullt 
ut, säger Lisbeth. Gör vi det är jag övertygad om 
att vi inom tio år har påbörjat ett hållbart, själv-
försörjande jordbruk i Sverige. 

Lisbeth och Julius Andersson.  

Hur svenskt är egentligen det 
svenska jordbruket i och med 
att en stor del av konstgödsel, 
växtskyddsmedel, foder och 
drivmedel importeras, frågar sig 
Lisbeth och Julius Andersson.  
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Skånsk Skånsk 
LandsbygdLandsbygd  

– allt samlat på ett ställe

www.facebook.com/landsbygdskane
e n  f a c e b o o k s i d a  f r å n  l ä n s s t y r e l s e n  s k å n e s  l a n d s b y g d s a v d e l n i n g

Scanna QR-koden 
med kamera-appen 
på din telefon för 
att komma direkt 
till Facebook-sidan

... ett stort utbud av kurser och rådgivningar
... kunskap om varför landskapet ser ut som det gör

... allt om landsbygds programmet
... mängder av goda exempel

Följ oss på Facebook för att få: 
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Fem friska 
vinterutflykter

Rävar, julbockar, svin och domherrar. Alla hör de julen och vintern till och i 
det här numret följer vi i deras spår. Dessutom tipsar vi om ett antal platser 
för den perfekta vintergrillningen. Så ta nu kälkarna fram och vantarna på, 
och sen ut i naturen, hej vad det ska gå!

NORDÖST

Räven raskar över isen – sången där flickor 
gör på ett sätt och pojkar ett annat har 
nog de flesta av oss sjungit när vi dansar 
runt granen. Det är en gammal sånglek, 
beskriven redan 1677 av Olof Rudbeck, och 
under århundranden har många olika yrken 
och personligheter funnits med i verserna. 
Populärast är kanske fortfarande Grin-Olle. 
Sången finns även på franska men om det 
är en svensk som besökte fransmännen och 
lärde ut leken eller tvärtom, det vet vi inte.

I dessa tider är det risk att räven får simma över sjön 
juletid snarare än att ta en genväg över is och snötäck-
ta sjöar. Men om kylan slår till så kan både människor 
och rävar ta sig ut på istäckta sjöar. Det är spännande 
att upptäcka öar och vikar på tur ute på blanka isar, 
vare sig det är med långfärdsskridskor eller med dub-
bar under kängorna. 

I nordöstra Skåne ligger långgrunda sjöar som 
är perfekta för turer på isen. Immeln och Ivösjön är 
stora sjöar där du kan skrinna fram många mil mellan 
vikar och öar. Längs stränderna finns även fin natur att 
vandra i, som på Ivö Klack eller Stenrundan i Immeln 
som går till Gedenryds gamla stenbrott.

Om vädret inte tillåter en tur på sjön kan du i stället 
beskåda sjöarna från ovan. Ta en tur till Balsberget, norr 

om Kristianstad och bestig berget. Från toppen har du 
milsvid utsikt över skogar, sjöar och Kristianstadsslätten. 
Avsluta sen med lite glögg och korv i det nya grillhu-
set. Och är du riktigt äventyrlig så kan du sommartid 
besöka Balsbergsgrottan, nu vintertid tillhör grottan 
fladdermössen som övervintrar här.

Räven raskar över isen

TEXT: Maria Sandell FOTO: Länsstyrelsen Skåne, Mostphotos
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NORDVÄST

Förr i tiden hade julbocken viktiga uppdrag. 
I 1800-talets början fanns traditionen att 
julbocken delade ut gåvor på julen, en sed 
som även funnits i Finland. 

Och ännu tidigare användes julbocken för att samla in 
pengar för de fattiga när utklädda ungdomar drog runt 
från gård till gård under högtider för att underhålla och 
samla in gåvor. Men när ungdomarna snarare samlade 
in mynt till sprit och fester så blev det förbjudet att klä 
ut sig till bock och tigga pengar. Numera gör julbocken 
sitt främsta framträdande som en halmfigur bredvid 
julgranen. 

Julbocken ligger dock inte på latsidan under resten 
av året. Tillsammans med sitt harem av getter och kil-
lingar har julbocken ett mycket viktigt uppdrag under 
sommaren. Främmande arter gör stor skada för den 
biologiska mångfalden och är ett hot i många av våra 
naturreservat. Länsstyrelsen har därför börjat använda 
sig av gamla lantraser av getter och får i arbetet mot 
dessa invasiva arter. 

Ett exempel är naturreservatet Kulla Gunnarpstorp 
utanför Höganäs där julbockarna har arbetat hårt under 
sommaren och tagit sig an både tysklönn och parkslide.

Julbockarnas sommarfirande

HELA SKÅNE

Domherren är en av våra mest omtyckta 
vinterfåglar, kanske för att hanarna påminner 
om röda julgranskulor när de sitter bland 
granens grenar. 

Det är bara hanen som har det klarröda bröstet, honan 
är en kopia av hanen i allt utom bröstet, som är diskret 
brunt. Spännande drag hos domherren är att både hane 
och hona sjunger, ett fenomen som inte är helt ovanligt 
men ofta förbisett. 

På sommaren för domherren en tillbakadragen 
tillvaro. Arten häckar i hela Sverige men antalet par 
som stannar i Skåne för att häcka beror på födotillgång 
under vinter/tidig vår. De fåglar som kommer ner från 
norra delarna av Sverige under hösten kan stanna kvar 
här i Skåne och häcka de år förutsättningarna är goda. 

Men vi som matar småfåglar i trädgården inväntar 
gärna besök av domherren vid vårt fågelbord. Enligt 
folktron i Småland var det ett säkert tecken den dagen 
som domherren kom på besök i trädgården - nu kom-
mer det snöa inom tre dagar.   

Rödbröstade dunbollar i barrklädda skogar
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MITTSKÅNE

Numera får inte julskinkan extra god smak av 
ollon från ek och bok. Förr i tiden släpptes 
tamsvinen ut i skogen på hösten, ensamma 
eller tillsammans med en svinaherde. 

Här frossade svinen i bok- och ekollon och blev tjocka 
och feta. Att föda upp egna eller andras grisar var en 
viktig inkomstkälla i Skånes bokskogsområden. Staten 
tog till och med ut skatt för att låta en bonde ha 
svinen i statens skogar. Skatten, ollongälden, varie-
rade beroende på hur mycket ek och bok som fanns i 
skogen och betalades först i form av fläsk, men under 
senare tider i pengar. Ollongälden försvann så sent 
som 1844.

Ända fram till 1920-talet har det funnits skogar i 
Skåne där ollonsvinen släpptes på hösten. Än idag kan 
du i skogar hitta mindre inhägnader av sten i skogen, 
så kallade svinabodar eller ollonkättar. Där tillbringade 
ollonsvinen natten i skydd från rovdjuren. Idag har 
tamgrisarna i skogen bytts ut mot vildsvin, som älskar 
bok- och ekollon precis lika mycket som våra julgrisar 
gjorde i äldre dagar.

Vill du se resterna av en ollonkätte så anta Söderåsens 
nationalparks Vandringsutmaning. Här besöker du 20 
spännande platser i nationalparken och omgivande 
reservat och en av platserna är två stensättningar som 
är ruiner av hus där ollonsvinen vistades på nätterna.

Julgrisar och ollonsvin

HELA SKÅNE

Här är tips på naturreservat med möjlighet till 
grillning. Kom ihåg att ta med dig grillkolen, 
alla platser har inte ved och det är inte tillåtet 
att bryta kvistar och grenar att elda med. 

• Abullahagen, Eslöv
• Prästabonnaskogen, Tjörnarp
• Rååns dalgång, Helsingborg
• Ivö klack och Balsberget, Kristianstad
• Hovdala, Hässleholm
• Knivsåsen och Skrylle, Lund
• Risen, Genarp
• Vantalängan och Hallamölla, Simrishamn
• Östafors och Näsums bokskogar, Bromölla
• Torups bokskog, Malmö
• Ärtan och Bönan, Höganäs
• Fyledalen, Tomelilla
• Rövarekulan, Höör

Mer information om våra reservat hittar du på  
Länsstyrelsens webbsida.

Besök naturen i jul, ta med släkt och vänner ut på en 
vandring och avsluta runt eldstaden 
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Receptbok för biologisk 
mångfald  Nu finns en rik receptsam-
ling med många olika tips på åtgärder för 
ökad biologisk mångfald i olika typer av na-
turmiljöer. De ligger digitalt på Länsstyrelser-
nas webbplats och går bra att skriva ut, både 
åtgärd för åtgärd och hela receptsamlingen. 
Scanna QR-koden så kommer du till ”Recept-
samling för biologisk mångfald i jordbruks-
landskapet.” Läs hur du med enkla åtgärder 
på landsbygden både får en bättre skörd och 
ger livsutrymme för 
ovanliga arter.
• Gamla, grova eller ihåliga träd
• Död ved
• Hamlade träd
• Mulmholk
• Fågelholkar
• Bryn med blommande buskar 
eller träd
• Naturbetesmarker
• Slåtterängar
• Nektarrika blommor
• Öppen sand
• Bihotell
• Sten
• Småvatten
• Bäckar och diken

I KORTHET

Skånebönan 
Arbetet med Skånebönan 
startades upp våren 2022 av  
Region Skåne, Livsmedelsakademin, 
Länsstyrelsen Skåne  och LRF. 
Övriga deltagare som varit med och 
tagit fram handlingsplanen är bl a 
Hushållningssällskapet, Lunds Tek-
niska Högskola, Pernod Ricard/The Absolut 
Company, RISE, SLU och Sweden Food Arena.
Handlingsplanen preciserar fyra steg som på sikt ska 
leda till ökad produktion av skånska proteingrödor och 
utbyggd vidareförädling.

1. Att garantera beställningar av proteingrödor från indu-
strin och handeln

2. Skapa fler berednings- och förädlingsanläggningar i 
Sverige

3. Sprida aktuell kunskap så att den skapar nytta
4. Att se till att det blir en nationell fortsättning efter hand-

lingsplan.

Läs handlingsplanen på www.lansstyrelsen.
se/skane eller scanna QR-koden. 

Vill du handla 
svensk mat? 
Glädjande nog svarar de flesta ja på 
denna fråga. Nästa fråga att ställa sig 
är hur mycket svenska insatsvaror som 
använts vid produktionen. Ju mindre 
användning av importerad handels-
gödsel, foder, växtskyddsmedel med 
mera desto svenskare produkt! 
Intresserad av att läsa mer?  
Läs ”Hur svensk är svensk mat?”  
av Gunnar Rundgren 2020,  
Ekomatcentrum.

Rätt svar hittar du här -------------------------------------------------------------------------------------------------------> Rätt svar: 1. Domherre 2. Blåmes 3. Rödhake 4. Grönfink

Gissa vinter-
fåglarna

1

2

3

4
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KURSER
SKAPA NYA JOBB

MARITHA HAMRIN
010–224 13 60 
maritha.hamrin@lansstyrelsen.se

För att skapa en attraktiv landsbygd 
med många små företag, inom andra 
näringar än jordbruk – erbjuder vi 
kurser inom livsmedelshantering, 
marknadsföring, kommunikation och 
företagsekonomi. Det gör vi både i 
länsstyrelsens egen regi och genom 
samarbete med olika upphandlade 
aktörer. 

Våra kurser ger viktig sakkunskap 
men även tillfälle för nätverkande.

Om du saknar något i utbudet eller 
om du undrar över något – hör 
gärna av dig till mig.

Nu  
börjar  
kurs- 

blocket! 

KURS

Skapa film, ljud och bild för digitala 
medier–sälj mer!

VARFÖR: Rörlig media blir allt viktigare. Skapa filmer, ljud och 
bilder som engagerar din målgrupp, stärker ditt varumärke 
och säljer mer.
VAD: Förstå värdet av att lägga ut filmer, ljud och bilder 
och hur du kan använda det för att sälja mer och stärka 
ditt varumärke. Lär känna din kund/målgrupp, få teoretisk 
bakgrund kring hur du ska kommunicera med din målgrupp, 
samt tips och tricks för filmning med mobil, redigering av film, 
utrustning med mera. Vi kommer att göra mycket praktiska 
övningar i mobilen och på datorn. Instruktioner och förbere-
delseuppgift kommer vid anmälan. 

DATUM: 17 jan 2023, kl 09.00–16.00 
VAR: Hotell Erikslund, Åstorpsvägen 15, 262 96 Ängelholm
KOSTNAD: 495 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 januari 2023
KONTAKT: Anmälan via Anspira Group AB webbsida: 
anspiragroup.com/smart-landsbygd_film_foto 
Carolina Landh, 035–777 18 78, carolina@anspiragroup.com
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KURS

Sätt rätt pris på din produkt eller 
tjänst 
VARFÖR: Stärk din affär med rätt prissättningsstrategier och 
paketering av din produkt eller tjänst!
VAD: Lär dig värdebaserad prissättning, prisstrategier och 
kalkyler för att nå framgång. Du kommer få lära dig vikten av 
segmentering och differentiering för att kunna erbjuda rätt 
produkt till rätt pris vid rätt tillfälle samt hur du räknar fram när 
produkten blir lönsam och hur du justerar kalkylen om du säljer 
mer eller mindre. Vi utgår ifrån din egen verksamhet. Vi kom-
mer granska hur vi människor tar köpbeslut, och olika taktiska 
metoder hur det kan användas när vi sätter pris. Du kommer 
att få ta fram egna prismodeller för att skapa en korrekt och 
lönsam prissättning i ditt företag. 

DATUM: 7 februari 2023, kl 09.00–16.00 
VAR: Hotell Erikslund, Åstorpsvägen 15, 262 96 Ängelholm
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 februari 2023
KOSTNAD: 995 kr exkl moms. 
KONTAKT: Anmälan via Anspira Group AB webbsida: 
anspiragroup.com/smart-landsbygd_pris_paketering 
Carolina Landh, 035–777 18 78, carolina@anspiragroup.com

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

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 livs-
medelslagstiftningen, 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. 
Johanna har lång erfarenhet som rådgivare inom livsmedels-
säkerhet och småskalig livsmedelsförädling.

DATUM: 1 februari 2023, kl 13.00–16.30
VAR:  Digitalt
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 januari 2023
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Maritha Hamrin, 010–224 13 16, maritha.hamrin@lansstyrelsen.se

KURS

Livsmedelshygien
VARFÖR: Du som driver, är anställd i eller har för avsikt att 
starta verksamhet inom småskalig livsmedelsförädling på den 
skånska landsbygden behöver kunskaper för att kunna jobba 
säkert, med god livsmedelshygien så att du kan uppfylla de 
krav som myndigheter ställer. Diplom ges till alla.
VAD: Vilka regler gäller? Vi går igenom egenkontroller, mikro-
organismer, allergener, hur du förebygger/undviker matför-
giftningar, personlig hygien och allmänt om livsmedelshygien 
och livsmedelssäkerhet. 

DATUM: 9 februari 2023, kl 09.00–16.00
VAR: Elisefarm, Fogdarp 747, Höör
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 januari 2023
KONTAKT: Anmälan via Per Nilsson, 070–325 75 95,  
per.nilsson@profox.se
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KURS

Att jobba med frukt och grönsaker
VARFÖR: Du får fördjupade kunskaper om hantering av frukt 
och grönsaker, om lokaler, tillverkning (inläggningar, sylt, syrat 
mm), lagkrav, märkning. Diplom ges till alla.
VAD: Detta är ett digitalt seminarium på 3 h där vi går igenom 
hur nya produkter kan utvecklas, skillnaden mellan primärpro-
dukter och förädling och hur säkerhet skapas för inläggningar, 
olika drycker, pesto, sylt/marmelad, fermenterade produkter 
samt andra produkter.

DATUM: 29 mars 2023  
VAR: Digital kurs via Zoom
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 mars 2023
KONTAKT: Anmälan via Per Nilsson, 070–325 75 95,  
per.nilsson@profox.se

KURS

HACCP – två träffar
VARFÖR: Du lär dig göra en HACCP, där dina hälsofaror finns 
med och hur de övervakas. Du lär dig om mikroorganismer, al-
lergener, fysiska, kemiska hälsofaror. Diplom ges till alla.
VAD: Kursens mål är att du efter genomgången kurs ska ha 
kunskaper i HACCP-systemets uppbyggnad, ha kunskaper 
om vikten av att ”grundförutsättningarna” är uppfyllda, kunna 
utföra faroanalys, kunna skriva rutiner för egenkontroll och ha 
tagit fram en egen HACCP-plan.

DATUM: 2 och 9  mars 2023, kl 08.30–16.30 
VAR:  Elisefarm, Fogdarp 747, Höör
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 februari 2023
KONTAKT: Anmälan via Per Nilsson, 070–325 75 95,  
per.nilsson@profox.se

KURS

Att jobba med kött och chark
VARFÖR: Du får fördjupade kunskaper om hantering av kött 
och chark, om lokaler, tillverkning (rökning, lufttorkat mm), 
lagkrav, märkning. Diplom ges till alla.
VAD: Detta är ett digitalt seminarium på 3 h där vi går igenom 
de allmänna reglerna om kött och chark och vilka faror som 
finns och hur dessa kan förebyggas.
Frågan om hur ett slakteri, stycknings- och charkanläggning, 
gårdsbutik med kött och chark kan utvecklas och förändras tas 
upp.

DATUM: 22 mars 2023 
VAR: Digital kurs via Zoom
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 mars 2023
KONTAKT: Anmälan via Per Nilsson, 070–325 75 95,  
per.nilsson@profox.se
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KURS

Att jobba med mejeri
VARFÖR: Du får fördjupade kunskaper om hantering i mejeri, 
om lokaler, tillverkning (pastöriserat, opastöriserat mm), lag-
krav, märkning. Diplom ges till alla.
VAD: Detta är ett digitalt seminarium på 3 h där vi går igenom 
allmänna regler om mejeri, produkter av opastöriserad respek-
tive pastöriserad mjölk och hur livsmedelssäkerhet skapas och 
faror förebyggs.

DATUM: 12 april 2023 
VAR:  Digital kurs via Zoom
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 april 2023
KONTAKT: Anmälan via Per Nilsson, 070–325 75 95,  
per.nilsson@profox.se

KURS

Att jobba med gårdscafé,  
gårdsrestaurang och gårdsbutik
VARFÖR: Du får fördjupade kunskaper om gårdscafé/restaur-
ang/butik, om lokaler, hantering av produkter, lagkrav, märk-
ning. Diplom ges till alla.
VAD: Detta är ett digitalt seminarium på 3 h där vi går igenom 
de allmänna reglerna för gårdscafé, gårdsrestaurang och gårds-
butik, hur dessa verksamheter kan kombineras med varandra 
och andra typer av livsmedelsverksamheter.

DATUM: 26 april 2023 
VAR:  Digital kurs via Zoom
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 april 2023
KONTAKT: Anmälan via Per Nilsson, 070–325 75 95,  
per.nilsson@profox.se

KURS

Att jobba med bageri
VARFÖR: Du får fördjupade kunskaper om hantering i bageri, 
om lokaler, tillverkning (bröd, konditorivaror mm), lagkrav, 
märkning. Diplom ges till alla.
VAD: Detta är ett digitalt seminarium på 3 h där vi går igenom 
allmänna regler om vad som gäller för bageri- och konditori-
produkter och kombinationsverksamheter kafé/restaurang med 
bageri samt diskning från servering. Vi går även igenom hante-
ring av allergener och produkter fria från olika allergener.

DATUM: 19 april 2023 
VAR:  Digital kurs via Zoom
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 april 2023
KONTAKT: Anmälan via Per Nilsson, 070–325 75 95,  
per.nilsson@profox.se
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KURSER
EKOLOGISK PRODUKTION

Att bedriva ekologisk produktion 
kräver specifik kunskap om regelverk, 
odlingsmetoder, marknad med mera.  

Inom kompetensutvecklingens ramar 
finns medel till kunskapshöjande 
insatser för att främja och öka den 
ekologiska produktionen. 

Vi erbjuder rådgivningar, kurser, 
studiebesök, erfa-grupper och 
demonstrationsinsatser, både i 
länsstyrelsens regi och genom 
samarbete med olika upphandlade 
aktörer.  

Om du saknar något i utbudet eller 
om du undrar över något – hör 
gärna av dig till mig.

ERFA-GRUPP

Erfaträff inom ekologisk  
svinproduktion
VARFÖR: Syftet är att bygga upp och underhålla ett nätverk
mellan ekologiska svinproducenter i Skåne där både gamla
och nya deltagare är välkomna. Det är värdefullt att ha kol-
legor som kan dela erfarenheter och stötta varandra.
VAD: Träffen handlar om att i det höga kostnadsläget som rå-
der planera så foderstaten och produktionen blir så kostnads-
effektiv som möjligt, här med fokus på vallfodret. Träff ute på 
en gård med diskussion om hur grisen kan utnyttja vallfoder 
bättre med rätt kvalitet och rätt utfodringsteknik. Presenta-
tion av de senaste forskningsrönen från SLU, Uppsala via länk, 
Magdalena Åkerfeldt.

DATUM: I februari 2023 
VAR: Skåne 
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070-894 53 51,  
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

KURS

Grundkurs i ekologisk  
grönsaksodling
VARFÖR: Funderar du på att ställa om till ekologisk produk-
tion? Eller är du redan ekologisk odlare men vill börja odla 
grönsaker? Då är detta kursen för dig!  I denna grundkurs går 
vi igenom bland annat regelverk, växtskydd och odlingssys-
tem i ekologisk grönsaksproduktion. 
VAD: Digital heldagskurs där vi  bland annat tar upp regler, 
omläggning, stöd, växtföljd, växtnäring, växtskydd, ogräs och 
jordhälsa med fokus på grönsaker.

DATUM: 18 januari 2023, kl 10.00–15.00
VAR: Digitalt
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
KONTAKT: HIR Skåne AB, Josefine Lundblad, 010-476 22 65, 
josefine.lundblad@hushallningssallskapet.se

MIA DAVIDSSON
010–224 15 17 
mia.davidsson@lansstyrelsen.se
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STUDIERESA

Bygga för dikor – studieresa
VARFÖR: Ta chansen och följ med och titta på olika typer av 
dikostall. Resan ska förhoppningsvis ge inspiration och lär-
domar från befintliga stall, vid byggnation.
VAD: Vi besöker tre gårdar som har olika teknik och inhys-
ningssystem för dikor.  

DATUM: Februari 2023
VAR: Buss avgår från Kristianstad
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: VÄXA Sverige
Therese Ljungberg, 010–471 01 39, therese.ljungberg@vxa.se 
Anmälan sker på www.vxa.se/kalender

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

KURS

Digitala sessioner om  
grovfoderodling
VARFÖR: Genom 4 olika sessioner, à 1 timme, vill vi öka för-
ståelsen och betydelsen av att producera ekologiska livsmedel 
inom djurproduktion och växtodling. Grovfoderproduktionen 
är central och här tar vi upp fyra områden som är viktiga att 
jobba med.
VAD: Vid första träffen tar vi upp hur man tolkar foderanaly-
ser. Andra träffen handlar om vallblandning och val av vallfrö. 
Tredje träffen går vi igenom markkartering och jordhälsa och 
fjärde sessionen får du reda på mer om majs i foderstaten.

DATUM: 7, 14, 21 samt 28 februari 2023 
VAR: Digitalt 
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Skånesemin, Liv Alm, 0415–19516,  
liv.alm@skanesemin.se

ERFA-GRUPP

Erfaträff inom ekologisk  
mjölkproduktion
VARFÖR/VAD: Vi kommer att ha en träff i gruppen under 
2023 då vi kommer att fokusera på betesdrift. Här finns 
möjlighet att få nya idéer från kollegor och rådgivare till att 
utveckla din verksamhet. 

DATUM: Mitten av maj 2023  
VAR: På en av deltagarnas gård, info senare 
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: HIR Skåne AB, Niels Andresen, 070–894 53 37,  
niels.andresen@hushallningssallskapet.se
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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 problema-
tik och sedan presenteras en skriftlig plan med förslag på hur 
man ska komma till rätta med uppkomna problem. En uppfölj-
ning sker via telefonkontakt eller besök.   

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070–894 53 51, 
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se och Niels Andresen, 
070–894 53 37, niels.andresen@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Starta eko – omläggningsrådgivning 
för djurhållning
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 ge svar på 
dina frågor och eventuellt planera för framtida omställning.  

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070–894 53 51, 
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se och Niels Andresen, 
070–894 53 37, niels.andresen@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Uppföljning vid övergång till 
ekologisk växtodling
VARFÖR: Vi erbjuder en detaljerad plan för hur olika delar av 
växtodlingen ska 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 uppfölj-
ning sker via telefonkontakt eller besök. 

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 010–476 22 72, 
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se 
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RÅDGIVNING

Jordhälsa i praktiken –  
hur mår din jord?
VARFÖR: Lär känna din jords hälsa/bördighet! Varför ser det 
ut som det gör och vilka förbättringar kan göras?
VAD: Tillsammans tittar vi på markstruktur, daggmaskföre-
komst, infiltrationsförmåga, markpackning med mera genom att 
bland annat gräva gropar och göra olika tester på några utvalda 
fält på din gård. Vi diskuterar varför det skiljer mellan olika fält 
och grödor samt vad du kan göra för att förbättra markens bör-
dighet genom olika åtgärder på kort och på lång sikt. 
DATUM: Löpande 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Generell: HIR Skåne, Jonas Ivarson, 070–147 80 52, 
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se   
Inriktning djur: Länsstyrelsen Skåne, My Rask, 010–224 11 29, 
my.rask@lansstyrelsen.se
Inriktning växt: Biskopshagens odlingar AB, Joel Månsson, 
070–388 12 98, joel@norraknastorp.se

RÅDGIVNING

Starta eko – omläggnings- 
rådgivning gällande ekonomi
VARFÖR: Om du är intresserad av att ställa om till ekologisk 
växtodling eller djurhållning och gjort en analys av de biolo-
giska förutsättningarna på din gård så kan vi göra en ekono-
misk genomgång av de produktionsgrenar som omfattas av 
förändringen.
VAD: Vi träffas ute på gården och gör en ekonomisk genom-
gång. 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. 

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

RÅDGIVNING

Starta eko – 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 rådgiv-
ning 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 ge svar på 
dina 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

Byggnadsrådgivning i samband 
med omläggning
VARFÖR: Vid omställning till ekologisk produktion kan det 
bli aktuellt med ny-, till- eller ombyggnation. 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 
tips och råd. En uppföljning sker i form av ett telefonsamtal 
eller besök. 

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ida Truedsson, 010–476 22 24, 
ida.truedsson@hushallningssallskapet.se 
Växa Sverige AB, Therese Ljungberg, 010–471 01 39, 
therese.ljungberg@vxa.se

RÅDGIVNING

Starta eko–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, 010–476 22 72, 
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se 

detta är en annons för greppa näringen 
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KURSER RÅDGIVNINGAR

detta är en annons för greppa näringen 

• Investera i och arrendera ut solcells-
parker 
HIR Skåne, 31 januari kl.10.00–11.00. Digital kurs. 
* Markus Stenberg, 070-831 99 55,  
markus.steberg@hushallningssallskapet.se och  
* Caroline Weibull–Göransson, 010–476 20 18,  
caroline.weibull@hushallningssallskapet.se 

• Foder till dikor – problem och  
möjligheter – Eller frisk och sund, inte rund.  
Vi tar ett helhetsgrepp på utfodring, med föreläsare från  
Distriktsveterinärerna samt HIR Skåne. 
18:e januari 2023, kl. 09.30–15.30. Skepparslöv.  
* Henrik Gertzell, 010–476 22 84,  
henrik.gertzell@hushallningssallskapet.se 
 

För mer information samt vilka platser som gäller 
kontakta kursansvariga.
Läs mer om kurserna:
Greppa Näringen  greppa.nu/skane 
HIR Skåne  hushallningssallskapet.se 
Växa Sverige vxa.se
Skånesemin skanesemin.se 
Länsstyrelsen Skåne lansstyrelsen.se/skane/kalender

HÄR HITTAR DU ETT AXPLOCK FRÅN VINTERNS KURSER OCH RÅDGIVNINGAR. 
RESTERANDE KURSER HITTAR DU PÅ GREPPA NÄRINGENS REGIONALA WEBBPLATS.  

VÄLKOMMEN ATT DELTA!

Nya rådgivningar! Har du observerat att det finns nya 
rådgivningsmoduler inom Greppa Näringen? 

• Biologisk mångfald i åkerlandskapet  
Genom denna rådgivning kan du få förslag på åtgärder 
som gynnar den biologiska mångfalden i åkerlandskapet 
i slättbygd. Exempel på åtgärder kan vara att anlägga 
blommande kantzoner, skapa lärkrutor eller spara en del 
av vallen vid första skörd.  
* Länsstyrelsen Skåne: 
My Rask, 010–224 11 29, my.rask@lansstyrelsen.se eller  
Jenny Hansson, 010–224 14 89, jenny.hansson@lansstyrel-
sen.se 
* HIR Skåne, Jonas Ivarson, 070–147 80 52,  
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se  
*  Assarssons Ekonomitjänst, Magnus Assarsson,  
0418 - 66 13 23, assarsson.ek@telia.com

• Startbesök miljövänlig hästhållning 
Har du många hästar och vill lära dig mer om hur häs-
tarna påverkar miljön? Då är den här rådgivningen för 
dig. Enda kravet är att du behöver ha minst 15 hästar.  
* HIR Skåne, Anna Starck,  
anna.starck@hushallningssallskapet.se, 010–476 22 55  
* Växa Sverige, Sofia Werner Hallgren,  
sofia.werner-hallgren@vxa.se, 010–471 03 38
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KURSER
ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Ett rikt och variationsrikt 
landskap med inslag av hävdade 
naturbetesmarker, småbiotoper 
eller vattenmiljöer skapar 
förutsättningar för ett hållbart 
lantbruk. 

Under den här blocket hittar du 
kurser och rådgivningar som både 
kan öka din kunskap och ge dig 
inspiration till att öka mångfalden i 
landskapet. 

Om du saknar något i utbudet 
eller om du undrar över något – 
hör gärna av dig till oss.

KAMILLA PERSSON
010–224 15 75 
kamilla.persson@lansstyrelsen.se

SARA AURELIUS
010–224 12 30 
sara.aurelius@lansstyrelsen.se

KURS

Historiska kartor 
VARFÖR: Digital kurs för dig som är nyfiken på att lära dig 
mer om en specifik fastighet eller bys historia med hjälp av 
äldre kartmaterial. För dig som köpt en äldre gård och vill veta 
mer om gårdens utveckling över tid beträffande markanvänd-
ning. Eller för dig som är lantbrukare och intresserad av att 
återskapa en ängs- eller naturbetesmark och vill veta var det 
historiskt har funnits ängsmark på fastigheten och var det 
finns bäst förutsättningar. 
VAD: Moment om kartans historiska framväxt i Sverige, 
användandet av lantmäteriets söktjänst Historiska kartor, Riks-
arkivets kartsamlingar och andra kompletterande arkiv samt 
tolkning av historiskt kartmaterial. Du får under kursen leta 
fram material över din fastighet och studera det. 

DATUM: 3 februari 2023, halvdag
VAR: Digitalt via Zoom
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 januari 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Rebecca Olsson,  
070–784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se

KURS

Lerklining
VARFÖR: Lär dig mer om lerans fantastiska egenskaper som 
byggnadsmaterial.
VAD: Praktisk kurs där vi går igenom blandning av lerbruk, 
användning av lera vid reparationer och lerklining av väggar. 

DATUM: 22 april 2023
VAR: Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 april 2023
KONTAKT: Collette Coumans,  
073–736 63 31, collette.coumans@gmail.com
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare 
och företagare på den skånska landsbygden.

KURS

Utbildning i jordhälsa 
VARFÖR: Syftet är att öka kunskapen om hur jorden mår. Hur 
kan vi få den att må bättre? Kan vi använda biologisk mång-
fald och betande djur som verktyg för integrerat växtskydd 
och som även kan bidra till ökad produktion med mindre 
insatsmedel? Kursledare är Christina Berneheim och Jessica 
Johansson från Svensk Kolinlagring, och Hermann Leggedör 
från Agri-Kultur i Småland.
VAD: Kursen hålls hos Jens Fjelkner på Sjövången Jordbruk. 
På Sjövången bedrivs planerat bete med Aberdeen Angus 
som går ute året runt. Vi diskuterar jordhälsa generellt men 
också hur ett adaptivt betessystem kan användas för att 
förbättra markstruktur, vattenhushållning och produktion. I 
fält gör vi spadtest där vi bland annat tittar på skikt, aggregat, 
klöverknölar, färg, lukt, makroliv, nedbrytning av växtmaterial, 
och rötter. Vi gör också infiltrationstest, brixmätning, räknar 
maskar samt studerar markpackning.

DATUM: 2 maj 2023 
VAR: Sjövången, Åhusvägen 115, 291 76 Rinkaby
KOSTNAD: Kostnadsfritt, lunch till självkostnadspris
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 april 2023
KONTAKT: Svensk Kolinlagring, Christina Berneheim,  
070 072 69 19, christina@kolinlagring.se

KURS

Kulturgrödor 
VARFÖR: För dig som är nyfiken på småskalig odling och 
mattillverkning av gamla grödor som försvann under 1950- 
talet. Småskalig odling gynnar den biologiska mångfalden 
samtidigt som den bidrar till en hållbar livsstil.
VAD: I samverkan med Bjäre Hembygdsförening, kulturcen-
trum för matkulturgrödor och kursledare Agneta Börjesson, 
Röttle natur och kultur. Första delen handlar om äldre tiders 
odling, mattillverkning och grödor. På eftermiddagen går vi 
en rundtur bland odlingarna i hembygdsparken. Många av 
grödorna som kommer belysas på kursen finns enbart i den 
Nationella Genbanken. Möjlighet att köpa fröer till självkost-
nadspris vid kurstillfället.

DATUM: 16 mars 2023, kl 09.00–16.00
VAR: Boarps hembygdspark, Båstad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Februari 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Rebecca Olsson,  
070–784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se

KURS

Nyttoväxter kring gården
VARFÖR: Du som vill öka din kunskap om det naturliga 
skafferi som finns där du bor. Efter kursen kan du komma 
igång med att samla in och använda nyttoväxter från din egen 
fastighet. 
VAD: Vi är i huvudsak utomhus och börjar med en presentera-
tion av olika nyttoväxter med exempel på hur de kan använ-
das. Därefter får du lära dig känna igen specifika växter och 
var i landskapet de finns. Tillsammans tillreder vi något ätbart 
eller användbart av det vi hittar. Under dagen tar vi även en 
titt på hur människan har använt växter sedan istiden fram till 
idag. Örtkännaren Eva Olsson Herbasensia kommer att guida 
oss under dagen tillsammans med Regionmuseets biolog.

DATUM: 23 maj 2023
VAR: Hemma hos någon av deltagarna
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 maj 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Åsa Jakobsson,  
070–784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se
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RÅDGIVNING 

Biologisk mångfald,  
inriktning vilda bin
VARFÖR: Rådgivningen är riktad till dig som är intresserad
av att göra små eller större förändringar som gynnar vildbin.
VAD: Genomgång av möjligheter på gården för att gynna
vildbin.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt  
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2023
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com  

KURS

Gynna humlor och solitärbin
VARFÖR: Humlor och solitärbin är viktiga pollinatörer i 
många grödor. Många arter är mer eller mindre hotade. Ge-
nom ökad kunskap om deras behov kan insatser göras för att 
gynna dem. 
VAD: Vad skiljer solitära bin och honungsbin när det gäller 
levnadssätt och förmåga att pollinera? Några olika vanliga 
respektive ovanliga arter tas upp och deras levnadssätt 
beskrivs. Varför är många arter hotade? Hur kan man som 
markägare gynna humlor och solitära bin och på så vis även 
få en förbättrad pollinering av olika grödor? Vilka växter bör 
man så eller plantera? Var vill de bo? Visning av olika stekel-
hotell/bibädd samt info om hur de bör utformas. 

DATUM: Sista veckan i maj 2023, 2,5 h
VAR: Meddelas senare, utomhus
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 maj 2023
KONTAKT: HIR Skåne, Joas Ivarson, 070-747 80 52,  
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se 

KURS

Lagning korsvirkeskonstruktion
VARFÖR: För att lära dig mer om hur vi kan vårda vår äldre 
bebyggelse på ett traditionellt och hållbart vis. För att öka 
kunskapen om våra traditionella byggnadstekniker och skapa 
ett sunt och hållbart byggande och boende.
VAD: Vi arbetar med lagning och restaurering av korsvirke 
och murverk, med timmerman Jens Ingvad och hans arbets-
lag. Vi får lär oss om, korsvirkestimrans uppbyggnad och funk-
tion, praktiskt arbeta med  traditionella tekniker, lagningar 
och underhålll på timmerkonstruktionen. Under dagen varvas 
historik, teori och praktik och varje deltagare får kurskompen-
dien med material att fortsätta fördjupa sig i efter kursen. 

DATUM: Augusti/september 2023, heldag
VAR: Österlen
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Österlens byggnadshantverk AB, Jens Ingvad, 
info@osterlensbyggnadshantverk.se

KURS

Vildare och mer levande trädgård
VARFÖR: Våra trädgårdar tar sammanlagt upp en stor yta. 
Kan vi skapa livsutrymme för fler vilda arter i dessa kan det 
göra skillnad för den biologiska mångfalden.
VAD: Rundvandring i en trädgård där en mängd olika åtgär-
der gjorts för att gynna vilda arter. Hur de olika åtgärderna 
gjorts samt vad som skulle kunna förbättras. Vad är biologisk 
mångfald, varför den är hotad och varför den bör bevaras. Ex-
empel på åtgärder som visas; val av odlade resp. vilda växter 
som gynnar insekter under hela säsongen, mångfaldsmatta/
äng istället för gräsmatta, stekelhotell/mulmholkar/fågelhol-
kar/fladdermusholkar, vikten av vatten, faunadepå, mm.

DATUM: Början av juni 2023
VAR: Meddelas senare, utomhus
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 maj 2023
KONTAKT: HIR Skåne, Joas Ivarson, 070-747 80 52,  
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se 
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RÅDGIVNING

Byggnadsvård

VARFÖR: Denna rådgivning riktar sig till dig som är intresse-
rad av byggnadsvård och som vill göra så mycket som möjligt 
själv. Du får råd kring vilka åtgärder du kan göra själv och tips 
om materialval och tillvägagångssätt. 
VAD: Rådgivningen sker på hemmaplan och ger dig möjlighet 
att gå in på området du vill veta mer om. Till exempel val av 
byggmaterial, återbruk av material och genomgång av mindre 
reparationer som du kan utföra själv.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2023
KONTAKT: Collette Coumans, 073–736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

Gröna korridorer

VARFÖR: Är du intresserad av att motverka ett fragmenterat 
landskap och gynna den biologiska mångfalden? Då är denna 
rådgivning något för dig. 
VAD: Många av våra jordbruksmarker och naturmarker är 
fragmenterade eller består av stora öppna fält som gör att 
djur har svårt att röra sig över längre sträckor.  
Gröna korridorer i form av till exempel buskrader eller artrika 
vägkanter kan vara en lösning mot fragmentering. I denna 
rådgivning tittar vi på möjligheter som finns på fastigheten för 
att skapa eller förbättra gröna korridorer. 

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2023
KONTAKT: Collette Coumans, 073–736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

Gynna artrikedomen på dina  
marker och vid småvatten/dammar
VARFÖR: Att veta vilka djur och växter som finns i din närhet 
är spännande och bidrar till livskvalitet. Du lär dig om markers 
biologiska mångfald och vad du kan göra för att öka den. 
VAD: Vi går igenom gårdens förutsättningar och dokumenterar 
intressanta marker och vatten. Du lär dig om arters betydelse, 
vilka värden småvatten och dammar kan innehålla, om gamla 
träd, svampar, vilka grodor som finns i din kräftdamm, vilka 
blommor som finns i din hagmark samt kunskap om ödlor och 
ormar. Finns det invasiva växter går vi igenom om hur de kan 
begränsas. Du får en skriftlig rapport med råd om hur olika arter 
kan gynnas.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2023
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: C-J Natur, Carl-Johan Månsson, 070–392 75 30, 
cjnatur@gmail.com
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RÅDGIVNING

Allérådgivning
VARFÖR: Rådgivning för dig som har en eller flera alléer på din 
fastighet och vill veta mer om deras historia och få skötselför-
slag. 
VAD: Fastighetens alléer studeras i fält av fastighetsägare 
tillsammans med en antikvarie/biolog från Regionmuseet. 
Rådgivningen inkluderar en genomgång av allén samt tips och 
råd på skötselinsatser. Alléns historia och biologiska mångfald 
gås igenom. Biotopskyddet lyfts fram liksom långsiktig skötsel, 
frågeställningar om aktuella trädslag och framtida återplante-
ring. Begränsat antal rådgivningar; alléer som innehåller äldre 
träd har förtur. 

DATUM: April–Juni 2023
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: löpande senast 31 maj 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Rebecca Olsson,  
070–784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Ängar och betesmarker
VARFÖR: För dig med en äng eller betesmark som du vill ta 
hand om för att hålla landskapet öppet och samtidigt hjälpa 
växter och insekter att överleva. Du fördjupar kunskapen om 
markens historia och de arter som finns.
VAD: Målet är att ge dig skötselförslag som kombinerar nutida 
förutsättningar och värden med fastighetens historia. Den his-
toriska utvecklingen kan följas genom att studera och jämföra 
äldre och yngre kartor samt flygfotografier från 1900-talet. Med 
kartornas hjälp hittar vi spår från förr som ger dig en ökad för-
ståelse för vad som gynnar eller missgynnar växter och insekter 
i dina ängs- och betesmarker.

DATUM: April–Juni 2023
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Löpande senast 31 maj 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Åsa Jakobsson,  
070–784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Öka mångfalden på gården
– gynna småviltet
VARFÖR: Öka kunskapen om värdet av mångfald i jordbruks-
landskapet. 
VAD: Den här rådgivningen är till för dig som vill öka eller 
förstärka den biologiska mångfalden på gården d v s öka 
förekomsten av insekter, fåglar, däggdjur och växter, vilket 
på sikt kan gynna småviltet. Det är inte de stora kostsamma 
åtgärderna som gör skillnad. Det kan vara så enkelt som att 
placera ut en storbal halm eller lämna nässelbestånd. Ett råd-
givningsbesök består av inventering i fält där vi tillsammans 
diskuterar lämpliga åtgärder.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2023
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Agrojakt, Poul-Erik Jensen, 070–383 30 72,  
info@agrojakt.se
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RÅDGIVNING

Stengärden
VARFÖR: Du som vill veta mer om dina stengärdens historia 
och deras roll i landskapet samt praktiska råd kring skötsel som 
gynnar växter och djur. 
VAD: Vi tittar igenom historiska kartor över området för att 
tydliggöra fastighetens markhistoria och relation till byns 
utveckling. Vi undersöker olika typer av stenmurskonstruktio-
ner, murarnas ålder, vilka arter som finns och varför de trivs 
vid murarna. Du lär dig mer om biotopskyddsbestämmelserna, 
murarnas skötselbehov och om det finns skador som kan vara 
lämpliga att restaurera. Efter besöket får du ett rådgivningsbrev 
med förslag på en långsiktig skötsel av stengärden på fastighe-
ten som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden. 

DATUM: Januari–Juni 2023
VAR: På fastigheten
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: löpande senast 31 maj 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Åsa Jakobsson,  
070–784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Gårdens natur- och kulturvärden
VARFÖR: Alla gårdar innehåller guldkorn som gör dem unika 
och bidrar till att göra det skånska landskapet attraktivt för både 
boende och turister. För dig som vill veta mer om din fastighets 
natur- och kulturvärden. Fastigheten ska omfatta jordbruksmark.
VAD: Varje fastighet är en sammansättning av olika intressanta 
delar som tillsammans utgör gårdens natur- och kulturvärden. 
De olika delarna kan vara vårdträd, forn- och kulturlämningar, 
åkerholmar, odlingsrösen, brynmiljöer, dammar och vattendrag 
med mera. Med hjälp av historiska kartor sätter vi in dem i sitt 
kulturhistoriska sammanhang och ger en bild av vad de har för 
betydelse för andra arter i gårdens närhet. 

DATUM: Januari–Juni 2023
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: löpande senast 31 maj 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Rebecca Olsson,  
070–784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Anlägg eller återskapa en 
blomstrande äng
VARFÖR: Ängar tillhör de mest artrika miljöerna i Sverige.  
Här trivs en mångfald av växter, svampar, vilda bin, fjärilar 
och andra djur. En rådgivning för dig som vill återskapa eller 
anlägga en äng, t ex på en vall, en igenväxt odlingsmark, en 
gräsmatta, en övergiven betesmark eller en våtmark. 
VAD: Vi diskuterar var på din fastighet en äng skulle kunna 
anläggas. Vi pratar om tekniker som kan underlätta och 
förenkla ängsskötseln. Vi tar upp olika typer av större och 
mindre slåtter- och uppsamlingsredskap och maskiner, insådd 
av ängsväxter och gräsbränning. Slåtter med lie, röjsåg och 
ev. tvåhjulstraktor med slåtterbalk kan förevisas. Efter råd-
givningen får du ett sammanfattande rådgivningsbrev.

DATUM: Vår/sommar 2023
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Levande landskap, Fabian Mebus, 070–730 79 98, 
levandelandskap@gmail.com
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RÅDGIVNING

Skapa biologisk mångfald på gården 

VARFÖR: Skapa en varierad natur runt gården, gynna hotade 
arter och skapa biologisk mångfald.
VAD: Med denna rådgivning går vi på djupet med vad som 
kan göras runt din gård utifrån din situation. Vi går igenom 
potentialen för att gynna utvalda hotade arter och skapa olika 
naturtyper. Detta kan göras i ett brett spektrum av miljöer, 
såsom ängar, trädmiljöer, hagar, kantzoner, stenmurar, skogs-
dungar, sandiga jordar och odlingsmiljöer. Har du redan ett 
eget projekt igång får du en bedömning av läget. Efter rådgiv-
ningen får du en fyllig rapport med kartmaterial och utpekade 
områden med åtgärdsförslag.

DATUM:  Rådgivningen görs löpande vår/sommar 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070–728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Gårdens värdefulla träd
VARFÖR: Lär dig mer om dina träd, både gamla och unga. 
Vilka bör vårdas eller fällas, varför, när och hur?
VAD: Vi tittar på kartor och det omkringliggande landska-
pet. Vi gör en vandring för att tillsammans värdera dina träd 
ur biologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter. Det kan 
handla om vårdträd, alléer, gamla lövträd, hamlade träd, äldre 
fruktträd och träd i brynmiljöer, men även om nyplanterade 
träd. Träden kan stå i trädgården, gårdsmiljön, ängar, betes-
marker och på åkerholmar. Vi pratar om trädens roll ur flera 
perspektiv: som vindskydd, livsmiljö för insekter, fåglar, lavar 
och andra organismer, estetik, kulturhistoria, säkerhet osv. 
Ekologi varvas med beskärningstekniker och regelverk. Du får 
en sammanfattning med åtgärdsförslag.

DATUM: Januari–Maj 2023
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Levande landskap, Helena Edman och  
Fabian Mebus, 070–730 79 98, levandelandskap@gmail.com

RÅDGIVNING

Skapa biologisk mångfald med 
hjälp av betesdjur
VARFÖR: Betesmarker är viktiga miljöer för den biologiska 
mångfalden. Men hur ska betet gå till för att verkligen gynna 
fåglar, bin, fjärilar och andra arter? Riktar sig till dig som har 
betesdjur och som vill lära dig mer om hur du och djuren kan 
öka mångfalden.  
VAD: Vi tittar tillsammans på dina betesmarker och diskuterar 
hur du kan styra betet för att få bästa effekt på olika jordar. 
Vi diskuterar bl a val av djurslag, tidpunkt för betespåsläpp, 
betesperiodens längd, antal djur och fållindelning. Ibland kan 
det vara bra att flytta djuren mellan olika marker eller att testa 
med sent betespåsläpp, betesuppehåll eller kompletterande 
slåtter eller vårbränning.

DATUM: Januari–Juni 2023
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Levande Landskap, Fabian Mebus, 070–730 79 98, 
levandelandskap@gmail.com

Fo
to

: K
ris

tin
a 

La
rs

so
n



46 47

RÅDGIVNING

Lieslåtter i praktiken 
VARFÖR: Lär dig grunderna i lieslåtter eller få en fördjupning 
samt få en bedömning av din ängsmark. 
VAD: Rådgivningen är en intensiv snabbkurs på ca 4 timmar i 
de nödvändiga delarna i lieslåtter, såsom säkerhet, inställning, 
slåtterteknik, skärpningsteknik. Vi diskuterar även ängsmarken 
och de problem och lösningar som kan finnas. Även erfarna 
lieförare kan få nytta av denna rådgivning då expertkunskap 
erbjuds med basis i lienätverkets kunskapsinsamling.

DATUM: Rådgivningen görs löpande vår/sommar 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070–728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Återskapa och sköta bäckar och 
småvatten 

VARFÖR: Vattenmiljöer ger många olika nyttor och värden 
och ofta finns god möjlighet för ekonomiskt stöd.
VAD: Vi går igenom potentialen för att återskapa bäckar, min-
dre våtmarker och dammar. Du får skötsel- och åtgärdsförslag 
för befintliga vattenmiljöer. Vattenflödena är kvar i landskapet 
och man kan, ibland enkelt, återskapa vattenmiljöerna. De 
skapar stor variation i landskapet och sprider glädje genom 
naturupplevelser samt ger stor nytta genom att hålla kvar 
vatten i landskapet så att torka och översvämningar lättare 
motverkas. Efter rådgivningen får du en rapport med kartma-
terial och utpekade områden med åtgärdsförslag.

DATUM: Rådgivningen görs löpande vinter/vår 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070–728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Hamla träd – hur då? 
VARFÖR: Genom hamling bevarar du kulturarvet, hindrar 
uttorkning av betesmarken, skapar biologisk mångfald, får 
vackra träd i landskapet. Det är också möjligt att få lövfoder. 
VAD: Tillsammans går vi ut på dina ägor och söker efter 
lämpliga hamlingsträd och diskuterar tillvägagångssätt för ny-
start av hamling och för restaurering av gamla hamlingsträd. 
Genom enkla och snabba åtgärder kan du bevara kulturarv 
och skapa mångfald. På köpet får du vackra träd som syns i 
landskapet. Träden kan också fungera som vindskydd, säkra 
mot erosion och uttorkning och ge ett högkvalitativt lövfoder. 
Efter rådgivningen får du en karta med träden markerade så 
att du kan gå från ord till hamling.

DATUM: Rådgivningen görs löpande vinter/vårvinter 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070–728 79 74,  
naturvarden@gmail.com



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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