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på svarta bönor

Annelie Idman satsade på närodlad 
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Turismen växer 
längs den 118 mil 
långa Skåneleden, 
vilket öppnar fler 
och fler möjlighe-
ter för företagare. 
Vad finns det att 
satsa på för just 
dig?   

Mängden mikro-
bryggerier har skapat 
nya möjligheter för 
lokalt odlad humle. 

Alla inslag i verk-
samheten ska 
vara i balans med 
naturen. Martin 
Andersson, lant-
brukare från Öster-
len, delar med sig 
av sina praktiska 
erfarenheter gäl-
lande Integrerat 
Växtskydd. 

Sjuksköterskan som flyttade till 
Skåne för att bli växtodlare, serverar 
numera bönburgare och annan 
vegetarisk snabbmat – till stor del 
på lokala råvaror – från sin matbil i 
centrala Kristianstad. 

Skåne är fullt av vackra 
platser att besöka – ut-
flyktsmål som fungerar 
bra oavsett årstid. Vi har 
listat fem av dem. 

24 sidor med kurser, 
rådgivningar, studie-
resor och mycket 
mer. I Ping Pong  

kan du enkelt  

anmäla dig till  
kurserna   
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VÄLKOMMEN TILL 
SMART LANDSBYGD

älkommen till vårt första nummer av Smart Landsbygd!
Här hittar du inspiration och praktiska råd. Kanske bidrar 
innehållet till att du tar tag i den där idén om en ny verksamhet 
som du funderat över en längre tid? Eller så blir du helt enkelt 
vassare i det du gör idag tack vare någon av alla kurser och 
rådgivningar som presenteras.

Intresset för vegetarisk mat ökar hela tiden och det tog Anneli 
Lidman fasta på. Hon beskriver sin resa från att vara operationssjuksköterska till 
att servera svartabönburgare från sin gröna foodtruck.  I kursavsnittet ”Skapa 
nya jobb” hittar du aktiviteter för dig som liksom Anneli vill starta något nytt.  

Du som är nyfiken på ekologisk produktion och går i tankarna att eventuellt 
lägga om produktionen har just nu möjlighet att få kostnadsfri rådgivning. Läs 
mer i kursblocket med rubriken ”Ekologisk produktion”. 

Att omsätta teori till praktik är inte alltid det lättaste i dagens lantbruk. Mar-
tin Andersson, lantbrukare från Österlen, berättar om sina erfarenheter inom 
Integrerat Växtskydd (IPM) och hur han 
praktiskt har tillämpat detta. Vill du 
också få tips och råd om IPM, anmäl dig 
till kursen som presenteras på sidan 35.
Anna Wemmert och Richard Bengtsson 
har näsa för aktuella trender. I somras 
deltog de vid Länsstyrelsens kurs i 
humleodling. De ville hitta en ny nisch 
och såg att lokala ölbryggerier sökte 
med ljus och lykta efter skånskt odlad 
humle. Under rubriken ”Ett rikt odlings-
landskap” erbjuder vi kurser inom na-
tur- och kulturvård. Där hittar du bland 
annat kurser i humleodling. 

Möjligheterna är många! Läs, inspireras 
och spana in vilka aktiviteter som vi 
erbjuder tillsammans med våra aktörer.

Trevlig läsning!

John, Eva, Kristina och Kamilla 

V
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om det brukar heta: det som en spe
ciellt lämpad person inte vet om nå
got är inte värt att veta.

Vad gäller Skånes i särklass mest 
utbyggda och publika led, den 118 
mil långa Skåneleden, så är den 
personen Sofie Norrby på Region 
Skåne. 

Vi träffas en dag i Malmö när väd
ret inte är överdrivet vandrarvän
ligt, grått och med lätt flimmer av 

regn i luften. Något som inte har någon som helst 
inverkan på Sofies energi och entusiasm:
  – Inte minst ur ett landsbygdsperspektiv är Skå
neleden otroligt intressant. Med sin imponerande 
längd tangerar den de flesta delarna av landskapet 

och bjuder på en fantastisk sammanlänkning mellan 
stad och landsbygd.

Hon berättar att man nu är i full gång med att 
förbättra och utveckla den.

– Det gäller att höja standarden. Vi har bland an
nat ge nomfört ett projekt via Länsstyrelsen inom 
ra men för Landsbygdsprogrammet med sikte på att 
vi gemensamt förbättrade skyltningen, något som 
Skåneledskommunerna som är driftsansvariga var 
med på.

Om man just ser till den nytta som Skåne leden 
för med sig i ett landsbygdsperspektiv så tar Sofie ett 
ytterligare exempel:

– Vi fick även beviljat medel för en satsning från 
Regionstyrelsen i Region Skåne som ska bidra till att 
minska ungdomsarbetslösheten. Den startade 2014 

Med sina 118 mil är Skåneleden utan konkurrens landskapets 
huvudled. Sofie Norrby på Region Skåne ser enorma möjligheter 
att gör den till en centralled även i Europa.

Huvudled under 
utbyggnad

S
TEXT: Åke Högman  FOTO: Most Photos och Länsstyrelsen Skåne
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V äl fungerande vandrings- och cykelleder 
gör Skåne attraktivt både för den lokala 
befolkningen och för våra besökare från 

när och fjärran.
Region Skåne är huvudman för och samord-

nar utvecklingsarbetet och marknadsföringen 
av Skåneleden. Sedan juni 2016 också för den 
27 mil långa nationella cykelleden Sydostleden 
som går från Växjö till Simrishamn. De har även 
gett Stiftelsen Skånska Landskap i uppdrag att 
utveckla, tillgängliggöra och förvalta 19 ströv-
områden i Skåne. 

  Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att driva 
”Ledinventering” som är en karttjänst som 
erbjuder översikt om vad som finns i Skåne vad 
gäller vandrings-, rid-, cykel- och vattenleder. 
Alla som anlägger nya leder kan lägga in data 
här. Genom Landsbygdsprogrammet kan man 
också få olika former av stöd för att utveckla 
verksamhet med bäring på en passerande led. 

En stor anledning till det här arbetet är att 
turistnäringen kraftig växer som intäktskälla. 
Som Sofie Norrby säger i intervjun om Skånele-
den ”Turism är en framtidsnäring och Skånele-
den tillsammans med cykellederna skapar en 
fantastisk förutsättning för att bygga ett ännu 
starkare erbjudande för många företagare.”

LEDER TILL  
BÄTTRE AFFÄRER

och innebar att man skapade arbetstillfällen i natur
vårdsprojekt kopplade till Skåneleden. Många hakade 
på det här, bland annat Länsstyrelsen på Kullaberg. Nå
got som har gett många ungdomar arbetslivserfarenhet 
och merparten har fått anställning efteråt, vilket är ett 
fantastiskt resultat.

Nationell PR
Vänder man sedan blicken mot besöksnäringen ligger 
Skåneleden där som ett 118 mil långt diamanthalsband.

– I somras ledde vårt konsekventa och långsiktiga 
arbete till att Skåne var värd för det europeiska vand
ringsevenemanget Eurorando. Det kom 3 000 delta
gare, mestadels från Frankrike, Spanien och Tyskland, 
som vandrade i en hel vecka. En fin spinoff på det har 
varit att vi har blivit kontaktade av andra aktörer som 
vill förlägga sina vandringsevent här.Evenemanget fick 
även stor medial uppmärksamhet.

– Tidningarna skrev väldigt positivt om det och vi 
var även med i Nyhetsmorgon i TV 4. Det är inte så 
många vandringsleder som får ett sexminutersinslag 
som går ut nationellt.

För Sofie började arbetet med Skåneleden 2012 då 
hon var satt att göra en utredning om dess framtid. Det 
gick så bra att politikerna sköt till en fyrdubbel summa 
mot vad man tidigare hade till sitt förfogande.

– Det har gjort att vi bland annat kunnat ge nomföra 
ett omfattande arbete för att göra Skåneleden mer redo 
för internationella besökare.

– Tyvärr är vi fortfarande ganska underutvecklade 
vad gäller turism i Sverige. Vi har precis vaknat upp. 
Tidigare har vi inte sett på exempelvis vandraren ur 
en turistekonomisk synpunkt utan fördomsfullt som 
en lite mystisk person som håller till utanför allfart
svägarna.

Bygga erbjudanden
Vilket gäller även för cyklister som även de är en väx
ande grupp av besökare som också de ställer krav på 
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god komfort, innefattande allt från möjlighet till 
omvårdnad av cykeln till torkskåp för kläderna.

– De är dessutom, liksom många vandrare, en 
prisokänslig målgrupp. Här vill vi se fler paketerbju
danden, en mer omfattande kunskap hos värdarna 
om vad som finns att erbjuda i respektive närområde 
i form av exempelvis bra restauranger. De här besö
karna äter gärna en trerätters på kvällen.

– Vi kan bland annat hjälpa till med faktaunder
lag som visar vilka behov målgruppen har, var de 
kommer ifrån och när 
de kommer. De är ex
empelvis mycket mer 
utspridda över säsongen, 
från april till september, 
vilket öppnar för stora 
möjligheter till ökad 
försäljning.

  Sofie menar att vi i 
Skåne, i strid med vad 
många tycks tro, har en 
mycket väl utbyggd kol
lektivtrafik, dessutom 
finns tillgång flygplatser 
och båthamnar.

  – Det är en fantastisk 
förutsättning för att byg
ga erbjudanden för de här 
besökarna. Sedan ska det 
offentliga underlätta för 
näringslivsutveckling på 
flera sätt, som att ta fram 
kartor, samt som sagt ar
beta kontinuerligt för att 
förbättra skyltningen.

  Sofie vecklar ut vand
ringskartan ”Skåneleden SL 5 Öresundsleden” som 
täcker nordväst och pekar.

  – Här ser du symboler för restauranger, hotell 
och B&B, samt platser där det finns vindskydd, ved, 
eldplatser och vatten, givetvis också toaletter. Det är 
bra, absolut, men vi har massor kvar att göra.

  Hon berättar om den åtgärdsplan för Skånele
den som finns fram till 2020:

  – Målet är att vi då ska vara ett hållbart be
söksmål och en exportmogen led av internationell 
standard. Den målsättningen är viktig, om man till 
exempel ser på Donauleden där det finns mat och 
logi var femte kilometer så ligger vi fortfarande 
långt efter.

  – Man måste sätta in det här i rätt sammanhang, 
redan idag ökar besöksnäringen mer än bil skogs 

och träindustrin. Här finns 
stora ekonomiska möjlig
heter.

Identifiera framtida 
turismen
På Tourism in Skåne driver 
man idag ett hållbarhetspro
jekt inom produktutveck
ling med bidrag också från 
Tillväxtverket.

  – Här handlar det om 
att identifiera den fram
tida turismen och hur vi 

kan matcha det. En del i 
projektet handlar också om 
innovativa mätmetoder för 
att få reda på mer om vad 
turisterna egentligen gör när 
de väl är ute och vandrar el
ler cyklar i Skåne. Tourism 

in Skåne har också skapat 
”Competence Academy 
Tourism”, CAT, för att höja 
kompetensen, inte minst 
vad gäller digitalisering 

och hur företagare måste finnas där besökarna söker 
efter information.

Sofie menar att detta också anknyter till den 
kompetensutveckling som Länsstyrelsen erbjuder 
inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

– Man får möjlighet till ökad kunskap om hur 

Sofie Norrby.

Sofie Norrby vill se fler paketerbjudanden för den 
växande skaran cykelburna besökare längs Sydostleden.

Man måste sätta in det här i rätt samman-
hang. Redan idag ökar besöksnäringen mer 
än bil- skogs och träindustrin. Här finns 
stora ekonomiska möjligheter.”

”
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man går samman med andra, hur man blir bättre på 
marknadsföring, hur man kan förädla sin produk
tion och erbjudanden, exempelvis med hjälp av ex
empelvis med hjälp av kurser i marknadsföring och 
storytelling.

I det ser hon en stor möjlighet för landsbygden.
– Det kommer att bli bättre för miljön, det kom

mer att möjliggöra för innovationer, det kommer 
att öka arbetstillfällena. Turism är en framtidsnäring 
och Skåneleden tillsammans med cykellederna ska
par en fantastisk förutsättning för att bygga ett ännu 
starkare erbjudande för många företagare.

2020 ska Skåneleden vara ett hållbart besöksmål och en exportmogen led av internationell standard, säger Sofie Norrby på Region Skåne.

Turism är en framtidsnäring och Skåneleden skapar möjligheter att bygga 
starkare erbjudanden för många företagare. 

Se kurserna inom ”Skapa nya 
jobb”,  exempelvis marknads-
föring och storytelling, på 
sidorna 40-47
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Vandrings- och cykelleder blir allt mer 
värdefulla för besöksnäringen. På vilket 
sätt kan de bidra till bättre affärer för 
mig som företagare?

– Du och ditt företag kan utvecklas med och 
runt lederna. Har du något unikt att erbjuda? 
Kanske ska du gå ihop med andra och gör hel
hetslösningar? Lär känna de som nyttjar lederna, 
ha koll på vad de vill ha och vad de behöver för 
att deras besök ska bli så bra som möjligt. Behö
ver du mer kunskap om hur du marknadsför och 
säljer in ditt företag? Kolla in kursutbudet längst 
bak i tidningen! Här finns det potential.

Länsstyrelsen Skåne driver ett 
ledinventeringsarbete med syfte att 
föra in Skånska vandrings-, cykel-, rid- 
och kanotleder i ett gemensamt GIS-
underlag. Hur går det?

– Jättebra! Det är en levande karta så den ut
vecklas ständigt.  Vi har ett kartlager med leder 
och de största som till exempel Skånelederna 
och pilgrimslederna samt de nationella cykel
lederna är med, vilket vi är oerhört glada över. 
Vi har till och med några snorkelleder! Förutom 
lederna finns bland annat ett lager på kartan som 
visar alla strövområden, nationalparker och na
turreservat med mera. Alla leder ligger även för 
nedladdning och tanken är att man ska kunna an
vända det om man exempelvis vill vidareutveckla 
en app om vad som finns i ens närområde. 

Det ökade fokuset på vandrings- och 
cykelleder har även lett till beviljade 
projekt inom Leader, vad har du för 
goda exempel där?

– Spontant tänker jag på två. Dels KullaGo 
som fått bidrag av Leader Nordvästra Skåne med 

Öresund. Det är ett projekt som syftar till att 
bygga en responsiv sajt för att förenkla, förena 
och samla företagare, attraktioner, boende och 
besökare i Höganäs. Sedan har vi ”VINN vand
ring, inspiration, njutning och natur” som har fått 
stöd av Leader MittSkåne. Syftet med projektet 
är att försöka sälja in regionen MittSkåne som 
ett vandringsmecka och ett trevligt utflyktsmål 
för att på så sätt öka turismgenomströmningen i 
området och därmed skapa förutsättningar för en 
ökad omsättning för lokala entreprenörer. 

Du sitter med i Referensgruppen 
för Nationella cykelturistleder, vilka 
är möjligheterna här för skånska 
företagare?

– De skånska företagarna ska känna till att det 
just nu finns två nationella cykelleder som går ge
nom Skåne, Kattegattleden som går mellan Gö
teborg och Helsingborg samt Sydostleden som 
sträcker sig mellan Växjö och Simrishamn. Det 
är också en tredje på gång, ”Sydkustleden”, som 
kommer knyta ihop de två första lederna. Går 
dessa i närheten av ditt företag? Grattis! Möjlig
heterna är många och man kan som företagare 
vända sig till de målgrupper som nu mer och mer 
kommer att cykla på dessa leder. Vill de ha mat, 
boende, upplevelser, cykelpumpar, kartor? Vill 
de stanna kvar en dag i ditt område och se mer av 
vad som finns? Kan du gå ihop med andra företag, 
föreningar och kommun för att marknadsföra ert 
område? Som sagt, potentialen är stor och cykel
turismen har kommit för att stanna! 

Frågor och svar med Kristina Larsson, Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen Skåne

n  Vill du ha mer kom-
petensutveckling för att 
utnyttja ditt närområde? 
Kontakta Eva Rolander på 
Länsstyrelsen Skåne.  
n  Välkommen in på vår 
hemsida där vi visar 
Landsbygdsprogram-
mets olika investerings-
möjligheter. 
n  Vi har även Facebook-
sidan ”Skånsk landsbygd”. 
Där hittar du alla aktuella 
kurser och rådgivningar 
som företagare på lands-
bygden kan utnyttja.  
Och givetvis allt som är 
intressant ur ett skånska 
landsbygdsperspektiv. 
www.facebook.com/
landsbygdskane
www.lansstyrelsen.se/
skane/landsbygdspro-
grammet. 

VET MER. Mina 
möjligheter som 
företagare

ALLA 
LEDER I 
SKÅNE

”Möjligheterna för 
företagare är enorma”

Här hittar du karttjänsten samt en massa 
annan bra information
www.lansstyrelsen.se/skane/ledinventering
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Här anmäler du dig till kurserna. Du kan också alltid se 
alla aktuella kurser och rådgivningar som erbjuds inom 
Landsbygdsprogrammet i Skåne. Vill du veta mer om, eller 
anmäla dig till, en specifik kurs väljer du ”Skåne” och söker 
på aktivitetens namn eller kursarrangörens namn. 

SKÅNSK 
LANDSBYGD

www.facebook.com/landsbygdskane

PINGPONG
DEN DIGITALA KURSKATALOGEN

https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog

Vi tror att du vill ...
... få ett stort utbud av kurser och rådgivningar

... veta varför landskapet ser ut om det gör
... veta allt om landsbygds programmet

... ta del av goda exempel

Har vi rätt? Då borde du följa
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edan 2013 driver Martin Andersson 
Löderup Växt AB tillsammans med 
barndomskompisen Johan Thuresson. 

Verksamheten omfattar allt från 
gräsfröodling, spenatutsäde, ärt och 
havreblandning till raps, morötter och 
lök. De har också runt 60 dikor.

  – Vissa av våra produkter omfat
tas av IPcertifiering genom Svenskt 
Sigill och det är bra. Är man kopplad 
till ett sådant kvalitetssystem så måste 

man tänka ännu mer fokuserat på miljöskyddsåt
gärder. Det i sin tur kräver en speciell inställning 
och förebyggande åtgärder.

Löderup Växt är också med i ”Odling i ba
lans”, ett projekt med stöd av bland andra LRF 
och Nordmill.

– Vi är 18 pilotgårdar runt om i Sverige, en 
är ekologisk och resten är konventionella. Som 
namnet säger så handlar det i hög grad om att 
alla inslag i verksamheten ska vara i balans med 
naturen, från växtnäring till odling och skördar.

För Martin handlar miljöarbete genom  
integrerat växtskydd (IPM) i hög grad om sunt 
förnuft.

– Det finns en bild som jag brukar använda, är 
det hål långt ner på sidan av tunnan så spelar det 

ingen roll hur mycket du fyller i den, nivån kom
mer aldrig längre upp än det hålet. Miljöarbete 
handlar i hög grad om att leta efter läckor och 
energitjuvar.

Kreativt tänkande
Vad gäller det sunda förnuftet så tar han ett kon
kret exempel.

– Den växtskyddsfria skyddszonen runt drä
neringsbrunnar ändrades till två meter, det är ett 
i stort sett värdelöst avstånd.Vad man får är en 
fläck som är väldigt svår att hålla efter och som 
på grund av det är en perfekt grogrund för ogräs, 
som till exempel nattskatta. Denna är smittbä
rande för bladmögel, något som gör att jag kan få 
odlingarna nedsmittade med svamp.

– Vad jag gjorde var att jag har sått in fyra me
ter, i vissa lägen ger det en ruta på upp till tio 
gånger tio meter, med en blandning av bland an
nat honungsört, gräs och cikoria. En så stor yta 
genererar blommor och bin och även harar och 
rådjur hittar dit. Dessutom är skyddszonerna så 
stora och synliga att det är väldigt enkelt att hitta 
rätt när man putsar med traktorn.

Vad gäller IPM så har han förstått att många 
tycker att det är svårt att få grepp om.

– Det handlar mycket om att planera in mil

S

Planering för 
miljöns skull

Martin Andersson på Löderup Växt är starkt engagerad i det 
miljöarbete han bedriver på gården. Han kan förstå att många 
är osäkra på integrerat växtskydd (IPM), men menar att det i hög 
grad är en fråga om lika delar planering och sunt förnuft.

TEXT: Åke Högman  FOTO: Martin Andersson

Vill du gå en 
kurs i IPM? Läs 
mer på sidan 35
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jöarbete i den ordinarie verksamheten. Vi har 
många grödor här och det kräver kreativt tän
kande vad gäller miljöaspekten.

Vårda varumärket
Han säger att han lägger in miljöarbetet när de 
passar in i den vardagliga verksamheten.

– Till exempel så sådde jag skyddszoner kring 
fem dikesbrunnar i år. Nästa år tar jag fem till 
i samband med det övriga arbetet, men jag kör 
inte ut och förstör befintlig gröda för att göra det 
separat.

  Martin har tidigare arbetat på Länsstyrelsen 
och var då involverad i miljöarbete, exempelvis 
genom sina behörighetsutbildningar inom växt
skydd. Ett år i USA gjorde honom också smärt
samt medveten om vilka brister det finns i värl
den när det gäller miljöarbete. 

– Det blir dessutom allt viktigare. De flesta 
är idag medvetna om att man ska vårda sitt varu
märke, det gäller även svenskt lantbruk. När jag 
exempelvis gör större skyddszoner och viltet och 

blommorna därigenom får större plats så upp
märksammas det av folk som kör förbi. Jag ham
nar i samtal med slutkonsumenterna som stannar 
till och tycker att det är fantastiskt. Det är precis 
så det ska vara, sättet vi odlar på är faktiskt skylt
fönstret för svenskt lantbruk.

Fakta IPM 
Integrerat växtskydd, 
IPM, handlar om en 
hållbar användning 
av kemiska 
växtskyddsmedel. IPM 
står för Integrated Pest 
Management.

Miljöarbete handlar i hög 
grad om att leta efter 
läckor och energitjuvar”

”

Insådd skyddszon runt dränneringsbrunn

Martin Andersson har anlagt dubbelt så stora växtskydds fria skyddszonen runt dräneringsbrunnar jämfört med vad 
föreskrifterna kräver. Honungsörterna lockar både bin och humlor. 
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Från grön näring 
till grön förtäring

När Anneli Idman slutade som sjuksköterska hade hon en dröm 
om att odla grönsaker. Det slutade med att hon istället köper 
dem och erbjuder vegetarisk snabbmat från sin Food Truck i  
Kristianstad med omnejd. Något som uppskattas av allt fler.

TEXT: Åke Högman  FOTO: Nils Bergendal

en här dagen står Anneli Idmans grö
na foodtruck parkerad på Södertorg 
i Kristianstad. Hon serverar en ve
getarisk burgare gjord på ekologiska 
bönor från Fagraslätt, med picklad 
rödlök, sallad, hemslagen dressing 
och nybakat bröd.

Det smakar precis lika gott som 
det låter.

Anneli arbetade som operations
sjuksköterska i Göteborg under tjugo 

år fram till för tolv år sedan när hon och familjen 
flyttade till Skåne. Eftersom hon alltid har haft ett 
stort intresse för växtodling vidareutbildade hon 
sig i ämnet.

– När vi flyttade hit ner hittade vi tyvärr inte 
den rätta gården så istället för att odla själv blev 
jag anställd på Elitplantstationen på Balsgård i Fjäl
kestad.

Gradvis kom sedan tankarna smygande på något 
eget.

– Om jag nu inte kunde odla grönsaker så kun
de jag iallafall köpa dem av lokala odlare och göra 
vegetariska produkter som jag sedan kunde sälja 
vidare.

Spånandet vid köksbordet med maken ledde 

så småningom till ett omfattande googlande efter 
en foodtruck. Till slut föll valet på en äldre tysk 
postbil som såldes av ett företag i Skellefteå som 
specialiserat sig på att köpa upp bilar och göra om 
dem till mobila restauranger.

– Så jag och sonen åkte upp till Norrland och 
sedan körde vi hem den och det var en fantastiskt 
rolig känsla. Det blev verkligen konkret då, inte 
minst investeringen, den kostade 400 000 som jag 
finansierat med ett privatlån och man sitter där 
och tänker: ”Vad har jag gjort?!” 

– Samtidigt så kändes det jättebra. Jag var så 
otroligt peppad att jag bara körde på, dessutom 
fick jag startaegetbidrag första halvåret och det 
var väldigt betydelsefullt.

Kurs i livsmedelshygien
Värdefull var också den kurs hon gick i livsmedels
hygien i Länsstyrelsens regi i februari.

– Jag hittade den via nätet. Under två dagar fick 
vi verkligen lära oss det mesta om livsmedelshan
tering. Dels genom föreläsningar och fick vi även 
jobba med konkreta problemställningar. Den var 
mycket givande, jag kan verkligen rekommendera 
den.

När hon väl var startklar fanns det ytterligare 

Vill du också 
gå en kurs i 
livsmedelshygien? 
Läs mer på sidan 41
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Om jag nu inte kunde 
odla grönsaker så kunde 
jag iallafall köpa dem av 
lokala odlare och göra 
något av dem”

”

Anneli Idman i sin foodtruck. 
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Annelie Idman vill slå ett slag för vegetarisk mat. ”Det finns fortfarande så många förutfattade meningar om vegetarisk 
mat när det i själva verket är vanlig husmanskost.”

en utmaning i var hon kunde stå rent konkret med 
sin foodtruck.

– Kommunen har fortfarande inte gett mig nå
got ptillstånd utan jag har lyckats få tillstånd från 
andra aktörer, som Högskolan och så här på Sö
dertorg.

– Just Högskolan är ett perfekt ställe det finns 
unga människor som verkligen gillar ett vegeta
riskt alternativ. Skulle jag bara stå där så hade jag 
kunnat ta ut lön för länge sedan men jag vill sprida 
min mission så jag står på olika ställen, vilket jag 
också tycker är vitsen med en foodtruck.

Nittioprocentig vegetarian
Annelies drivkraft är att slå ett slag för vegetarisk 
mat och visa människor att det finns annat än kött 
som är gott, då både som snabb och finmat.

– Det finns fortfarande så många förutfattade 
meningar om vegetarisk mat när det i själva verket 
är vanlig husmanskost.

För henne själv började intresset för vegetariskt 
utifrån en omsorg om den egna hälsan men omfat
tar nu många fler aspekter.

– Det har i hög grad kommit att handla om hur 
vi behandlar vår jord och våra djur och att vi inte 
kan fortsätta leva som vi gör med det enorma re
sursslöseri som vi gör oss skyldiga till vad gäller 
klimat och miljö. Ju mer jag har lärt mig om de här 
frågorna desto mer har jag kommit att brinna för 

dem. Det är också en avgörande ekonomisk fråga.
Hon är själv ”nittioprocentig” vegetarian men 

vill inte vara det till hundra procent.
– Det har faktiskt sina fördelar. Eftersom det 

inte finns så mycket vegetariska rätter på menyn 
på restauranger så är det i hög grad kötträtter som 
styr smaksättningen, så för mig är det bra för in
spirationen att inte enbart begränsa mig till vege
tariskt.

Enorm boost
Ett bra exempel på hur hon låtit sig inspirerats är 
hennes signaturrätt bönburgaren som har sin givna 
och ohotade plats på menyn.

– Det tog mig ett år att få fram den perfekta 
varianten så min stackars familj har fått äta en del. 
Den är verkligen viktig för mig, inte minst för att 
den står för tre fjärdedelar av omsättningen. Till 
den använder jag för övrigt ekologiskt odlade 
svarta bönor som kommer från gården Fagraslätt 
utanför Kristianstad.

– När man är liten som jag så är man mån om 
att samarbeta med andra som är på samma nivå 
och som finns tillgängliga i ens närhet. Så förutom 
att köpa från Fagraslätt, så väljer jag även andra lo
kala producenter. I vagnen säljer jag till exempel 
Vångamust och Charlies lättöl, också de lokala.

Om sin egen arbetsinsats säger hon att det är 
lättare att räkna timmarna som hon inte jobbar.

VET MER. Food Trucks
Food trucks – eller 
matbilar – har länge varit 
vanliga i USA. De har 
traditionellt  åkt runt bland 
byggarbetsplatser och 
fabriker och serverat snabb 
mat till ett lågt pris. Nu för 
tiden är food trucks ett 
vanligt fenomen, såväl i de 
amerikanska storstäderna 
och dess förorter som i 
mindre städer. I delar av 
Asien är matbilarna en 
stor arbetsmarknad för 
människor som saknar 
möjligheter att få jobb 
i formella sektorer och 
maten bär ofta karaktär av 
lokala smaker och kulturer. I 
Sverige lämnades de första 
tillstånden för matbilar 
i Stockholm 2013 och i 
Göteborg och Malmö året 
därpå. 
Källa: Wikipedia
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– Sedan blir det ju lugnare under vinterhalvå
ret men under sommaren handlar det bara om att 
sälja, åka hem, diska, tillaga och ut och sälja igen, 
i stort sett alla dagar i veckan. Någon gång har jag 
väl förbannat mig själv för att jag är så envis och 
har dragit igång det här och att det skulle vara 
mycket enklare att vara anställd men i tio fall av 
tio skulle jag ändå välja detta.

– Det ger så otroligt mycket mer. Att man får 
det att funka, att man är sin egen och tar egna be
slut, att folk kommer tillbaks varje vecka och vill 
ha det man erbjuder. Det ger en enorm boost för 
självförtroendet och ökar också ens självkänsla.

Självklart har hon också perioder när hon tviv
lar, när jante gör sig påmind och menar att hon 
inte är utbildad kock och att hon kanske borde 
kommit upp med ett bättre recept än det som hon 
erbjöd en viss vecka.

  – Fast nästa vecka tar man revansch!
  

Att driva egen verksamhet innebär mycket jobb men Annelie Idman skulle i tio fall av tio ändå välja det. Förutom att få möjligheten att fatta egna beslut 
så ger det en enorm boost för självförtroendet och självkänslan, menar hon. 



16 17

Fem utflyktsmål 
du inte får missa

Träffa sälar, leta bärnsten och dinosauriespår, spana 
efter sällsynta fåglar och vandra i områden som hade 
platsat i Sagan om Ringen. Skåne är fullt av vackra 
platser som är väl värda ett besök, även på vintern. 
Smart Landsbygd listar fem av dem.  

NORDVÄST

Naturreservatet Borgen, Helsingborgs kom-
mun. Kombinera vandring i fin natur med 
att leta spår efter dinosaurier och ett besök i 
Vallåkra Stenkärlsfabrik.

Hoppa över sten och shoppa lera. Du går i en ravin 
kantad av lövskog längs Rååns dalgång, frameroderad 
i sandsten och skifferleror. Här bröts kol för ett par 
hundra år sedan och även lera upptäcktes, vilket blev 
en biprodukt och Wallåkra Stenkärlsfabrik anlades 
1864. Dessutom finns det här möjlighet för en riktig 
Jurrasic park-upplevelse. Under lerbrytningen på sjut-
tiotalet hittade man en stor mängd spår efter en sex 
meter lång växtätande dinosaurie, Plateosaurus, så 
möjligen finner du några spår själv. Uppe på en hög 
kulle ovanför Råån ser du fornborgen från järnåldern 
som i äldre tider gav skydd mot fiender och som har 
gett naturreservatet sitt namn. 

Skulle du vara fågelintresserad så har du kommit mer 
än rätt. Få platser i Skåne kan mäta sig med Borgen när 
det gäller antal häckande fåglar på liten yta och av de 
40-tal andra häckfågelarterna kan nämnas näktergal, 

stenknäck och rosenfink. Från Vallåkra kan du också 
promenera norrut i en bäckravin till naturreservatet på 
andra sidan dalgången. Gör gärna också ett besök på 
stenkärlsfabriken för att eventuellt ta med dig en bit 
historia hem som sträcker sig makalöst långt bakåt i 
tiden.

Leta spår efter dinosaurier

TEXT: Åke Högman  FOTO: Länsstyrelsen Skåne
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NORDOST

Njut av utsikten i nya naturreservatet Ivö 
klack när alla löven är borta och blicka 
långt ut över sjön. Spännande utflykt till 
ön med gratis bilfärja.

För att kunna njuta av Ivö Klacks varierade landskap 
så måste du först ta dig över vattnet, det vill säga 
Ivösjön. Det enklaste och billigaste alternativet är 
den gratis vägfärjan mellan Barum och öns västra 
del. 

Ivö klack som ligger i den norra delen av ön blev 
naturreservat så sent som 2016, detta för att kunna 
upprätthålla och skapa förutsättningar för goda 
livsmiljöer i området. Här finner du ett 70-tal rödlis-
tade arter, varav ett 30-tal är svampar. Väl framme 
får du alltså en rikt komponerad naturupplevelse. 
Ivö klack är en markant urbergshöjd, som täcks av 
gamla bokskogar med inslag av tall på den magra 
övre delen och frodig ängsvegetation i de kalkrika 
sluttningarna. 

När du sedan vandrar ner för den branta och 
blockrika nordostsluttningen finner du en grov-
vuxen, naturskogsliknande bokskog. Kalkrikt vatten 
sipprar från sluttningen och bidrar till en rik flora 
och fauna. Under 1800-talet började Iföverken bryta 
kaolin och kalksten här, något som upphörde i slutet 
av sextiotalet. Ett all-inclusive-erbjudande för den 
utflyktssugne inkluderat båttripp, skön natur och 
industrihistoria.

Ett all-inclusive-erbjudande

MITT-SKÅNE

Fulltofta Naturcentrum, mitt emellan Höör 
och Hörby. Strövområde med naturreservat, 
långa och korta stigar och även en träd
promenad sju meter över marken.

Man kan med lätthet säga att Fulltofta är ett mycket 
välförsett skafferi för naturälskaren. Här vandrar du i om-
rådet runt Östra Ringsjön och kring Fulltofta by. I sydost 
dominerar åker- och ängsmark, i sydväst vid Ringsjöns 
strand finns trädbevuxna hagmarker och en nyanlagd få-
geldamm. För fågelälskaren är det ett eldorado och det 
finns två fågeltorn i reservatet, ett vid Ringsjön och ett 
ute på Nunnäsuddens södra strand. Sällsyntheter som 
svart stork, fjällgås och purpurhäger har prickats av. 

Apropå stork, Fulltofta strövområde fortsätter ner 
mot Ringsjön (väster om riksväg 13) och där ligger ett 
av de sju storkhägn som finns i Skåne. Här kommer du 
riktigt nära de vackra, stora fåglarna. Det finns även 
flera fina grill- och rastplatser i Fulltoftaområdet. För 

barnen erbjuds gott om aktiviteter, en naturlekplats och 
temavandringar som bokstavsjakt och detektivjakt. Man 
kan uppleva 250 år på 3,6 km genom att följa natur- och 
kulturslingan. Om inte marken skulle räcka till så kan 
du vandra uppe i trädkronorna längs en 50 meter lång 
trädpromenad, på 7 meters höjd.

Välförsett skafferi för naturälskaren
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SYDOST

Drakamöllans mjuka backar utanför Brö
sarp. När snön har fallit är det ett fantas
tiskt landskap för skid och pulkaåkare.

Namnen är som tagna ur Sagan om ringen, i Dra-
kamöllan och i det intilliggande reservatet Kumlan 
finner du också en natur som med lätthet skulle 
platsat i både böckerna och filmerna. Du vandrar 
över vidsträckta gräshedar, i unika sandstäppsmil-
jöer och genom en bokskog som är lika trolsk om 
vintern som om sommaren. 

Här har människor odlat i alla tider, lagt i träda 
och låtit boskap beta, så att en ytterst artrik miljö 
där växter, svampar och djur i öppna sandblottor 
och en generös vegetation fått livsrum. Nektarfyllda 
blommar lockar om sommaren till sig fjärilar och 

här hittar man bland annat den sällsynta svart-
fläckiga blåvingen. Sommartid har man också stora 
möjligheter att få syn på sommargyllingen eller 
åtminstone njuta av dess karaktäristiska vissling. 
Om vintern kommer du för tystnaden och för att 
ostört kunna vandra i detta böljande hedlandskap 
med nivåskillnader på ca femtio meter. En utmaning 
för skid- och pulkaåkare! Men hur var det då med 
namnet? Nej, det är inte en idé av Tolkien utan lär 
komma från en mjölnare vid namn Drake, som drev 
en av de många små kvarnar som förr fanns utefter 
Julebodaån. Inom reservatet finns nu bara ruinerna 
efter ett par möllor. Ett välbevarat exempel på hur 
möllorna kunde se ut är Blåherremölla, som ligger 
några kilometer längre österut längs Julebodaån. 
Dröm dig bort för en sekund.

Natur som platsar i Sagan om Ringen

SYDVÄST

Måkläppen och Falsterbohalvöns stränder. 
Leta bärnsten på stränderna och besök sä
larnas ö Måkläppen som bara är tillgänglig 
för människor mellan 1 nov och 31 januari.

För dig som gillar att se hav möta himmel är Falster-
bohalvöns stränder något av det ultimata utflyktsmå-
let. Emellanåt tycks de var ett och man får en känsla av 
att flyta fram, även på land. Strandformerna förändras 
ständigt av vind, vågor och strömmar. Sandbottnarna, 
det ringa vattendjupet och den starka vattenomsätt-
ningen skapar fina förutsättningar för ett rikt biologisk 
liv. 

Här vandrar du till ljudet av snäckskal under dina 
fötter. Stannar du upp och möjligen har tagit en spade 
med dig kan du leta bärnsten i strandkanten och skal-
formationerna. Från november och fram till den sista 
januari kan du också besöka Måkläppen. Reservatet är 

sedan länge en betydelsefull uppehålls- och yngelplats 
för både knubbsäl och gråsäl. För gråsälen är Måkläp-
pen den enda uppehållsplatsen i hela södra Östersjön 
och för knubbsäl den största i Östersjön. Fast sälarna 
kan du se året om de, de simmar ofta ganska nära 
stranden och tycks skärskåda dig med blicken. Har du 
med dig en kikare blir det ännu roligare att följa dem. 

En känsla av att flyta fram
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Drömmar om 
humlefält

Syskonen Anna Wemmert och Richard Bengtsson har fått en idé. 
Att odla humle. Framväxten av mikrobryggerier och därmed be-
hovet av närodlade råvaror har skapat en spännande möjlighet. 
Nu stöts och blöts det på en gård i nordvästra Skåne, ska vi eller 
inte? 
TEXT: Åke Högman  FOTO: Nils Bergendal

e som i första hand stöter och blöter 
för och emot är syskonen Anna Wem
mert och Richard Bengtsson. Gården 
som har varit i samma ägo i näst in
till ofattbara 12 generationer, ägs för 
närvarande av deras mamma Ingrid 
men de båda syskonen, samt ytterli
gare en bror, är givetvis en naturlig 
del och inte minst när det gäller den 
kommande utvecklingen.

– Vi har jorden utarrenderad, ett 
avtal som löper ut om några år. Där ser vi en möj
lighet att just börja odla humle och möjligen också 
utöka den lilla sparrisodling som mamma har dri
vit sedan trettio år tillbaks, säger Anna.

 Anna som bor i Mjöhult ett par mil bort arbe
tar idag som billackerare i Lund och hennes bror 
som bor i Höganäs jobbar på en plantskola i Svans
hall. De träffas ofta och är väl förtrogna med de 
olika aspekterna av gården och alla de frågor som 
uppkommer.

– Det har funnits tankar om att sälja den men 
förra året så bestämde sig mamma för att bo kvar 
och då kände vi att vi på något sätt ville bidra till 
att hålla den levande, säger Richard.

– Jag och brorsan pratade om att vidareutveck
la sparrisodlingen, det var så det började. Vi har 
nämligen en rätt unik sort här.

Fattigmanssparris
Det ena ger ibland det andra så när tankarna på att 
börja odla på gården bet sig fast så spann det hela 
vidare. I syskonens fall kom det stora humleögon
blicket när Anna en natt i våras inte kunde sova och 
låg och tänkte på alternativ till sparris.

– Jag är sådan, får jag något i huvudet så går jag 
igång på alla cylindrar. Jag satte mig och surfade 
och googlade och plötsligt dök begreppet ”fattig
manssparris” upp. VAD är det? Humle! What?

– Hon mailade mig på morgonen. Humle? Jag 
hade aldrig tänkt tanken men jag tyckte att det lät 
spännande eftersom det numera är en rätt unik 
växt i Sverige och det kan vara en fördel. Idag 
måste man erbjuda något lite mer speciellt för att 
kunna få rimligt betalt, säger Richard.

Tanken växte sig snabbt stark. Inte minst på 
grund av det uppsving av mikrobryggerier som 
kommit fram under de senaste åren, i trakten ex
empelvis finns både Helsingborgs Bryggeri och 
Höganäs bryggeri, båda går som tåget.
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Det finns flera 
kurser under 
våren som berör 
humle. Läs mer på 
kurssidorna som 
börjar på sidan 22. 

– Den typen av bryggerier sätter ett stort 
värde på att deras råvaror är närodlade, så det är 
faktiskt en marknad som växt fram, säger Anna.

Ju förr desto bättre
I maj och augusti gick de en ”humlekurs” i Läns
styrelsens regi  där Kirsten Jensen och ElseMa
rie Strese var föreläsare.

– Vi fick allt från den historiska tillbakablick
en till alla de praktiska aspekterna på humleod
ling, vilket gav väldigt mycket, säger Anna.

– Samtidigt så fick man sig en tankeställare, 
det krävs stora investeringar och hårt jobb, inte 
minst när man ska odla ekologiskt.

Gradvis har de fortsatt att fördjupa sig. De 
har läst på och även sneglat på Korngården ut
anför Staffanstorp och hämtat mycket inspira
tion från deras verksamhet. 

Vad hon och Richard har i åtanke är en betyd
ligt mer omfattande odling.

– Just nu har vi börjat titta på olika jordbe
arbetningsmaskiner och även torkanläggningar, 
säger Richard.

Alla drömmar, tankar och idéer leder dem 

obevekligen närmre och närmre 
den dag då de till slut måste be
stämma sig.

– Visserligen måste vi ju invänta att 
arrendekontraktet löper ut men beslutet 
måste ju tas långt innan dess. Exempelvis så kan 
vi börja förbereda genom att sätta plantor, säger 
Richard.

– Vi har inte bestämt oss, det har vi inte, men 
ju förr desto bättre. Då kan man också på ett 
mer distinkt sätt efterforska om det finns an
dra med samma planer. Dels för att samarbete 
är värdefullt ur kunskaps och inspirationssyn
punkt, vilka humlesorter funderar andra på, 
vilken är deras syn på marknaden? Det skulle 
också kunna innebära att man gör gemensamma 
investeringar och på det viset hålla igen på kost
naderna, säger Anna.

Om det skulle bli av så kommer de båda sys
konen göra gemensam sak. Anna säger upp sig 
som billackerare och Richard på plantskolan.

– Då är det ”all in”, säger han. Något annat 
går inte. 

Den typen av bryggerier sätter 
ett stort värde på att deras 
råvaror är närodlade, så det är 
faktiskt en marknad som växt 
fram

”
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KURSER

Nu börjar  

kursblocket.  

Du kan enkelt  

anmäla dig i  

Ping Pong

EKOLOGISK ODLING

Har du precis börjat med ekologisk 
produktion eller funderar du på att 
lägga om? Vill du få hjälp med att 
få det bästa resultatet utifrån din 
gårds förutsättningar? 

Då föreslår jag att du tittar under 
rubriken Ekologisk produktion för 
att se vilken/vilka av årets kurser 
eller rådgivningar som kan hjälpa 
dig uppnå dina drömmar och mål. 

Om du har allmänna frågor och 
funderingar kring aktiviteterna hör 
av dig till mig.

Goda exempel på ekologisk odling 
på Borgeby Fältdagar
VARFÖR: Missa inte tillfället att se det senaste inom ekologisk 
odling samt att tillsammans med en kunnig rådgivare göra en 
rundvandring bland försöken.
VAD: Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan i fält. Jordnära 
fackmässa med tydlig inriktning på den professionella lant-
brukaren. Mötesplatsen för alla som har lantbruk som främsta 
intresse och sysselsättning. 2017 satsar vi ännu mer på eko. 
Mässan erbjuder en lyckad och unik kombination av utstäl-
lande företag för lantbruk och trädgård, demoodlingar och 
Gropen, praktiska maskindemonstrationer och seminarier.  

DATUM: 28-29 juni 2017
VAR: Borgeby, Bjärred i Skåne
KOSTNAD: Inträdesavgift
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Kerstin Andersson tel 
0708-161026. Kerstin. Andersson@hushallningssallskapet.se

FÄLTVANDRING

Ekologisk bärproduktion – bara 
möjligheter!
VARFÖR: Får din ekologiska bärodling än lönsammare genom 
presentation i fält av lyckade satsningar, delande av erfarenhet 
samt insyn i vad som görs i våra grannländer.
VAD: Fältvandringen sker hos ett väletablerat företag med 
presentation från KRAV-värden med goda exempel på lyckad 
satsning av ekologiska jordgubbar; genomgång av praktiskt 
odling, regelverk, avsättning m.m. Öppen diskussion och erfa-
renhetsutbyte. Fältmötet kommer också att innehålla informa-
tion om hur man i våra nordiska grannländer nått framgång. 

DATUM: Början av juni
VAR: Tollarp
KOSTNAD: 100 kr
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Senast fem dagar före
KONTAKT: Hallon & Bär konsult – bärrådgivare Malin Joäng
www.hallonkonsult.se. info@hallonkonsult.se. 0702-46 27 02

FÄLTVANDRING

JOHN NÖRREGÅRD
john.norregard@lansstyrelsen.se
010-224 15 37
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Dela erfarenheter inom ekologisk 
grisproduktion
VARFÖR: Unik möjlighet att dela med sig av egna erfarenhe-
ter men samtidigt diskutera fram lösningar på eventuella egna 
problem.
VAD: Att träffas regelbundet hemma hos varandra och dis-
kutera och utbyta erfarenheter med kollegor och rådgivare 
brukar vara ett mycket uppskattat sätt att utveckla sin egen 
produktion samtidigt som man blir del i ett växande nätverk. 
Små eller stora frågor – det mesta går att delas och lösas när 
man några stycken tillsammans. Kvällens tema väljs efter öns-
kemål på förgående träff. 

DATUM: Löpande under våren
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Ingela Löfquist  tel 010-
4762231. ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

KURS

Fältkurs om ogräs och växtnäring i 
ekologisk odling
VARFÖR: Befintliga ekologiska odlare ska få mer kunskap om 
ogräsreglering och växtnäringsutnyttjande.
VAD: Kursen genomförs i fält under växtsäsongen under 2017. 
Aktuella frågeställningar tas upp såsom ogräsharvning, rad-
hackning, gödsling med olika gödselmedel, förfruktseffekter 
samt en mängd olika andra saker. 

DATUM: Under växtsäsong 2017
VAR: Kommer senare
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Sju dagar före kursstart
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Kerstin Andersson tel 
0708-161026. kerstin. andersson@hushallningssallskapet.se

STUDIECIRKEL

STUDIECIRKEL

Dela erfarenheter inom ekologisk 
nötköttsproduktion
VARFÖR: Unik möjlighet att dela med sig av egna erfarenhe-
ter men samtidigt diskutera fram lösningar på eventuella egna 
problem.
VAD: Att träffas regelbundet hemma hos varandra och dis-
kutera och utbyta erfarenheter med kollegor och rådgivare 
brukar vara ett mycket uppskattat sätt att utveckla sin egen 
produktion samtidigt som man blir del i ett växande nätverk. 
Små eller stora frågor – det mesta går att delas och lösas när 
man några stycken tillsammans. Kvällens tema väljs efter öns-
kemål på förgående träff. 

DATUM: Löpande under våren 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Ingela Löfquist  tel 010-
4762231. ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare 
och företagare på den skånska landsbygden.
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Ogräshantering i ekologisk  
bärodling
VARFÖR: Kursen kommer att ge dig som producent mer 
kunskap som kan leda till arbetsbesparande insatser vilken ger 
lägre kostnader och ett bättre netto.
VAD: Träffen kommer att innehålla: Förebyggande åtgärder 
vid plantering • Genomgång av vanliga ogräs samt effektiva 
bekämpningsåtgärder • Ogräshantering mellan plasttäckta 
bäddar • Mekanisk ogräshackning i växande gröda. 

DATUM: Våren 2017
VAR: Kommer senare
KOSTNAD: 300 kr per person
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Sju dagar innan kursstart
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Thilda Håkansson.  
0708-161029. thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se

KURS

Lönsam betesproduktion
VARFÖR: Lär dig hur betet ska utnyttjas bättre för att få ett 
högre ekonomiskt netto men samtidigt hur de naturvärden 
som finns på betesmarken tas tillvara.
VAD: Denna kurs kommer att bestå av tre träffar,  3 heldagar 
på sal och ute i fält. Kursen innehåller bland annat: Betes-
landskapets biologiska mångfald och historia • Marknad för 
betesproduktionens varor och tjänster • Skötsel och röjning 
av betesmarker • Betesproduktion med nötkreatur och får • 
Betesplanering • Att minimera betesrelaterade parasiter och 
sjukdomar • Högre utnyttjande • Åkermarksbete – ett alterna-
tiv? • Miljöersättningar 

DATUM: Vår och sommar 2017. Start mars
VAR: Kommer senare
KOSTNAD: 900 kr per person för tre träffar
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 dagar innan kursstart
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Ingela Löfquist tel 0708-
945351. ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

KURS

Proteinfoder till gris och fågel
VARFÖR: För att kunna gör bra foderblandningar på en hög 
andel egen- eller närproducerat foder till gris och fågel.
VAD: Denna kurs kommer att visa på vilka olika aktuella 
proteingrödor som finns att odla och visa vilka odlingsbeting-
elser som krävs för att lyckas. Vi diskuterar även olika prote-
infodermedels näringsvärden och vilka alternativ som finns 
för att höja fodervärdet på dessa. En skalmaskin förevisas. Till 
sist planerar vi foderblandningar med hög andel närproduce-
rade råvaror och jämför ekonomi och foderkvalitet med köpta 
standard ekogrisfoder.

DATUM: Juni
VAR: Kommer senare
KOSTNAD: 300 kr per person
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Sju dagar innan kursstart
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Ingela Löfquist tel 0708-
945351. ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

KURS
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Bygga om eller att bygga nytt till 
ekogrisar
VARFÖR: Öka möjligheterna till genomtänkta stallbyggen 
med olika rationella lösningar via besök hos andra producen-
ter.
VAD: Vi kommer att under en dag åka runt och besöka 2-3 
ekologiska gårdar med intressanta bygglösningar  och god 
djurhälsa.  Besöken anpassas till deltagarnas önskemål men 
ska visa både alternativ för den specialiserade och den inte-
grerade producenten.

DATUM: Mars 2017
VAR: Kommer senare
KOSTNAD: 500 kr per person 
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Ingela Löfquist.  
0708-945351. ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

KURS

Växtnäring i ekologisk produktion
VARFÖR: Befintliga ekologiska odlare ska få mer kunskap 
inom hållbart växtnäringsutnyttjande.
VAD: På kursen kommer du att lära dig mer om växtnärings-
balanser, växtnäringsinnehåll i olika gödselmedel, gröngöds-
ling, mellangrödor och förfruktseffekter samt hur det kan 
påverka din ekonomi. 

DATUM: 2 feb 2017
VAR: Skånesemin, Hörby
KOSTNAD: 300 kr per person
SISTA ANMÄLNINGSDAG: En vecka innan kursstart
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Kerstin Andersson.  
0708-161026. kerstin. andersson@hushallningssallskapet.se

STUDIERESA

KURS

Fältkurs om ekologisk äppelodling
VARFÖR: Skapa ett forum där odlarna, befintliga som nya, 
kan träffas och utbyta erfarenheter samt ta till sig ny kunskap 
om ogräsbekämpning , växtnäring och skadedjur.
VAD: Träff i en odling under ledning av en kunnig ekofrukts-
konsulent, Maren Korsgaard från Danmark. Genomgång av 
praktiska tips om växtnäring, ogräs och skadedjursbekämp-
ning samt en diskussion om hur gynnar vi en ökad biodiversi-
tet i fruktodlingen.
DATUM: Maj 2017
VAR: Skepparslöv, Kristianstad
KOSTNAD: 500 kr per person
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 dagar innan kursstart
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Stefan Lundmark tel 0708-
94 53 61. stefan.lundmark@hushallningssallskapet.se
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Ekologisk betesdrift och mjölk-
ningsrobot
VARFÖR: Genom hjälp av goda exempel och erfarenheter 
kunna sprida kunskap och tips om hur man lyckas.
VAD: Vi träffas hos Tommy Andersson, Hörr, Sjöbo kl. 10.00 
– 14.00. Vi gör en rundvandring på gården och har sedan ett 
erfarenhetsutbyte och diskussion runt robotmjölkning och be-
tesdrift. Vi låter denna träff bli en riktig erfarenhetsutbytesträff 
och om gruppen blir allt för stor delar vi in gruppen i mindre 
”bikupegrupper” vid lunchen för att alla ska kunna komma till 
tals. 

DATUM: 26 april 2017
VAR: Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby
KOSTNAD: 250 kr inklusive kaffe och lunch
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 april 2017
KONTAKT: Skånesemin ek för, Mia Davidsson, 0415-19515. 
mia.davidsson@skanesemin.se

STUDIEBESÖK

Fokus på kalvar och stall
VAD: Vi träffas hos Per Brunberg, Björketorp utanför Johannis-
hus kl. 10.00, Vi gör en rundvandring på gården och diskuterar 
stallets utformning och funktion. Som tidigare nämnts lägger 
vi stort fokus på kalvarna och diskuterar hur man utformar 
kalvavdelningar för att få en effektiv och bra kalvproduktion.
På gården finns också en mycket väl fungerande BB-avdelning 
där de kalvande korna går i en carportliknande byggnad. Vi 
kan också låta oss inspireras av hur man kan låta gården stå i 
fokus för andra aktiviteter än de traditionella och på så vis låta 
våra konsumenter komma nära matproduktionen och få en 
bild av hur ekologiska mjölk produceras.

DATUM: 28 februari 2017
VAR: Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby
KOSTNAD: 250 kr inklusive kaffe och lunch
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 februari 2017
KONTAKT: Skånesemin ek för, Mia Davidsson, 0415-19515. 
mia.davidsson@skanesemin.se

KURS

Ekologisk växtodling
VARFÖR: Växtföljden inom mjölkproduktion domineras som 
regel av vallen men nu får du en unik möjlighet att lära dig
mer om vad som kan odlas för att passa både foderstaten och 
den egna marken.
VAD: Kursen startar kl. 9.30 och avslutas kl. 15.30 och vi träf-
fas på Skånesemin i Hörby. Per Modig och Kerstin Andersson, 
båda HIR Skåne, föreläser och leder diskussioner runt växtod-
ling. De kommer bland annat att ta upp ogrässtrategier och 
växtföljder.

DATUM: 19 januari 2017
VAR: Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby
KOSTNAD: 350 kr inkl kaffe och lunch
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 januari 2017
KONTAKT: Skånesemin ek för, Mia Davidsson, 0415-19515. 
mia.davidsson@skanesemin.se

STUDIEBESÖK
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Starta eko – omläggnings
rådgivning bär
VARFÖR: Om du är intresserad av ekologisk bärodling och 
funderar på vad en omläggning av din gård skulle kunna inne-
bära, så kan vi erbjuda en individuell rådgivning där vi tittar 
just på dina förutsättningar. Vi ger dig olika förslag efter dina 
önskemål om vad du vill producera och diskuterar hur man 
kan planera sin verksamhet som ekologisk.
VAD: Vi träffas ute på gården där vi tittar på förutsättningar 
för just ditt företag och diskuterar vad som är intressant för 
dig att utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till 
ekologiskt kan bli och därefter träffas vi en andra gång för att 
svara på frågor och  ev planera för framtida omställning.

DATUM: Löpande
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Thilda Håkansson.  
0708-161019. thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Starta eko – omläggnings
rådgivning djur
VARFÖR: Vi erbjuder en individuell rådgivning där vi tittar 
just på dina förutsättningar. Vi ger dig olika förslag efter dina 
önskemål om vad du vill producera och diskuterar hur man 
kan planera sin verksamhet som ekologisk.
VAD: Vi träffas ute på gården där vi tittar på förutsättningar 
för just ditt företag och diskuterar vad som är intressant för 
dig att utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till 
ekologiskt kan bli och därefter träffas vi en andra gång för att 
svara på frågor och eventuellt planera för framtida omställ-
ning.

DATUM: Löpande
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Ingela Löfquist tel 010-
476 22 31 eller 0708-945351. ingela.lofquist@hushallnings-
sallskapet.se

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Starta eko – omläggnings
rådgivning växtodling
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 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  ev planera för framtida omställning.
DATUM: Löpande
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB. Kontakta Per Modig. 010-4762286. 
per.modig@hushallningssallskapet.se

Starta eko – omläggnings
rådgivning djur
VARFÖR: Vi erbjuder en individuell rådgivning där vi tittar 
just på dina förutsättningar. Vi ger dig olika förslag efter dina 
önskemål om vad du vill producera och diskuterar hur man 
kan planera sin verksamhet som ekologisk.
VAD: Vi träffas ute på gården där vi tittar på förutsättningar 
för just ditt företag och diskuterar vad som är intressant för 
dig att utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till 
ekologiskt kan bli och därefter träffas vi en andra gång för att 
svara på frågor och  ev planera för framtida omställning.

DATUM: Löpande
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Skånesemin ek för, Mia Davidsson, 0415-19515.
mia.davidsson@skanesemin.se

RÅDGIVNING
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Rådgivning om ängar och betes-
marker
VARFÖR: Vi ger råd om hävd av ängar och betesmarker och 
berättar om kulturhistoriska och biologiska värden.
VAD: Studier av historiska kartor och markanvändning görs 
inför besöket och under rådgivningen ingår en rejäl genom-
gång av markens historia tillsammans med ägare/brukare 
som får del av materialet. Under besöket diskuteras lämpliga 
åtgärder vid restaurering och skötsel av den aktuella marken 
och befintliga natur- och kulturvärden lyfts fram. 

DATUM: Maj-juni 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Tony Svensson. tony.svensson@regionmuseet.se
0733-13 58 43

RÅDGIVNING

Rådgivning om stenmurar
VARFÖR: Vi ger råd om fastighetens murar, dess skötsel och 
restaurering, samt berättar om befintliga värden.
VAD: Fastighetens stenmurar studeras i fält tillsammans med 
fastighetsägaren och sätts in i sitt kulturhistoriska samman-
hang med hjälp av äldre kartor. Stenmurarnas biologiska 
värden, biotopskydd, skötselbehov och skador som kan vara 
lämpliga att restaurera diskuteras. Förslag ges för en lång-
siktig skötsel av stenmurar på fastigheten som tar hänsyn till 
befintliga natur- och kulturvärden. 

DATUM: Mars-maj 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Tony Svensson. tony.svensson@regionmuseet.se
0733-13 58 43

KURSER
ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Ett rikt odlingslandskap med allt 
vad det innehåller; kulturspår, 
växter och djur, vill väl alla ha? 

Under den här rubriken hittar 
du ett brett utbud alltifrån hur 
du restaurerar en stenmur, utför 
en säker naturvårsbränning eller 
skapar mångfald på trädan. Med 
andra ord här finns kurser och 
rådgivningar som både ökar din 
kunskap och inspirerar till att 
stärka miljön. 

Saknar du något i utbudet eller 
undrar över något höra gärna av 
dig.

RÅDGIVNING

KAMILLA PERSSON
kamilla.persson@lansstyrelsen.se
010-224 15 75
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Rådgivning om alléer
VARFÖR: Vi ger råd om fastighetens alléer; om trädvård och 
om kulturhistoriska och biologiska värden.
VAD: Fastighetens allé/alléer studeras i fält tillsammans med 
fastighetsägare, biolog och arborist. Alléns historia, betydelse i 
landskapet och biologiska mångfald gås igenom. Biotopskyd-
det lyfts fram liksom långsiktig skötsel, frågeställningar om 
det aktuella trädslaget och framtida återplantering. Arboristen 
kan göra en visuell besiktning av allén som helhet och ge 
expertråd om till exempel sjuka träd, beskärningar och risker. 

DATUM: Mars-juni 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Tony Svensson. tony.svensson@regionmuseet.se
0733-13 58 43

RÅDGIVNING

Rådgivning om överlopps 
byggnader
VARFÖR: Vi berättar mer om ditt uthus historia och ger råd 
om skötsel och renovering på traditionellt sätt.
VAD: Uthusbyggnader av olika slag berikar gårdsmiljön 
och berättar en historia om äldre tiders bruk. Många lador, 
jordkällare, ladugårdslängor och liknande uthus har mist sin 
ursprungliga funktion, och ibland behövs lite översyn och 
omvårdnad för att de ska kunna stå kvar även i framtiden. 
Genom rådgivningen får du veta mer om byggnadens historia 
tillsammans med konkreta och handfasta råd kring renovering 
och underhåll med traditionella material och metoder.  

DATUM: Mars-juni 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Cissela Olsson. cissela.olsson@regionmuseet.se, 044-
13 57 27

RÅDGIVNING

KURS

Slåtterkurs  lär dig slå med lie
VARFÖR: Med ett blad som är skarpt, rätt inställt och med 
en bra teknik är det en njutning att slå med lie. Ett fantastiskt 
redskap med många användningsområden. Sköta en äng, slå 
gräsmattan, putsa under elstängsel. Här gäller teknik och mate-
rial, inte kraft.
VAD: Enligt kursledaren Mats Rosengren, slipar vi traditionellt 
våra lieblad i Skandinavien men i övriga delar av världen har 
de annorlunda blad som ska knackas vassa. Det är dock dessa 
”knackeblad” som säljs i Sverige idag, utan att säljare och köpare 
vet om det! På den här kursen får du lära dig hur man knackar 
fram eggen, justerar och anpassar lien till var användares kropp.  

DATUM: 11 augusti 2017
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 augusti 2017
KONTAKT: Anmälan till Ulf Lundwall, Hörjelgården,  
073-413 18 86 eller kamilla.persson@lansstyrelsen.se

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

Alléer
VARFÖR: Lär dig mer om alléns kulturhistoriska och biolo-
giska värden, återplantering och trädvård. 
VAD: Kursen omfattar 1 dag (8 h) och genomförs i huvudsak 
i fält företrädesvis hos någon/några av deltagarna. Frågor 
om återplantering, trädslagsval, problem som kan uppstå och 
trädens betydelse och nytta för oss människor har också en 
självklar plats under dagen liksom att visa/berätta om några 
arter som är knutna till alléer. Stort fokus läggs på att förmed-
la hur alléer kan tas omhand på lämpligaste sätt.

DATUM: Prel. mars-april 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Tony Svensson. tony.svensson@regionmuseet.se
0733-13 58 43.

KURS

Naturvårdsbränning
VARFÖR: Förr var det en vanlig syssla att elda bort gammalt 
torrt gräs, allt för att gynna ny vegetation. Metoden glömdes 
bort men sedan några år har naturvårdsbränning åter igen 
tagits i bruk. Nu har du möjlighet att lära dig att elda på ett 
säkert sätt.
VAD: Under dagen ges en historisk tillbakablick, vi diskuterar 
om metodens för- och nackdelar för biologisk mångfald samt 
har en genomgång av tillvägagångssätt och vad man bör 
tänka på inför och under arbetet. Om väderförhållandena till-
låter genomför vi en bränning. Kläder efter väder.
DATUM: 24 mars 2017
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 mars 2017
KONTAKT: Anmälan till Ulf Lundwall, Hörjelgården,
073-413 18 86 eller kamilla.persson@lansstyrelsen.se

KURS

Lär dig mer om humlor och bin 
VARFÖR: Att pollinatörer är viktiga för lantbruket och miljön 
känner de flesta till. På den här kursen får du ta del av hum-
leexperten Göran Holmströms och prof. em. växtekologi och 
biodlare, Bengt Nihlgård kunskap i ämnet. På kursen får du 
bland annat lära dig vad du kan göra för att gynna pollinatö-
rer.  
VAD: Kursen omfattar teori- och utepass. Med hjälp av våra 
kursledare får vi bland annat fördjupad kunskap om binas 
placering i insektsvärlden. När vi hovar artbestämmer vi vad vi 
hittar och får ökad kunskap om de livsmiljöer de behöver. 

DATUM: 26 maj
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Anmälan till Ulf Lundwall, Hörjelgården,
073-413 18 86.
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Kalkbruk och murning
VARFÖR: Lär dig mer om kalkbrukets goda egenskaper, dess 
historik, användningsområden och blandningar.
VAD: Kursen genomförs under en heldag. Kalkbruk i någon 
form har historiskt funnits på i princip alla gårdar i Skåne. 
Kunskapen om detta traditionella material har i viss mån fallit 
i glömska. Under dagen varvas teori och historik med praktik, 
där det blir tillfälle att  prova på blandning av bruk, murning 
samt putsning. 

DATUM: Prel. i maj-juni 2017 
VAR: Skåne 
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Cissela Olsson. cissela.olsson@regionmuseet.se, 044-
13 57 27

Beskärning av äldre fruktträd
VARFÖR: Lär dig mer om hur, när och varför äldre fruktträd 
bör beskäras så att deras livslängd förlängs. 
VAD: Kursen genomförs i fält under en eftermiddag. Många 
fruktträd i trädgårdar och landskap är gamla och i dålig kondi-
tion, ofta i behov av översyn. Träden är ibland kvarvarande 
rester av äldre, lokala sorter som berikar gårdsmiljön och 
landskapet på många sätt. På kursen görs en genomgång av 
lämpliga åtgärder, verktyg och tillvägagångssätt vid beskär-
ning av olika sorters äldre fruktträd. Under kursen blandas 
teori och praktik och det blir tillfälle att själv prova på. 

DATUM: April 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Cissela Olsson. cissela.olsson@regionmuseet.se, 044-
13 57 27

KURS

Platsens historia – tema humle
VARFÖR: Lär dig hur du själv kan söka efter och tolka infor-
mation om humleodling i historiskt källmaterial. 
VARFÖR: Historiska belägg och uppgifter om äldre tiders 
humleodling kan finnas i flera historiska källor såsom arkiv, 
inventeringar, kartor och databaser. På kursen får du veta mer 
om var och hur du kan söka information, och vad den berättar. 
Kanske du har kvarstående humle på din gård och är nyfiken 
på dess ursprung och varför den finns just där? 

DATUM: Mars 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Cissela Olsson. cissela.olsson@regionmuseet.se, 044-
13 57 27

KURSKURS
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KURS

Stenmurar och andra hägnader
VARFÖR: Lär dig mer om hägnadernas historia, dess skötsel 
samt natur- och kulturvärden knutna till dem. 
VAD: Kursen omfattar en halvdagsexkursion (4h) i ett område 
med komplexa hägnadssystem. Kursen tar upp historik och 
lagskydd, natur- och kulturvärden samt bevarande och skötsel. 
Deltagarna får en bra grund att stå på inför mer fördjupade 
kurser t.ex. om restaurering av stenmurar.

DATUM: Prel. april-maj 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Tony Svensson. tony.svensson@regionmuseet.se, 
0733-13 58 43

KURS

Platsens historia
VARFÖR: Med ökad kunskap om platsens historia och dess 
människor ges inspiration till eget skapande.
VAD: Kursen genomförs under en heldag i huvudsak i fält. 
Utifrån kulturmiljöer i odlingslandskapet tar vi upp de histo-
riska samband vi kan spåra i både fysisk och immateriell form. 
Som inspiration för egna efterforskningar kommer vi att titta 
närmare på vilka historiska sammanhang och människor som 
har präglat och format platsen, men också vilka källor som 
kan användas för att nysta fram spår i vardagslandskapet runt 
omkring oss. 
DATUM: Maj 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Cissela Olsson. cissela.olsson@regionmuseet.se, 044-
13 57 27

KURS

Restaurering av stenmurar 
VARFÖR: Vi lär ut restaurering stenmurar med hänsyn till 
natur- och kulturvärden och vad man får och bör göra.   
VAD: Kursen består av en praktisk dag i fält (6-7h) företrä-
desvis hos någon av deltagarna. Restaureringsbehov av olika 
typer av stenkonstruktioner behandlas, inklusive en grundlig 
genomgång av vanliga skador hos stenmurar samt lämpliga 
redskap vid restaurering. Muren restaureras på ett varsamt 
sätt med hänsynstagande till både växter, djur och kulturmil-
jön i sin helhet. Deltagarna får själva delta i restaurering av en 
mur. Biotopskyddsbestämmelsernas innebörd gås igenom och 
diskuteras.

DATUM: Prel. april-maj 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Tony Svensson. tony.svensson@regionmuseet.se,
0733-13 58 43
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KURS

Ängar – modern ängsskötsel
VARFÖR: Kursen lär ut hur man hävdar sin äng med moderna 
redskap, främst en motormanuell minislåtterbalk. 
VARFÖR: Kursen hålls i fält under en eftermiddag eller kväll 
(4h), gärna hos någon av deltagarna. Slåtterredskapet presen-
teras utförligt, både med tekniska och praktiska beskrivningar 
och därefter demonstrerar vi hur användningen går till. Delta-
garna får därefter känna på redskapet och pröva själva hur det 
är att slå en äng med motorredskap. 

DATUM: 21 juni 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Tony Svensson. tony.svensson@regionmuseet.se
0733-13 58 43

KURS

Svampar i sandmarker
VARFÖR: Lär dig känna igen hotade sandmarkssvampar och 
hur man bör sköta betesmarken för att gynna dem.
VARFÖR: Kursen omfattar ca 5 h i fält på sandstäppsmarker 
i östra Skåne som har ett flertal hotade arter av buksvampar. 
Fokus ligger på stjälkröksvampar, jordstjärnor och diskrök-
svampar. Kursen ger deltagarna kunskap om vilka hotade 
buksvampar som förekommer i de öppna sandmarkerna, 
grundläggande kunskap om hur man identifierar dem, samt 
en förståelse om skötsel av markerna för att gynna dessa arter. 

DATUM: Prel. slutet av mars 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Tony Svensson. tony.svensson@regionmuseet.se
0733-13 58 43

KURS

Ympning av äldre fruktsorter
VARFÖR: Lär dig mer om det kulturarv som är kopplat till 
äldre och lokala äppel- och päronsorter.  
VARFÖR: Kursen genomförs under en halvdag och innehål-
ler både teori och praktik, där redskap, material och tillväga-
gångssätt förevisas. Du får lära dig mer om olika sorters frukt, 
dess ursprung och egenskaper, och du får praktiskt prova på 
att ympa på en grundstam. Med kunskap om hur dessa sorter 
kan förökas genom ympning är förutsättningarna goda för att 
de kan finnas kvar även i framtiden. 

DATUM: April 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Cissela Olsson. cissela.olsson@regionmuseet.se, 044-
13 57 27
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KURS

Stubbskottsbruk på Hörjelgården
VARFÖR: Kan en stubbskottsäng vara en framtida bioenergi-
resurs? Denna fråga samt en fördjupad kunskap förmedlas på 
denna kurs.  
VAD: Professor Urban Emanuelsson ger oss en historik 
tillbakablick om stubbskottsbruk men vill också förmedla om 
teknikens möjligheter inom bioenergin. På Hörjelgården be-
drivs aktivt, den äldsta, stubbskottsängen, men här finns också 
en relativt nybrukad stubbskottsskog samt åtskilliga rester av 
gamla lämningar i gärden och i naturbetesmarken.

DATUM: 10 mars 2017
VAR: Hörjelgården 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 mars 2017
KONTAKT: Anmälan till Ulf Lundwll, Hörjelgården, 
073-413 18 86 eller kamilla.persson@lansstyrelsen.se

KURS

Ängar  traditionell ängsskötsel
VARFÖR: Kursen lär ut lieslåtter och och är tänkt att ge inspi-
ration till skötsel av egna ängsmarker.
VAD: Kursen omfattar en dag i fält (7 timmar). Under förmid-
dagen förmedlas kunskap om de olika momenten vid lieslåt-
ter såsom slipning eller knackning, jordläggning av lien och 
slåtterteknik. Under eftermiddagen praktiseras lieslåtter med 
instruktör.  
DATUM: 13 juni 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Tony Svensson. tony.svensson@regionmuseet.se,
0733-13 58 43

STUDIERESA

Bussexkursion till alléerna i  
nordöstra Tyskland
VARFÖR: Studieresan kommer att vara en möjlighet att träffa 
andra markägare med alléer, beslutsfattare, experter m.fl från 
såväl Sverige som Tyskland. Dessa möten kommer att ge en 
inspiration till hur våra alléer kan utvecklas.    
VAD: Studieresan kommer att ske med buss och under resan 
kommer vi att träffa flera personer som arbetar med al-
léer i Tyskland. Vi kommer bland annat att bekanta oss med 
Deutsche alléenstrassen, titta på olika slags alléer, höra om 
och se strategier för nyplantering av dels hela alléer men även 
luckplantering. Vi kommer också att få höra vad alleenfonds är 
för något (fonder som årligen innebär planteringar för cirka 10 
miljoner i Mecklenburg-Vorpommern). Och mycket mer.

DATUM: Maj-Juni
VAR: Mecklenburg-Vorpommern
KOSTNAD: Ej fastlagt, cirka 3000:-
KONTAKT: Arrangör är Patrik Olsson, fil.dr, och författare. 
0793 35 16 97, patrikolsson11@gmail.com
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FÄLTVANDRING

Utnyttja EFA till något positivt!
VARFÖR: Inspiration för att göra något positivt av de ekolo-
giska fokusarealerna. 
VARFÖR: På Borgebyfältet såddes det 2014 in fleråriga frö-
blandningar som är godkända för användning på ekologiska 
fokusarealer. Dessa blandningar gynnar pollinatörer, fåglar och 
nyttoinsekter. Kom och se hur de ser ut efter några år! Är där 
bara ogräs eller är de fortfarande bra? Vi diskuterar skötsel 
och anläggning samt val av fröer. 

DATUM: Maj 2017
VAR: Borgeby fältdagsområdet
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: HIR Skåne, Lena Friberg, 0708-16 10 25

KURS

Bred tillämpning av Integrerat  
Växtskydd i sydsvensk växtodling
VARFÖR: Att tillämpa principerna för IPM, Integrerat Växt-
skydd, är enligt beslut inom EU, ett krav för att utföra viktiga 
växtskyddsinsatser. Grunden är att arbeta förebyggande. Kurs-
deltagarna får del av hittills  vunna erfarenheter kring genom-
förda åtgärder. En viktig del utgör en genomgång av vad som 
uppfattas som är svårigheter / begränsningar.
Målsättningen är att visa på den praktiska tillämpningen av 
IPM i olika grödor på gården och att visa på möjliga föränd-
ringar med beaktande av fortsatt lönsamhet.
VAD: Genomgång i gruppform där 25-30 lantbrukare på fyra 
platser i Skåne ges möjlighet att ta del av regelverket för IPM. 
Ett viktigt inslag är att få del av varandras praktiska erfaren-
heter. Vid kursen kommer inledningsvis något gårdsfall att 
presenteras. Kursen tar cirka 3 timmar.

DATUM: 2, 7, 8 och 13 februari 2017
VAR: Mörarp Församlingshemmet          2 februari 18-21                                                 
Svenska Foder, Knästorp                  8 februari 13-16
Östra Skåne, Helgegården                7 februari 13-16
Nils Hogersson gymnasiet, Skurup          13 februari 13-16
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Senast fem dagar före kursdag via 
Ping Pong eller som e-post eller mobil till Lars Törner
KONTAKT: Lars Törner. 070-330 42 00. lars@ltmiljo.se

KURS

Naturbetesmarker
VARFÖR: Naturbetesmarkerna är en av de mest artrika miljöer 
vi kan hitta på våra breddgrader. Man skulle nästan kunna 
säga att det är det är en djungel beträffande artrikedom. Hur 
har dessa marker skapats och hur bibehåller vi dem?  
VARFÖR: Professor Urban Emanuelsson föreläser om naturbe-
tesmarkernas historiska bakgrund och lär oss om vilken sköt-
sel som krävs för att bibehålla en rik flora och fauna. Personal 
från Länsstyrelsen Skåne informerar om stöd och ersättningar 
gällande betesmarker. 

DATUM: 17 mars 2017
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 mars 2017
KONTAKT: Anmälan till Ulf Lundwll, Hörjelgården,  
073-413 18 86 eller kamilla.persson@lansstyrelsen.se
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KURS

Trädens betydelse i odlings
landskapet
VARFÖR: Om du vill veta mer om bland annat skogshistoria 
och markanvändning i äldre tider och biologisk mångfald 
knuten till träd i hävdade miljöer. 
VAD: Kursen tar upp trädens och skogarnas användning i 
Skåne ur en traditionell synvinkel. Från den mer storskaliga 
användningen av träd i skepp befästningar och husbyggnation 
till vardagens träföremål i gårdsbruket. Den första industriella 
användningen i alunbruk och för krut och järnframställning 
tas också upp fram till dagens skogsindustri med papper och 
sågtimmer med efterföljande virkesåkrar. Och mycket mer.  
DATUM: 3 mars 2017 09.00-16.00
VAR: Hörjelgården 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 februari
KONTAKT: Naturskyddsföreningen i Skåne, Stiftelsen Hörjel-
gården. Ulf Lundwall 073 413 18 86. u.lundwall@telia.com
Anders Ekstrand 072 2455965. anders.ekstrand@sodra.com

RÅDGIVNING

Ett rikt odlingslandskap
VARFÖR: Är du intresserad av att öka mångfalden på din gård 
men inte riktigt vet vad eller hur du ska göra? Då finns här 
möjlighet att tillsammans med rådgivaren inventera och hitta 
lösningar.
VAD: Besök i fält tillsammans med kunden för att inventera 
gården eller fastigheten samt dokumenter de mångfaldsåtgär-
der som föreslås.  

DATUM: Januari–juni 2017
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Löpande under året
KONTAKT: AgroJakt / Poul-Erik Jensen arbetar med jakt, vilt 
och natur. 070-3833072. info@agrojakt.se 

RÅDGIVNING

Inventering av giftiga växter på  
enskilda gårdar
VARFÖR: Du kan få hjälp att inventera och artbestämma vilka 
giftiga växter som finns på gården och upprätta en plan för 
hur du ska undvika att dina djur utsätts för dessa.  
VAD: I betesarealer med biologisk mångfald växer många 
olika giftiga arter som breder ut sig allt mer. Under de senaste 
åren har vi upplevt allt mer extrema klimatförhållanden, torka, 
översvämningar samt temperaturhöjningarna, vilka alla bidrar 
till att de giftiga växterna ökar. Kunskapen om vilka de giftiga 
växterna är och vad man kan göra för att minska effekten av 
dessa är liten bland våra producenter och därför vill vi med 
denna rådgivning medverka till att öka kunskapen.

DATUM: Efter överenskommelse
VAR: På gården
KOSTNAD: 700 kr
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 juni 2017
KONTAKT: Skånesemin Ek för, Ingela Lindskog, 0415-19524, 
ingela.lindskog@skanesemin.se
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KURS

Fältviltet i fokus – rapphönan som 
indikatorfågel i landskapet
VAD: Kursen behandlar landskapets historia, effekter av 
anlagda biotoper för att främja odlingslandskapet mångfald. 
Rätt miljö för rapphönsen ger bonuseffekter för mångfalden. 
Praktiska åtgärder för bevarande och åderskapande av värde-
fulla miljöer. Intressanta föreläsningar inomhus och om vädret 
tillåter exkursion för att se lämpliga biotoper för rapphöns. 
Kursen genomförs vid två tillfällen och på två olika platser. 

DATUM: 23 och 24 mars 2017
VAR: 23 mars: Ramsjö Gårds hotell, Torekov. 
24 mars: Bollerups Naturbruksgymnasium 
KOSTNAD: Dag 1: 200 kr. Dag 2: 150 kr. För mat och kaffe)
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 mars
KONTAKT: Anmälan: Poul-Erik Jensen. 070-3833072.  
info@agrojakt.se eller Fredrik Jönsson 044-129344

KURS

Småskalig fröodling
VARFÖR: Du vill bevara och fortsätta odla sorter som har ett 
särskilt värde för gården eller bygden och kanske även sälja 
frön av dessa. Att själv kunna fröodla är nyckeln.
VAD: Du får lära dig grundera i hur man fröodlar i liten skala. 
Du får vara med och praktiskt sköta en odling i liten skala med 
både ettåriga och tvååriga växter, främst köksväxter. Teorin be-
handlar grunderna i fröodling avseende olika arter, varför man 
ska fröodla och vad du bör tänka på till exempel vid lagring av 
fröplantor och frön, hur du tröskar små mängder samt hur du 
kan sälja utsäde av äldre sorter. Det blir två handledda träffar 
och däremellan går det att kontakta kursledaren. Utsäde och 
fröstockar står kursledaren med. Rensning och vattning sköts 
av deltagarna gemensamt. Alla delar på fröskörden som blir.

DATUM: Första träffen i april eller maj, den andra i september
VAR: Broby 
KONTAKT: Agneta Börjeson, Röttle natur och kultur
070-572 66 77. rottlenaturkultur@gmail.com
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RÅDGIVNING

Ett rikt odlingslandskap
VARFÖR: Är du intresserad av att öka mångfalden på din gård 
men inte riktigt vet vad eller hur du ska göra? Då finns här 
möjlighet att tillsammans med rådgivaren inventera och hitta 
lösningar. 
VAD: Besök i fält tillsammans med beställaren/kunden för att 
gå igenom/inventera gård/fastighet samt dokumentera de 
mångfaldsåtgärder som föreslås.

DATUM: Januari-juni 2017
VAR: Skåne 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Löpande under 2017
KONTAKT: AgroJakt / Poul-Erik Jensen arbetar med jakt, vilt 
och natur. 070-3833072. info@agrojakt.se 

RÅDGIVNING / TELEFON ELLER MAIL

Odlad mångfald, småskalig  
fröodling
VAD: Jag besvarar frågor om odlad mångfald i stort och köks-
växter i synnerhet. Jag har specialkunskaper om fröodling och 
gråärter och om äldre sorter av köksväxter. Jag kan också i viss 
mån förmedla kontakter både inom forskningen, genbanker, 
restaurangvärden och fröfirmor.

DATUM: Januari-juni 2017
KONTAKT: Agneta Börjeson, Röttle natur och kultur
www.rottle.se. 070-572 66 77. rottlenaturkultur@gmail.com

KURS

Vilka möjligheter finns det för 
svensk humleodling?
 
VAD: Hur ser möjligheterna ut för att odla humle storskaligt 
i Skåne? Efterfrågan på svenska och närproducerade råvaror 
ökar stadigt. I takt med att fler mikrobryggeri startar finns 
möjlighet för odling av svensk humle. Men hur ska man börja? 
Kursen är uppdelad i två kurstillfällen, där första träffen tar 
upp frågor kring sortval och uppstart av en odling. Del två är 
en fördjupning och behandlar växtskyddsproblematiken och 
skördehantering. Kursen vänder sig till den som vill starta upp 
en odling. Föreläsare som kommer delta på kursen är Kirsten 
Jensen, rådgivare Länsstyrelsen Västra Götaland och ägarna av 
Korngården AB (Sveriges största humleodling).  

DATUM: Del 1: 15 juni 2017 och Del 2: 31 augusti 2017
VAR: Korngården, Kornheddingev. 7, 245 91 Staffanstorp 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5 juni 2017
KONTAKT: Malin Nyrén, Trädgårdskonsulent. 010-224 15 52 
malin.nyren@lansstyrelsen.se 
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Vilka aktiviteter kommer ni genomföra 
nästa år som kan vara med i vår 
Naturguidningsbroschyr? Den tryckta 
broschyren täcker perioden 1 april – 31 
oktober 2017.  

Vi kommer som vanligt presentera 
aktiviteter i våra skyddade områden och 
strövområden, i tätortsnära natur eller 
aktiviteter som rör hotade arter.

Vi välkomnar därför föreningar, 
organisationer, kommuner och företag 
som sysslar med aktiviteter i naturen 
att komma in med programpunkter. 
Broschyren är i A5-format och delas ut på 
naturum, bibliotek med mera.

NATURGUIDNINGAR I SKÅNE
APRIL– OKTOBER 2016Lämna in er information senast 17 

februari 2017, broschyren går i tryck 
en månad senare. Det går även bra 
att lämna in programblad så väljer 
vi ut de programpunkter som passar in.

VI VILL HA
n Datum och tidpunkt
n Samlingsplats
n Arrangör
n Kontaktperson
n Eventuell föranmälan och avgift. 
Dessutom får ni gärna ge lite information om aktiviteten. 
Det här året välkomnar vi också foton som vi kan använda i 
marknadsföring på vår webb och på Facebook.

Skicka information om era aktiviteter – eller hela programblad 
till Maria Sandell, maria.sandell@lansstyrelsen.se

Var med i nästa års 
Naturguidningsbroschyr
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Marknadsföring
VARFÖR: Du kan använda dina marknadsföringsresurser på 
ett effektivt sätt som hjälper till att höja lönsamheten i företa-
get.
VAD: En kurs i grundläggande modern marknadsföring bestå-
ende av två halvdagar med två kursledare, Gaby Gummesson 
och Cecilia Granquist Dahmén, båda med stor erfarenhet av 
småföretagande. Kursen ger möjlighet att göra en plan för din 
marknadsföring, med fokus på målgrupper och budskap. Du 
får också användbar feedback från övriga kursdeltagare ur ett 
kundperspektiv. Du lär dig att presentera dina produkter på 
ett intresseväckande sätt. Vi tittar också på sociala medier och 
hur varje enskild deltagare kan använda dessa. 

DATUM: 15 februari och 1 mars 2017
VAR: Österlen
KOSTNAD: 790 kr exkl moms inkl dokumentation och fika
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5 februari 2017
KONTAKT: Gaby Gummesson. info@gaby.se. 070-5656192 
www.gaby.se

RÅDGIVNING

Marknadsföring med ekonomitänk
VARFÖR: Du får ett bollplank som kan ge råd och grunder att 
stå på vad gäller modern marknadsföring.
VAD: Rådgivare är Gaby Gummesson som är både ekonom, 
marknadsförare och beteendevetare och kan använda sina 
kunskaper för att hjälpa dig på rätt spår. Under rådgivningen 
strukturerar vi upp både din personliga tid och det du säljer. 
Utifrån detta tittar vi på vad som är mest lönsamt att satsa 
marknadsföring på. Du styr vad du vill ha hjälp med, det kan 
vara allt ifrån formulering av text till utformande av en mark-
nadsplan. Du kan välja två eller tre rådgivningsillfällen. Efter 
varje tillfälle får du ett rådgivningsbrev.

DATUM: Efter överenskommelse
VAR: Hos dig
KOSTNAD: 1 230 kr resp 1 785 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Finns 5 platser, 
KONTAKT: Gaby Gummesson. info@gaby.se. 070-5656192 
www.gaby.se

KURSER
SKAPA NYA JOBB

EVA ROLANDER
eva.rolander@lansstyrelsen.se
010-224 16 08

Hur marknadsför jag mitt företag 
så att det växer? Hur använder 
jag sociala medier? Hur blir jag 
effektivare? Vad behöver jag för 
att starta eget?

Ja, frågorna är många när idéer 
ska omsättas till verksamhet. 

Under rubriken Skapa nya jobb 
hittar du kurser och rådgivningar 
som kan ge dig svar.

Om du har allmänna frågor och 
funderingar kring aktiviteterna hör 
av dig till mig.

KURS
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Försäljningsstrategier i praktiken
VARFÖR: Rådgivningen ger dig praktiska verktyg för att skaffa 
fler kunder och för att sälja mer.
VAD: Genomgång av dina produkter, kunder och nuvarande 
försäljningssätt. Diskussion kring begrepp som nykundsbe-
arbetning, produktutveckling och ökat snittköp per kund. 
Genomgång av dina produkter, kunder och nuvarande 
marknadsföringsarbete. Vi påbörjar, eller förnyar din egen 
marknadsplan. Varje rådgivningstillfälle innebär ett besök 
som omfattar omkring 3 timmar. Efter rådgivningen fortsätter 
konsulten att utifrån kundens önskemål och svar på frågorna 
skriva ner det som diskuterats under mötet i en kommersiell 
plan, alternativt en marknadsplan. Påbörjad plan skickas till 
kunden för fortsatt komplettering och finjustering.

DATUM: Efter överenskommelse
VAR: Valfritt
KOSTNAD: 3100 kr exkl moms 
KONTAKT: Affärsrådgivare Caroline Göransson, LRF Konsult
040-664 16 84 eller caroline.goransson@lrfkonsult.se

RÅDGIVNING

Bättre styr på din ekonomi
VARFÖR: För att få koll på din ekonomi och genom detta öka 
din lönsamhet
VAD: Rådgivningen består av två rådgivningstillfällen, ett 
med besök och ett utan. Du väljer själv vilket av följande två 
områden du vill ha råd omkring: 1. Nyckeltal, budget och af-
färssystem - bättre styr på din ekonomi eller 2. Kalkylering och 
prissättning. Rådgivningsbesöket tar ungefär 3 timmar. Varje 
rådgivning följs upp efter ca en till två veckor, antingen genom 
att du besöker oss, eller att vi talas vid på telefon och mail. 
Här följer vi upp det arbete som påbörjades vid förra mötet 
och som både rådgivaren och du har fortsatt på. Frågor kan få 
svar och framtida rutiner för ökad lönsamhet diskuteras.

DATUM: Efter överenskommelse
VAR: Valfritt
KOSTNAD: För två tillfällen: 4570 exkl moms
KONTAKT: Christine Andersson tel. 0431-41 81 07 eller 
christine.andersson@lrfkonsult.se. Anna-Karin Swahn tel.  
070-250 00 87 eller anna-karin.swahn@lrfkonsult.se

RÅDGIVNING

KURS 

Livsmedelshygien – tvådagarskurs
VARFÖR: Du som driver, är anställd i eller har för avsikt att 
starta verksamhet inom småskalig livsmedelsförädling på den 
skånska landsbygden erbjuds en bra grundutbildning inom 
livsmedelshygien.
VAD: Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om 
livsmedelshygien. Efter kursen ska du bland annat har allmän 
kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebyg-
ger/undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig 
hygien och hygieniska förhållande i verksamheten samt förstå 
betydelsen av att ha rutiner för att förebygga att hanteringen 
ger skadliga eller otjänliga livsmedel.

DATUM: 28 februari och 7 mars 2017, kl 8.30-16.00.
VAR: Hushållningssällskapet Skåne, Skepparslöv.
KOSTNAD: 800 kronor exkl. moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 februari 2017
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Eva Rolander,  
eva.rolander@lansstyrelsen.se, tel 010-224 16 08.
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare 
och företagare på den skånska landsbygden.
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KURS

Förhandling och försäljningsteknik
VARFÖR: Kunskap om hur du ska skapa en plan för ditt eget 
försäljningsarbete, för att bli bekvämare och säkrare i sälj-
situationer och för att få insikt i förhandling och våga driva 
förhandlingar vid både inköp och försäljning.
VAD: Hur ser din försäljning ut idag? Att söka och prioritera 
kunder. Förbereda säljmöte. Genomföra säljmöte. Efterarbete, 
kundvård, CRM (customer relationship management). För-
handlingssituationer. Förhandlingsteknik. Övningar. Planera 
och strukturera försäljningsarbetet

DATUM: 21 mars 2017 kl 9.00-15.30, kaffe från 8.30
VAR: LRF Konsults lokaler i Ängelholm Kuvettgatan 2.
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 mars 2017
KONTAKT: För anmälan och allmänna frågor: LRF Skåne 
Tommy Persson  0413-55 90 05. För frågor om kursinnehåll: 
LRF Konsult, Caroline Göransson caroline.goransson@lrfkon-
sult.se. 040-664 16 84

KURS

Workshop – affärsstrategi
VARFÖR: För dig som vill komma fram till en grov affärs-
strategi för ditt företag under en dag. Detta sker tillsammans 
med 8 personer som är väl insatta i företaget och/eller dess 
bransch.
VAD: Efter en dag finns en bra dokumentation som stöd för 
verksamheten. Dokumentationen inkluderar analys om styr-
kor/svagheter och möjligheter/hot. Alla som deltagit kommer 
att ha samma bild av verksamheten och har även bidragit till 
den plan som kommit fram. Deltagande företag får ha max 9 
anställda, inte över 18 miljoner i omsättning och vara beläget i 
en ort med max 3000 invånare.

DATUM: 1 februari och 1 mars (förslag) 2017
VAR: På företaget eller på en närliggande kursgård
KOSTNAD: 800 kr exkl moms /deltagare
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 januari 2017
KONTAKT: Marie Tiljander, Tiljander Marknad & Kommunika-
tion, marie@tiljander.com. 070-6900101 

KURS

Bli bekväm inför kameran
VARFÖR: Denna kurs är för dig som vill använda foton och 
film i din kommunikation. Kanske du vill göra dina egna filmer, 
en videoblogg, webbkurs eller ha snygga profilbilder till hem-
sidan.
VAD:  Kroppsspråk och känsla, hur gör du för att se bekväm 
ut? Hur bör du stå? Vilka känslor vill du förmedla? När skall 
man titta in i kameran etc? Hitta lugnet och rätta energin.  
• Kameraknep för att ge rätta intrycket • Tips på kameravinkel 
och ljus • Vanliga fallgropar • Prova att filma själv med din 
mobilkamera eller Ipad • När kan du fota och filma själv och 
när bör du anlita proffs? • Hur du gör en ”storyboard” • Några 
redigeringsknep.

DATUM: 25 januari 2017, kl. 9.00-16.00
VAR: Teaterhallen, Folkets Park i Tomelilla
KOSTNAD: 790kr exkl. moms, inkl dokumentation och lunch
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 januari 2017
KONTAKT: Cecilia Granquist Dahmén, 0703-73 88 05,  
ino@ceciliagranquist.se
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Storytelling - kulturberättelser och 
marknadsföring
VARFÖR: För dig som vill öka attraktionskraften och värdet 
av din verksamhet. Lär dig både att sätta samman en intres-
seväckande berättelse och hur du framför den. Du arbetar 
konkret med din verksamhet och målet är att du vid kursens 
slut skall ha minst en berättelse som du kan sätta i verket.
VAD: Kursen är uppdelad på 2 dagar med 2 veckors mellan-
rum så du hinner göra eget arbete mellan gångerna. Kursen 
leds av Cecilia Granquist Dahmén, skådespelare, teaterpeda-
gog och berättarproffs.

DATUM: 4 och 20 april 2017 
VAR: Skåne 
KOSTNAD: 975 kr exkl moms/person, inklusive kursdokumen-
tation, fika, lunch och intyg 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 mars 2017 
KONTAKT: Cecilia Granquist Dahmén, 0703-73 88 05,  
info@ceciliagranquist.se

Kommunikation för småföretagare
VARFÖR: En kurs för dig som vill lyckas med din kommunika-
tion till kunder och medarbetare. Syftet med utbildningen är 
att stärka dig som företagare. 
VAD: Kursen är uppdelad på två halvdagar med en veckas 
mellanrum. Några punkter på programmet: • Vad gör att vi 
lyssnar och tar till oss ett budskap • Förstå olikheterna hos 
dina medarbetare/kunder och identifiera hur du bäst möter 
dem • Förstå hur du kan motivera olika typer av människor, 
såväl kunder som medarbetare • Hur du som ledare får med 
dina medarbetare ”på tåget”. Om medarbetarna förstår varför 
så blir det betydligt lättare för dig som ledare • Använd dina 
kommunikationsverktyg: kropp, röst och tal.

DATUM: 12 och 19 januari 2017. 8.30-13.00
VAR: Österlens Museum i Simrishamn
KOSTNAD: 850 kr exkl moms. Inkl fika och intyg
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 9 januari 2017
KONTAKT: Cecilia Granquist Dahmén, 0703-73 88 05,  
info@ceciliagranquist.se

KURS

Marknadsföring med sociala media

VARFÖR: Praktisk kunskap om sociala medier och hur man 
som liten företagare kan jobba med dessa för att skapa förtro-
ende, transparens och ökad försäljning. 
VARFÖR: Kursen innehåller bland annat: • Kort genomgång 
av olika sociala medier och deras möjligheter • Kombinatio-
nen hemsida och sociala medier, hur de samverkar • Skapa en 
företagssida på Facebook • Olika typer av inlägg (text, bilder, 
kombinationer av bilder, länkar, filmer osv) • Vad vill jag kom-
municera? Att göra en plan för inlägg på sociala medier

DATUM: 15 februari 2017, kl 13.00-17.00
VAR: LRF Skånes lokaler i Höör, adress: Friluftsvägen 2
KOSTNAD: 500 kr exkl moms 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 januari 2017
KONTAKT: För anmälan och allmänna frågor: LRF Skåne 
Tommy Persson tel.  0413-55 90 05. För frågor om kursin-
nehåll: LRF Konsult, Caroline Göransson caroline.goransson@
lrfkonsult.se. 040-664 16 84

KURSKURS
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KURSPAKET IV

Skaffa fler kunder på kortare tid
VAD: Deltagaren kommer att få verktyg och metoder för att 
kunna bygga en närvaro på Internet och i sociala medier, för 
att på så sätt komplettera den personliga försäljningen. Delta-
garen kommer att få praktiska färdigheter i sökmotoroptime-
ring, effektiva sätt att hantera sociala medier, verktyg för att 
skriva mer attraktiva offerter och presentationer. Deltagaren 
kommer också få verktyg för att kunna kalkylera och bedöma 
nya koncept och produkter, för att kunna bedöma om det är 
satsningar som är värda och att gå vidare. Utbildningsledaren 
kommer att bistå med praktiskt stöd, coachning, föreläsningar, 
egna exempel osv. OBS. Endast 12 platser på kursen.

DATUM: 28 mars 2017, kl. 8.30-12.30
VAR: Centrala Skåne
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 mars 2017
KONTAKT: Kristian Sternros, kristian.sternros@kerdizo.se
070-563 19 17

KURSPAKET III

Dags för nya affärer! Del 2
VARFÖR: Om du är intresserad av att finna nya kunder och 
utveckla ditt företag och få struktur, tips och idéer för hur du 
ska göra det, är denna utbildning rätt för dig. 
VAD: Deltagaren kommer att få verktyg och färdigheter för att 
kunna kartlägga sina kunder och anpassa sin kommunikation. 
Deltagaren kommer också få verktyg och träning i att boka 
möten med intressanta möjliga kunder. Deltagaren kommer 
under denna kurs också få ta del av många ”knep och meto-
der” som erfarna säljaren använder sig av, samt få möjlighet 
att praktisera på säljsamtal. OBS. Endast 12 platser på kursen.

DATUM: 14 mars 2017, kl. 8.30-12.30
VAR: Centrala Skåne
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 4 mars 2017
KONTAKT: Kristian Sternros, kristian.sternros@kerdizo.se
070-563 19 17

KURSPAKET I

Lyft ditt företag! Omvärldsanalys 
och marknadsanalys samt SWOT
VARFÖR: Om du är intresserad av att finna nya kunder och 
utveckla ditt företag och få struktur, tips och idéer för hur du 
ska göra det, är denna utbildning rätt för dig. 
VAD: Deltagaren kommer få en teoretisk grund med genom-
gång av moderna verktyg för omvärldsanalys och marknads-
analys samt verktyg för att analysera sin egen verksamhet, 
bl.a. SWOT. Därefter kommer deltagaren få applicera detta 
på sin egen bransch och marknad samt sin egen verksam-
het. Utbildningsledaren kommer att bistå med praktiskt stöd, 
coachning, föreläsningar, egna exempel osv. OBS. Endast 12 
platser på kursen.

DATUM: 7 februari 2017, kl. 8.30-12.30
VAR: Centrala Skåne
KOSTNAD: 500 kr exkl moms 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 januari 2017
KONTAKT: Kristian Sternros, kristian.sternros@kerdizo.se
070-563 19 17

KURSPAKET II

Dags för nya affärer! Del 1 
VARFÖR: Om du är intresserad av att finna nya kunder och 
utveckla ditt företag och få struktur, tips och idéer för hur du 
ska göra det, är denna utbildning rätt för dig. 
VAD: Deltagaren kommer få en välfungerande grund för att 
kunna arbeta med egen försäljning, utifrån sina egna förut-
sättningar och villkor. Deltagaren kommer bl.a. få verktyg för 
att skapa en enkel, men effektiv säljprocess, genomföra effek-
tiva kundmöten, hantera prisdiskussioner, komma till snabbare 
avslut och hantera invändningar. Utbildningsledaren kommer 
att bistå med praktiskt stöd, coachning, föreläsningar, egna 
exempel osv. OBS. Endast 12 platser på kursen.

DATUM: 28 februari 2017, kl. 8.30-12.30
VAR: Centrala Skåne
KOSTNAD: 500 kr exkl moms 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 februari 2017
KONTAKT: Kristian Sternros, kristian.sternros@kerdizo.se
070-563 19 17

Om du är intresserad av att finna nya kunder och utveckla ditt företag och 
få struktur, tips och idéer för hur du ska göra det, är denna utbildnings-
serie rätt för dig. Det är fem olika utbildningar som tillsammans skapar ett 
helhetspaket. Du kan gå varje del separat, men störst nytta får du om du 
bokar in dig på alla fem utbildningar. Välkommen till en utbildning som 
helt kommer att fokusera på affärer och tillväxt!

KERDIZOS KURSPAKET
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Personlig effektivitet 
VARFÖR: Kursen ger dig nya sätt att jobba, planera och tänka 
som spar tid och ger energi.
VAD: Under fyra veckor får du filmade kursavsnitt, webbina-
rier, fördjupningstexter, reflektionsmöjligheter och diskussio-
ner som hjälper dig att jobba mer effektivt. Kursen inleds med 
ett startmöte, där vi går igenom hur kursens digitala klassrum 
fungerar och hur kursen är planerad. Förutom startmötet och 
fyra webbinarier så styr du din tid helt själv under kursen. Du 
behöver ha tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone, 
men inga andra kunskaper eller tekniska verktyg behövs. 

DATUM: 16 januari 2017 
VAR: Meddelas senare 
KOSTNAD: 500 kr exkl moms 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 januari 2017 
KONTAKT: Caroline Murray Carlsson. caroline@lustra.se. 
0708-77 33 64.

Arbeta med offentlig upphandling
VARFÖR: Om du är intresserad av att finna nya kunder och 
utveckla ditt företag och få struktur, tips och idéer för hur du 
ska göra det, är denna utbildning rätt för dig. 
VAD: Deltagaren kommer få verktyg och metodik för att 
kunna finna intressanta offentliga upphandlingar, kunna 
bedöma dem (bl.a. deras ekonomiska värde, vilken typ av avtal 
det rör sig om m.m.) samt kunna skicka in kvalificerade anbud. 
Deltagaren får ta del av moderna verktyg som förenklar 
arbetet med upphandlingar och lära sig om samtliga steg i en 
upphandlingsprocess. Utbildningsledaren kommer att bistå 
med praktiskt stöd, coachning, föreläsningar, egna exempel 
osv. OBS. Endast 12 platser på kursen.

DATUM: 11 april 2017, kl. 8.30-12.30
VAR: Centrala Skåne
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 april 2017
KONTAKT: Kristian Sternros, kristian.sternros@kerdizo.se
070-563 19 17

E-KURS

KURSPAKET V

E-KURS

Marknadsföring för microföretagare
VARFÖR: Kursen ger dig kunskaper och metodik för att mark-
nadsföra ditt företag på nya kreativa sätt.
VAD: Under fyra veckor får du filmade kursavsnitt, webbina-
rier, fördjupningstexter, reflektionsmöjligheter och diskussio-
ner som hjälper dig att skapa din marknadsplan och hitta nya 
kunder. Kursen inleds med ett startmöte, där vi går igenom 
hur kursens digitala klassrum fungerar och hur kursen är pla-
nerad. Förutom startmötet och fyra webbinarier så styr du din 
tid helt själv under kursen. Du behöver ha tillgång till en dator, 
surfplatta eller smartphone, men inga andra kunskaper eller 
tekniska verktyg behövs.

DATUM: 13 februari 2017 kl 10.00-12.00 (startmöte)
VAR: Plats för startmötet meddelas senare
KOSTNAD: 500 kr exkl moms 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 januari 2017
KONTAKT: Caroline Murray Carlsson, Lustra Utveckling AB. 
0708-77 33 64, caroline@lustra.se.
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KURS

Vägen till marknaden
VARFÖR: På kursen får du ökad kunskap samt utvecklar ditt 
företags lönsamhet och strategier för marknadsbearbetning. 
VAD: Kursen är en specialutbildning i marknadskunskap, 
marknadsföring och försäljning för småskaliga livsmedelsfö-
retagare. En väl genomarbetad kurspärm ingår i priset, där 
målgruppen är företagare med verksamhet inom småskalig 
livsmedelsförädling. Kursen består av 4 halvdagar.

DATUM: 14 februari kl 13-17, 28 februari kl 9-13, 
9 mars kl 13-17 och 16 mars kl 9-13
VAR: LRF Konsults lokaler i Ängelholm Kuvettgatan 2.
KOSTNAD: 1000 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 januari 2017
KONTAKT OCH ANMÄLAN: Kontaktperson från LRF Skåne är 
Ewa Marie Rellman, företagsutvecklare som nås på 0413-55 90 
02 eller ewa.marie.rellman@lrf.se. Anmälan till:
skanes.pf@lrf.se. 0413-55 90 18.

KURS

Produktkalkylering för ökad  
lönsamhet
VAD: Kursen ger dig verktyg för att beräkna vilket pris du 
måste ta för att dina produkter/tjänster ska vara lönsamma. Vi 
utgår ifrån dina frågor, din kunskapsnivå och dina produkter/
tjänster. Vi tittar på kalkylens inverkan på produktionsbeslut 
och prissättning, samt diskuterar hur du kan följa upp dina 
kalkyler. Vi tar även upp kopplingen till redovisningen. Kursen 
består av två halvdagar. 
DATUM: 16 februari 2017 kl 8.30-12.00.  
Uppföljning 27 februari 2017 kl 13.00-16.30. 
VAR: LRF Skånes lokaler i Höör, Friluftsvägen 2
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 februari 2017
KONTAKT: För anmälan och allmänna frågor: LRF Skåne, 
Tommy Persson. 0413-55 90 05. För frågor om kursinnehåll: 
LRF Konsult, Anna-Karin Swahn. 0411-45541. 
anna-karin.swahn@lrfkonsult.se

E-KURS

Marknadsföring för microföretagare
VARFÖR: Kursen ger dig kunskaper och metodik för att mark-
nadsföra ditt företag på nya kreativa sätt.
VAD: Under fyra veckor får du filmade kursavsnitt, webbina-
rier, fördjupningstexter, reflektionsmöjligheter och diskussio-
ner som hjälper dig att skapa din marknadsplan och hitta nya 
kunder. Kursen inleds med ett startmöte, där vi går igenom 
hur kursens digitala klassrum fungerar och hur kursen är pla-
nerad. Förutom startmötet och fyra webbinarier så styr du din 
tid helt själv under kursen. Du behöver ha tillgång till en dator, 
surfplatta eller smartphone, men inga andra kunskaper eller 
tekniska verktyg behövs.

DATUM: 24 april 2017 kl 10.00 - 12.00 (startmöte)
VAR: Plats för startmötet meddelas senare
KOSTNAD: 500 kr exkl moms 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 april 2017
KONTAKT: Caroline Murray Carlsson, Lustra Utveckling AB. 
0708-77 33 64, caroline@lustra.se.
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Tredagarskurs i ledarskap,  
kommunikation och organisation
VARFÖR: Utveckla din förmåga att kommunicera, engagera 
och skapa bättre struktur och sammanhållning i din verksam-
het.
VAD: Syftet är att ge dig som deltagare grepp om ledarska-
pets komplexitet. Att bli bättre på att se helheten och förstå i 
alla led vad som krävs för ett långsiktigt, hållbart och fram-
gångsrikt företagande. Målgruppen är från enpersonsfirma 
upp till 10 anställda. 

DATUM: 30 januari, 13 februari och 27 februari 2017
VAR: Centralt i Skåne
KOSTNAD: 1825 kr plus moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 januari 2017
KONTAKT: Frans Kocken, seniorkonsult, leg psykolog, utbil-
dare av småföretagare. 070-7555161,  
info@smilingmountain.com

Coachning och strategiskt arbete
VAD: Tillsammans skapar vi handlingar så att ditt engage-
mang, kunskaper och idéer ger ett lyft i företaget du redan 
har eller är på gång att starta. Utveckla ditt ledarskap, hitta 
fokus och identifiera nya affärsmöjligheter Satsa på de arbets-
uppgifter i företaget du är bra på och att skapa ett flyt. Du 
kommer genom företagscoachning och med metoden LEAN 
reflektera över och få insikter om vad som behöver satsas på 
och hur du kan göra det för att bli mer effektiv och öka din 
lönsamhet. Max 12 timmar ingår och de fördelas efter behov. 
Positiva spiraler sätts igång och möjligheter skapas! 

DATUM: Under perioden 4 januari till 30 juni 2017 enligt 
överenskommelse
VAR: På företaget alternativt annan plats enligt önskemål
KOSTNAD: Maximalt 4 500 kr exkl moms (70% reducerat pris)
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Löpande, senast start den 3 april 
2017.
KONTAKT: CoachLindberg AB. helena.lindberg1@gmail.com 
0733-59 00 02

KURS

Nytänkande marknadsföring
VARFÖR: Inspirera och ge deltagarna idéer och att se en an-
nan företagare som lyckats på det område man är intresserad 
av.
VAD: Studiebesök arrangeras  till en företagare som har 
erfarenhet av marknaden och som är erkänt duktig. Branschen 
är inte avgörande här, utan i stället kompetens och engage-
mang i marknadskunskap. Studiebesöket innehåller en allmän 
presentation av företaget och därefter en genomgång av det 
specifika ämnesområdet för dagen. Det avslutas med möjlig-
heter att ställa frågor till företagaren.

DATUM: 31 januari 2017 kl 13.00-16.00
VAR: Bjäre chips  
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 januari 2017
KONTAKT: Anita Persson. anita.persson@lrf.se. Anmälan till 
vaktmästeriet på LRF Skåne via skanes.pf@lrf.se.  
0413-55 90 05.

FÖRETAGSBESÖK RÅDGIVNING



Saknar du någon 
kurs? Eller något 
ämne du skulle  
vilja läsa om?

Tipsa oss gärna!
Kristina A Larsson  010224 14 53
kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se


