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För bra 
mat i tiden
Gustaf Aldén satsade på KRAV, baljväxter 
och köttförsäljning på nätet.  
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Kerstin och Lars-
Ove förverkligade 
sitt drömprojekt 
– där samiskt 
möter skånskt och 
ugandiskt och 
ett gäng indiska 
vattenbufflar ska 
locka besökare. 

Peter Osgyani, livsmedelsinspek-
tör vid Kristianstads kommun, 
listar tio vanliga fel vid livsmed-
elkontroller och hur du undviker 
dem

Det finns många 
sätt att öka den 
biologiska mång-
falden och det 
behöver inte vara 
så komplicerat. På 
Göran Börjessons 
gård sjuder det 
numera av liv.   

Gustaf Aldén satsade på att möta 
konsumenternas allt större krav på 
bättre och alternativa produkter. 
Det ledde bland annat till att han 
numera odlar linser och bönor och 
säljer kött över nätet.  

Svamp, grottor, hav 
och vidsträckt bok-
skog. Skånes natur-
miljöer är fantas-

tiska. Här är fem platser 
väl värda ett besök i höst. 

14 sidor med  
kurser, rådgivningar, 
studieresor och  
mycket mer. I Ping Pong  

kan du enkelt  

anmäla dig till  
kurserna   
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VÄLKOMMEN TILL 
SMART LANDSBYGD

älkommen till vårt andra nummer av Smart Landsbygd!
I detta nummer vill vi inspirera och ge goda exempel från 
Skånes landsbygd.

Vi är extra glada för att få presentera vår nya medarbetare Mia 
Davidsson som delger oss sina tankar kring ekologisk produk-
tion. Hon gör det under vår nya artikelserie ”Hej på dig”.  
I kommande nummer möter du oss andra som också jobbar 

med kompetensutveckling på Länsstyrelsen Skåne. 

Att ställa om till ekologisk produktion kan vara både lönande och utvecklande 
vilket Gustaf Aldén kan intyga. Idag säljer han både ekologiskt kött, ekologiska 
bönor och linser med framgång. Om du vill undersöka hur dina möjligheter ser 
ut finns det ett stort utbud av både rådgivningar och kurser inom ekologisk 
produktion som du kan ta del av. 

Många ben att stå på kan vara avgörande för att överleva som landsbygds-
företagare. Ett gott exempel på detta är familjen Svennersten Sjaunja. De gillar 
möten mellan olika kulturer och detta återspeglar sig i deras verksamhet.  
I artikeln ger de sina fem bästa råd till er som funderar på att starta upp en lik-
nande verksamhet. Leta under kursblocket ”Skapa nya jobb” och hitta vad just 
du behöver för att starta upp eller utveckla företaget. 

Diversifiering är också något som Göran Börjesson arbetar med. Men i detta fall 
handlar det om att skapa förutsättningar för en rik flora och fauna i landskapet. 
Med egna tankar och genom rådgivning har Göran jobbat med att anlägga 
våtmarker, viltåkrar och liknande. Intresserad av vad du kan göra på din mark? 
I så fall har vi under hösten och 
våren erbjudanden om enskilda 
rådgivningar, läs mer under kurs-
blocket som börjar på sidan 28. 

Trevlig läsning!

John, Mia, Kamilla, Eva och 
Kristina

Ps. Ta vara på hösten och ge dig 
ut i naturen. Vi ger dig fem fina 
förslag på utflyktsmål i Skåne. Ds.

V
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ården Havgård som ligger mellan Klip-
pan och Söderåsen drivs av Gustaf Al-
dén och ägs av hans mamma Margareta.

  – Jag skulle definitivt inte bli lant-
brukare men när min pappa dog 2004 
så ändrade jag mig som tur var, roligare 
än så här blir det inte.

  Gustaf tog steget 2010 till att allt 
som producerades på gården skulle 
klara KRAV-märkning, Sveriges mest 
kända miljömärkning för mat, upp-

byggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på 
djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåver-
kan.

  – Vi hade tidigare haft ekologisk inriktning vad 
gällde djuren och därmed bete och vall men jag kän-
de att jag verkligen vill ta steget fullt ut.

  Gården på 200 hektar rymmer 65 kalvande di-
kor och kalvarna säljs på hösten. Förra året startade 
Gustaf tillsammans med andra lantbrukare företaget 
Grisoxen AB. Försäljning av nöt- gris och lammkött 
på nätet

   – Vi vill bygga en bro mellan konsumenten och 
lantbrukaren som grundar sig på att riktigt bra kött 

inte går att skynda fram. Köttet kommer så här i 
början från våra gårdar men vi är också igång med 
att inleda samarbete med gårdar som har samma fi-
losofi och som föder upp sina djur på bete av örter 
och gräs. Det ger en långsammare och skonsammare 
tillväxt jämfört med uppfödning på kraftfoder.

Prova för att komma framåt
Grisoxen inriktar sig i första hand på försäljning av 
köttlådor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

  – Det är där som det stora intresset för sådana 
här produkter finns så nu jobbar vi med att mark-
nadsföra oss.

  Även om steget kan tyckas långt från satsningen 
Grisoxen till att odla linser och bönor som man ock-
så gör så menar Gustaf att det är två beståndsdelar av 
samma sak, och framför allt tidsanda.

  – Konsumenterna är idag uppdelade på många 
olika särintressen fast de har ett par viktiga gemen-
samma parametrar, om man tar köttätare och vege-
tarianer som exempel så drivs många i båda grup-
perna av samma höga krav på kvalitet och alternativa 
produkter.

Gustaf Aldén tog 2010 beslutet att allt som producerades på 
Havgård vid Klippan skulle klara KRAV-märkningen. Det i kombi-
nation med många konsumenters krav på alternativa och bättre 
produkter har lett till både odling av linser och bönor samt nät-
baserad köttförsäljning.

Höga KRAV  
gav resultat

G
TEXT: Åke Högman  FOTO: Nils Bergendal

Se kurserna inom 
”Ekologisk produktion”,  
exempelvis Kurs inom 
Ekologisk växtodling 
på sidorna 22 och 
framåt.
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  Gustaf började 2014 att samarbeta med Open Eye 
Group en aktör som jobbar för att ta fram nya råmate-
rial som efterfrågas av marknaden och kom på så sätt att 
odla ekologiska bönor och linser.

  – Någon ska ju göra det. Jag vill inte klaga på 
svenskt jordbruk men man måste skapa sina egna förut-
sättningar. Alla har det kämpigt och min uppfattning är 
att många idag ser att de bara är ett lantbruk och inget 
annat men vi är som vilket företag som helst och då 
gäller det hela tiden att pröva alternativ för att komma 
framåt, ibland funkar det och ibland inte, det viktiga är 
att man vågar.

  – Exempelvis så testade vi bondbönor och det gick 
inte så bra, så vi testade vita bönor och då skrev Ölands 
trädgårdsprodukter kontrakt med oss innan vi hade sått 
ett enda frö.

Utvecklas genom andra
Linserna var också ett projekt som initierades från 
Open Eye Group något som även var intressant ur ett 
odlingsperspektiv

  – Jag samodlade linserna med havre. Min filosofi 
är att jag ska bedriva kravodling så likt konventionell 

odling som möjligt. Jag 
bredsår allting och radhack-
ar inte och då vill jag ha med en 
gröda som havren som kan konkurrera ut ogräset. Tan-
ken är också att havren ska hålla upp linserna så att den 
blir lättare att skörda.

  Gustaf har för att höja sin egen kunskapsnivå bland 
annat deltagit i en del av de kurser som Länsstyrelsen 
har erbjudit.

  – Jag gillar att suga i mig saker och kunskap är oer-
hört viktigt för att kunna utveckla verksamheten. Som 
ett ytterligare led i att delta i olika kurser är att man 
träffar andra lantbrukare och kan ha ett kunskapsutbyte 
med dem.

  Han ingår också i en grupp med kravodlare i nord-
västra Skåne som träffas regelbundet för att utbyta er-
farenheter.

  – Vi träffas varje onsdag och går igenom vad som 
hänt under veckan. Vad man har gjort, hur man tänkte, 
vad man ska göra. Tack vare utbytet så får man perspek-
tiv på sin verksamhet vilket är svårt att få om man är 
helt ensam med sina beslut. 

Gustaf Aldén ställer höga krav på bra mat och bedriver både 
köttförsäljning över nätet och ekologisk odling av bönor och linser.   
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Att vara företagare på landsbygden är ofta detsamma som att 
vara mångsysslare. Kerstin Svennersten Sjaunja och Lars-Ove 
Sjaunja, som driver Lilla Rygården tillsammans med dottern Titti 
Svennersten, är inga undantag. Här samsas B&B med café, gal-
leri, indiska vattenbufflar och tusen nya idéer.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Bland bäddar 
och bufflar
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Det är väldigt roligt att 
prova något nytt i livet 
och vi ser verkligen fram 
emot alla nya möten 
med de människor som 
kommer hit!

”

Mod, jävlar anamma och tusen idéer 
är framgångsreceptet för Kerstin 
Svennersten Sjaunja och Lars-Ove 
Sjaunja, som driver Lilla Rygården



8 9

L
illa Rygården ligger i sagolikt vackra omgiv-
ningar, strax utanför Lövestad i sydöstra Skåne. 
Gården, som byggdes av spelman Ryberg, har 
anor från 1840-talet och innan Kerstin och 
Lars-Ove kom hit ägdes den av Kerstins för-
äldrar. 

– Själv bodde och jobbade vi i Uppsala och 
när mina föräldrar gick bort var vi helt inne på 
att sälja gården, berättar Kerstin. Men så blev 
det inte. Någonstans längs vägen ångrade vi oss 
och bestämde oss istället för att behålla och re-

novera Lilla Rygården.

Vattenbufflar ska locka besökare
Så småningom föddes tanken på att dra igång någon 
typ av verksamhet och efter en tidig pensionering 
gjorde makarna slag i saken. Det före detta kostallet 
byggdes om till bed & breakfast med fem dubbel-
rum, café och galleri, och när vi kommer på besök 
strax innan sommaren är Lilla Rygården i stort sett 
klar att öppnas för gäster. 

– Vi ska hålla öppet året om och satsar på att 
locka både familjer, par och mindre konferenser, 
säger Kerstin. Till gården hör 35 hektar mark där 
besökarna kan vandra omkring i vacker natur. I ha-
garna bredvid promenadstigarna håller nötkreatur 
från min brors gård landskapet öppet, tillsammans 

med våra egna indiska vattenbufflar som vi hoppas 
ska vara en extra besöksmagnet.

– Vattenbufflar är trevliga djur och våra är dess-
utom otroligt keliga, berättar Titti. De har till och 
med blivit kompisar med vår hund, som gärna äter 
tillsammans med dem och tvättar deras öron! Men 
man får gå in till dem på egen risk, vi leder inga 
promenadstigar genom hagen.

Samiskt möter skånskt möter ugandiskt
I det stora caféet på gården ryms både servering, 
galleri och försäljning av utvalda produkter från när 
och fjärran. Att familjen Svennersten Sjaunja gillar 
möten mellan olika kulturer återspeglas i verksam-
heten.

– Lars-Ove är uppvuxen i den samiska kulturen 
och jag i den skånska, därför vill vi servera såväl 
sillmackor som gakko med renkött, säger Kerstin. 
Pajer och soppor med ingredienser från naturen står 
också på menyn och så hoppas vi att kunderna ska 
kunna baka sina egna pizzor i vår vedeldade ugn som 
är lika gammal som gården.

Den samiska kulturen är även närvarande i bu-
tiken, i form av samiska armband som Lars-Oves 
syster tillverkar. Dessutom finns en bit av Uganda 
på plats!
– Förutom att arbeta på Lilla Rygården är jag även 

Lilla Rygården ska hålla öppet året om och locka familjer, par och mindre konferenser.

n  Vattenbuffeln 
används som dragdjur 
och hålls för mjölk och 
kött. 

n  Den italienska osten 
Mozarella görs tradi-
tionellt på vattenbuf-
felns mjölk.   

VET MER.  Indisk  
vattenbuffel
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engagerad i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 
sömmerskor på landsbygden i Uganda, berättar Tit-
ti. Produkterna de tillverkar säljer de dels där, men 
numera också här hos oss. 

Det ena leder till det andra som ger det 
tredje
När idén om en verksamhet på gården först föddes, 
var tanken att den skulle innefatta ett café och kan-
ske uthyrning av en liten stuga på tomten. Efterhand 
växte planerna och förutom det som redan tagit 
form, finns det massor med nya idéer som väntar på 
att förverkligas.

– Det ena ger det andra och vi ser många möjlig-
heter att utveckla befintlig verksamheter och bygga 
på med nya, men nu börjar vi först här och ser vart 
det leder innan vi går vidare, säger Kerstin. Både 
jag och Lars-Ove har växt upp på landsbygden och 
vet att företagarlivet innebär hårt jobb och att det 
sällan är någon guldgruva. Men det är väldigt ro-
ligt att prova något nytt i livet och vi ser verkligen 
fram emot alla nya möten med de människor som 
kommer hit! Att vi dessutom har fått bra stöd och 
bemötande längs vägen från såväl kommunen som 
Länsstyrelsen gör att vi verkligen tror på vår idé. 
Tillsammans med lite mod och jävlar anamma blir 
det här hur bra som helst.

Kerstin, Lars-Ove och Tittis fem bästa 
råd till andra som funderar på att starta 
upp en verksamhet liknande deras
n Tänk igenom hur stor du vill att 
verksamheten ska vara. Det gjorde inte vi 
… Fem rum innebär till exempel att vårt B&B 
klassas som hotell och med det följer betydligt 
fler och mer komplicerade regler än för ett 
mindre ställe.

n Se till att finansieringen är klar innan du 
börjar. Och ha reserver! Det blir alltid dyrare 
än du tänkt dig.

n Var beredd på att verksamheten 
kräver en stor arbetsinsats. Förutom 
att finnas tillgänglig för gästerna är det 
mycket arbete med att hålla snyggt i och 
omkring fastigheten, matlagning, servering, 
marknadsföring osv.

n Stäm av med någon annan innan du 
satsar så du får bekräftat att din idé håller. 
Vi hade stor hjälp av näringslivsutvecklaren 
i Sjöbo kommun, som vi bjöd hit i ett tidigt 
skede för att höra vad hon trodde om våra 
planer.

n Ha mod! Kunskapen kan du hämta längs 
vägen, men du måste tro på det du gör och 
våga ta steget om det ska bli något. 

Kerstin och Lars-Ove hoppas att de indiska vattenbufflarna ska bli en extra besöksmagnet. 
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V

Så överlever du en 
livsmedelskontroll

Äntligen! Du har registrerat ditt småskaliga livsmedelsföretag hos 
kommunen och fått alla eventuella tillstånd som krävs, kunderna 
börjar strömma till. Då knackar det på dörren, det är dags för livs-
medelskontroll! Här är tio vanliga fel och hur du undviker dem. 
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

årt första besök är oftast föranmält, så 
vi vet att det finns tid att ta emot och 
prata med oss, säger Peter Osgyani, 
livsmedelsinspektör i Kristianstad 
kommun. Under en kontroll går vi 
igenom ett antal punkter och ställer 
många frågor för att se om de i före-
taget vet vilka risker som finns och 
hur de ska hanteras. Syftet är se till 
att konsumenten får säkra livsmedel 
och rätt information, inte att sätta dit 

någon! Därför svarar vi gärna på frågor och ger 
tips och råd som kan hjälpa verksamheten att bli 
bättre.

Så vilka gropar kan man ramla ner i som livs-
medelsföretagare? Ja, det beror såklart på vilken 
verksamhet som bedrivs, men Peter pekar på någ-
ra områden där det är lätt att göra missar.

n Hantering
Rätt hantering av råvarorna är A och O för att 
undvika att konsumenten blir sjuk av din mat. Inte 
minst är det viktigt att separera vissa livsmedel 
från varandra, till exempel råa köttprodukter från 
livsmedel som inte ska tillagas. 

 – Livsmedelslagen är flexibel och det finns fle-
ra vägar för att nå kravet om säkra livsmedel, be-

rättar Peter. Man kan exempelvis ha olika ytor för 
olika livsmedel eller, om utrymmet är begränsat, 
hantera olika livsmedel vid olika tidpunkter och 
rengöra ordentligt däremellan.

n Rengöring 
Att rengöringen fungerar är något som livsmed-
elsinspektören alltid säkerställer vid sitt besök. 
Och det gäller både den dagliga rengöringen och 
den som sker mer sällan.

– Vi kollar såväl under som bakom utrustning-
en, och på alla andra ställen som är lätta att glöm-
ma bort, säger Peter. 

n Personlig hygien
Tvätta händerna ofta, och tänk på att det inte går 
att ersätta handtvätt med handskar.

n Temperatur
– Den vanligaste missen är inte, som man kanske 
kunde tro, att livsmedel förvaras i fel temperatur, 
utan att de i verksamheten inte vet vad som är 
rätt temperatur, berättar Peter. Det är viktigt att 
ha koll på vad som gäller och att kunna motivera 
avvikelser om man inte följer uppsatta rekommen-
dationer.

texten fortsätter på nästa uppslag >>>
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Nästan alla missar som görs beror 
på brist på rutiner. Så se till att 
upprätta bra rutiner redan från 
starten, och avvik inte från dem.

”

Den vanligaste missen är inte att livsmedel förvaras 
i fel temperatur, utan att de i verksamheten inte vet 
vad som är rätt temperatur, berättar Peter Osgyani, 
livsmedelsinspektör vid Kristianstads kommun.
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n Underhåll
– En relativt vanlig brist är att utrustning och lokal 
har eftersatt underhåll och att det inte finns en un-
derhållsplan, säger Peter. Med bristande underhåll 
följer lätt andra risker, som till exempel svårt att 
hålla rent, så underhållet är en viktig del i god livs-
medelshygien.

n Märkning
Om livsmedelslagen är flexibel i många avseen-
den, är den det inte när det gäller märkning av 
livsmedel. Här finns flera krav att följa. Så läs på 
och ha koll på lagstiftningen, för den ändras ibland.

– En vanlig miss är att man glömmer bort att 
skriva ut innehållet i sammansatta ingredienser, sä-
ger Peter. Till exempel anger man att en produkt 
innehåller majonnäs, men skriver inte vad majon-
näs består av. En annan är att allergener inte fe-
tas eller särskiljs i innehållsförteckningen eller att 
man inte informerar om allergener i oförpackade 
livsmedel, till exempel på en restaurang.  Det är 
också vanligt att datum för hållbarhet inte skrivs 
i rätt ordning, som är dag, månad, år. Slutligen, 
vikten på en produkt får inte vara en cirkavikt, den 
ska vara exakt! 

n Material
– Många har bra koll på hur råvaror ska hanteras, 
men sämre koll på de material som livsmedlet 
kommer i kontakt med, menar Peter. Materialen 
ska vara avsedda för livsmedel och testade för än-
damålet. Kolla märkningen eller fråga leverantö-
ren om du är osäker.

n Avfallshantering
– Här uppstår lätt brister eftersom företags av-
fallshantering skiljer sig från privatpersoners, sä-
ger Peter. Avfallshanteringen kan dessutom variera 
från kommun till kommun, så kontrollera hur just 
ditt avfall ska hanteras.

n Kunskap
Medan ett stort företag har personal med kom-
petens inom olika områden, ska en småföretagare 
kunna allt. Det är ett stort ansvar, men det finns 
hjälp att få.

– Mitt bästa råd är att gå en kurs i livsmedels-
hygien, säger Peter. Då får du grundkunskap om 
riskerna och kan gå vidare och söka information 
om de områden som gäller för din verksamhet. 

n Rutiner
Nästan alla missar som görs beror på brist på ru-
tiner. Så se till att upprätta bra rutiner redan från 
starten, och avvik inte från dem.

– Gör ett enkelt flödesschema för din verksam-
het, så ser du var riskerna finns, tipsar Peter. Sen 
upprättar du rutiner utifrån detta. Om du känner 
dig osäker finns det mycket hjälp att hämta från 
nätet, inte minst på Livsmedelsverkets hemsida. 
Även Eldrimner erbjuder bra information för 
mindre företag. Och hittar du inte det du söker, 
ring livsmedelsinspektören i din kommun. Vi hjäl-
per dig gärna på rätt spår!

”Gör ett enkelt flödesschema för din verksamhet, så ser du var riskerna finns. Sen upprättar du rutiner utifrån detta. Om du 
känner dig osäker finns det mycket hjälp att hämta inte minst på Livsmedelsverkets hemsida”, tipsar Peter. 

– Vi kollar 
såväl under 
som bakom 
utrustningen, 
och på alla 
andra ställen 
som är lätta 
att glömma 
bort, säger 
Peter.

”

Vill du gå en kurs i 
livsmedelshygien? 
Läs mer på sidan 33
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Den höga kvalitén och den rika smaken hos mathantverket är beroende av att råvaran är av allra bästa sort. Därför 
känns det extra viktigt att satsa på mötet mellan råvaruproducenten och mathantverkaren. Råvaruproducenten 
kan hitta mathantverkare som vill köpa högkvalitativa råvaror och mathantverkaren kan hitta den råvara hon eller 
han söker. Mathantverkaren kan ju också vara sin egen råvaruproducent och det uppmuntrar och stödjer vi på 
Eldrimner. Dagen kan också leda till att någon råvaruproducent blir inspirerad att börja förädla sina egna råvaror. 

Till dagen kommer bland annat Karl Söderlund från BAGAREN OCH BONDEN, och Per Ola Ohlsson i VANKIVA 
som berättar om sitt samarbete som bagare, mjölnare och odlare. Malin Kumberg, ÅDALA GÅRD och 
Carina  Sonesson från GUNNARÖDS GÅRD berättar om samarbetet mellan mejerist och komjölksproducent. 

             Fullständig program hittar du på www.eldrimner.com/mathantverksdagar.

MATHANTVERKSDAG
Harastorp Gästabud  -  8 november

KOSTNAD 300 kr inkl. moms inklusive lunch och fika

ANMÄLAN på eldrimner.com/mathantverksdagar

INFORMATION Ida Lundström 010-225 34 63 - ida@eldrimner.com

SISTA ANMÄLNINGSDATUM 26 oktober

BÄTTRE INKOMSTER 

FÖR RÅVARUPRODUCENTEN, 

BÄTTRE TILLGÅNG TILL BÄSTA 

RÅVARAN FÖR MATHANTVERKAREN. 

DISKUSSIONER, KUNSKAPSUTBYTE 

OCH INSPIRATION. 
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I artikelserien Hej på dig lär vi 
känna medarbetare på Länsstyrel-
sen Skåne. Först ut är landsbygds-
utvecklare Mia Davidsson. 

Vilket är ditt specialområde?
– Jag är den som ansvarar för kompetensutveckling 

inom ekologisk produktion på Länsstyrelsen Skåne.
 

Vad innebär det?
– Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att utveckla den 

skånska ekologiska produktionen så den blir mer håll-
bar och möter den stigande efterfrågan på ekologiska 
råvaror. Det gör vi genom att erbjuda kompetensut-
veckling, som upphandlas inom Landsbygdsprogram-
met. Min uppgift är alltså att se till att vi erbjuder den 
kompetensutveckling som behövs för att vi ska kunna 
fullfölja vårt uppdrag. 

Kan du ge exempel på vad Länsstyrelsen 
erbjuder?

– Det är dels kurser inom växtodling och djur-
hållning, dels rådgivning – både till dem som redan 
driver ekologiskt lantbruk och till dem som funderar 
på att ställa om från konventionellt. Vi erbjuder också 
studiebesök, fältvandringar och studiecirklar där del-
tagarna kan dela erfarenheter med varandra, skapa 
kontakter och hitta nya lösningar på egna problem. 

Hur länge har du jobbat på Länsstyrelsen?
– Inte länge alls! Jag började i maj 2017. Innan dess 

jobbade jag på ”andra sidan”, det vill säga på ett före-
tag som Länsstyrelsen anlitar för rådgivning.

Berätta mer!
– Jag var på Skånesemin, som erbjuder service och 

rådgivning åt Skånes mjölk- och nötköttsproducenter. 
Där arbetade jag i 15 år. Dessförinnan drev jag mjölk-
gård i tio år. Jag kan alltså en hel del om nötkreatur, 

nu får jag möjlighet att bredda mina kunskaper inom 
fler områden. 

Vad är det som gör ekologisk produktion så 
intressant?

– Ur lantbrukarens perspektiv är det intressant ef-
tersom det finns ett stort intresse från konsumenterna 
för ekoprodukter. Marknaden växer och att ställa om 
från konventionellt till ekologiskt lantbruk kan löna 
sig. Ekologisk produktion är också intressant eftersom 
den driver fram en utveckling som även gynnar kon-
ventionella producenter. Till exempel nya maskiner 
för ogräsrensning, som minskar behovet av gifter. Jag 
tycker inte att det finns ett motsatsförhållande mellan 
ekologisk och konventionellt lantbruk, utan ser istäl-
let att de två har mycket att lära av varandra. Där har 
Länsstyrelsens kompetensutveckling en viktig roll i 
egenskap av mötesplats.

Vilka visioner har du för ditt arbete?
– Länsstyrelsen erbjuder expertrådgivning – och 

så ska det vara – men jag ser gärna fler samarbeten 
och möten mellan expertområdena, till exempel mel-
lan djurproduktion och växtodling. Det tror jag hade 
varit värdefullt och hjälpt oss att skapa en helhetssyn 
kring ekologisk produktion. Jag tar gärna emot syn-
punkter och förslag från lantbrukare och företagare 
på den skånska landsbygden kring vilka kurser, råd-
givningar och andra aktiviteter ni vill att vi erbjuder. 
Hör av er och berätta hur vi kan bli bättre!

Slutligen, hur kommer det sig att du jobbar 
med det du gör?

– Jag är uppvuxen på en mjölkgård och har alltid 
haft ett gediget intresse för mat och var maten kom-
mer ifrån, det har inspirerat mig till att jobba inom 
lantbruksnäringen på ett eller annat sätt. Idag bor jag 
inte längre på en gård utan har en betydligt mer lätt-
skött trädgård att ta hand om, men intresset och nyfi-
kenheten för maten finns kvar och driver mig vidare.

”Skapa helhetssyn 
kring ekologisk 
produktion” 

MIA DAVIDSSON

Bor: Tormestorp, 
utanför Hässleholm
Utbildning: 
Husdjursagronom
Blir glad av: Hitta 
kantareller, hjälpsamma 
människor, god mat i 
trevligt umgänge
Odlar: Diverse olika 
grönsaker, örter och 
blommor
Ser fram emot: Att 
få jobba för ett ökat 
samarbete mellan oss 
på Länsstyrelsen och 
de olika lantbruks-
organisationerna när 
det gäller kompetens-
utveckling, så vi når 
största möjliga nytta.  

HEJ
PÅ
DIG
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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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Fem fantastiska 
naturupplevelser

Vill du plocka svamp och spana efter fladdermöss? 
Studera dåtidens landskap? Uppleva natur som tar 
andan ur dig? Skåne är fullt av vackra platser som till-
fredsställer alla smaker och sinnen. Smart Landsbygd 
listar fem av dem.  

SYDVÄST

Häckebergaområdet i Lunds kommun 
innehåller bokskog som är flera hundra 
år gammal. Möt den när den står klädd i 
höstens praktfulla färger.  

Med Häckebergasjön som nav breder böljande 
skogar och betesmarker ut sig i östra delarna av 
Lunds kommun. På Romeleåsens sydvästsluttning 
ligger ett antal naturreservat som skyddar den 
värdefulla ädellövskogen i Häckebergaområdet. 

I bokskogarna finns träd som varit med i många 
hundra år. Naturreservatet Husarahagen har fått 
sitt namn efter hästarna från Kronprinsens husarer, 
ett kavalleriregemente, som gick på sommarbete 
här. Under 1711-1712 drog pesten förbi och på 
en kulle i reservatet berättas att man lät begrava 
pestens offer. Bokarna i området planterades bara 
några år efter pestens framfart och har av tradition 

fått stå kvar på kullen. Här ska det ligga en sten 
med inristat kors som minne av pestkyrkogården. 
Kanske är det du som hittar den om du tar en 
vandring under trädjättarna.

Idrottsplatsen i Genarp är en bra utgångspunkt 
för vandringar i området, och det finns många 
stigar att välja mellan. Vackra betesmarker, höst-
klädda skogar och enefälad kantar din väg var du 
än vänder dig. 

Höstlövsklädda skogar

TEXT: Maria Sandell  FOTO: Most Photos, Wikimedia Commons
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NORDÖST

Om du gillar svampplockning, lysande utsikter 
och enorma kalkgrottor så har du tre bra skäl 
att besöka Balsberget norr om Kristianstad.  

Balsberget ligger en knapp mil norr om Kristianstad. Från 
Balsbergets topp har man utsikt över den vida slätten 
kring Kristianstad och Råbelövssjön som ligger i öst. 

Under fötterna ligger en av Skånes största grottor. 
Grottsystemet har flera hundra meter långa gångar i 
kalksten. Förr bröts kalksten inne i berget. Balsbergsgrot-
tan är vinterhem för många fladdermusarter och därför 
hålls grottan stängd mellan 15 oktober och 15 april. Men 
övriga tider kan man låna nyckel på Råbelöfs godskontor 
och ge sig in i mörkret – om man törs.

För den som vill hålla sig uppe på berget är svamp-
plockning att rekommendera. Här finns gott om svamp. 
Det gäller att studera naturen när det gäller att hitta 
svamp. Kantarellerna, som kommer på sommaren, hittar 
du ofta i den hedartade bokskogen eller en fuktig gran-

skog. Bland blåbärsris kan du hitta kremlor och den fina 
stolt fjällskivling gillar de öppna gräsmarkerna, som till 
exempel gläntor i skogen. 

Så packa ned kaffetermosen, ta med svampkorgen 
och ta en tur på Balsberget –  med eller utan svamp i 
korgen när du kommer hem så har du fått en härlig dag 
i skogen.

SYDÖST

Att besöka Sniberups fälad är nästan som 
att kliva in i en tidsmaskin. Se hur boskapen 
betar som den gjort i många hundra år och 
passa på att plocka lite slånbär och nypon. 

I dag är stora delar av Linderödsåsen skogsklädd. 
Bokskogar och granplanteringar har ersatt de vid-
sträckta betesmarkerna som en gång präglade åsen. 
Det var utmark, marken som låg bortom byns åkrar 
och ängar och som byns bönder främst använde för 
bete. I södra Sverige har de allmänna betesmarkerna 
som låg utanför byarna ett speciellt namn, fälads-
mark. 

Om du vill få en känsla av gamla tiders fäladsmark 
på Linderödsåsen på 1800-talet så är rekommenderas 
ett besök på Sniberups fälad i Hörby kommun. Natur-

reservatet är ett levande minne av Linderödsåsens 
fäladsmark. Bland sten och tuvor går boskapen och 
betar som den gjort i många hundra år. På hösten är 
här gott om slånbär och nypon.  

Svampskog och grottor

Besök dåtidens landskap

fler utflyktstips på nästa uppslag >>>
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SYDÖST

Skånes sydöstra hörn är en kustremsa 
i ständig förändring. Upplev den friska 
vinden slita i de fantastiska sandsträn-
derna eller sök skydd mot den i den 
omgivande tallskogen.   

En stormig dag, när vågorna går höga på 
havet, kan man förstå att vattnen kring Sand-
hammaren förr var farliga färdvägar. Många är 
skeppen som gått i kvav på revlarna utanför 
kusten. Och på stranden stod ortsbefolkningen 
redo att skörda vrakgods. 

Sandhammarens kust förändras ständigt. På 

vissa platser, som i naturreservatet Hagestad, 
har flera hundra meter av kusten försvunnit de 
senaste 35 åren. Men sanden bara flyttar sig, 
och en bit längre österut i  Sandhammarens 
naturreservat har stranden istället vuxit. 

Ta en promenad längs havet och känn lukten 
av hav. Vinden rensar huvudet och själen men 
blir blåsten för svår kan man ta skydd i skogen 
innanför dynerna. Här finns både tallskog och 
små, vindpinade ekar, så kallad ekkrattskog. 
I Hagestads naturreservat har projektet Sand 
Life skapat stora gläntor i skogen och tagit 
bort tall och buskar på bitar av kustheden. Det 
återskapar lite av det stora dynlandskap som 
en gång bredde ut sig på hela Sandhammaren. 

Vandra i vindarnas hörn

NORDVÄST

Kullaleden leder dig runt hela Skånes 
”horn”. Gå alla sju milen eller bara en li-
ten bit. Du kan också provgå hela leden 
i Google Street View. 

Kullaleden är en sju mil lång vandringsled som 
tar dig från Helsingborg, via Höganäs och Kullen 
till Utvälinge vid Vege ås mynning i Skälderviken. 
Men man behöver inte ge sig ut på långvandring 
utan kan dela upp äventyret i lagom delar. Varje 
del har sin speciella karaktär och kanske är det 
vädret eller humör som avgör vilken del som du 
vill vandra. En tur från Mölle upp till Kullens fyr 
kan ta 1,5 timme om du vandrar på men många 
timmar om barnen får bestämma.  Det finns 
mycket att upptäcka på vägen. Väl uppe vid Kul-
lens fyr kan du hälsa på i naturum och få veta 
mer om Kullabergs fantastiska natur. Kanske har 
du tur att få syn på Sveriges lilla val tumlaren i 
vattnet. 

En hjälp på vägen när du vandrar i Skåne är ap-
pen ”Vandra i Skåne”. Här visas Skånes vandrings-

leder med massor av bra information om längd, 
tillgänglighet och ledmarkering. 

Vill du få en försmak av vandringen längs 
Kullaleden kan du använda dig av Google Street 
View och vandra leden hemma i soffan. Men då 
upplever du inte vinden i håret, lukten av havet, 
måsarnas skrik eller pirret i magen när du lutar 
dig över klippkanten. För att uppleva med alla 
sinnen måste man vara ute i naturen, så välkom-
men!

Mer information om Kullaleden och appen hit-
tar du på www.kullaleden.se

Vandringar för alla sinnen och smaker
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Mångfald ger 
flerfald tillbaka

När den smala vägen övergår till en ännu smalare väg, som plöts-
ligt tar slut i ingenstans – ja, då är man framme vid Göran Bör-
jessons gård i trakten av Hörby. Här sjuder det av liv! På gården 
arbetar Göran aktivt med att skapa livsutrymme för en varierad 
flora och fauna. För honom handlar lant- och skogsbruk om att 
förvalta och inte förbruka.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

en här gården köpte min far på 50-ta-
let, berättar Göran. Den hör till hu-
vudgården en liten bit bort, där jag 
själv växte upp. Jordbruket har gått 
i arv i generationer och mina söner, 
som tog över gården i fjol, är sjätte 
generationens brukare.

Till fastigheten hör 120 hektar 
mark, 85 hektar är skog och resten är 
åker- och betesmark. Sönerna sköter 
skogen, åker- och betesmarkerna ar-

renderas ut och jakt och viltförvaltningen har Gö-
ran fortsatt ansvar för.

– Jag är väldigt intresserad av viltförvaltning 
och 1987 vann jag en ”satsa på viltet”-tävling som 
Svenska Jägareförbundet anordnade, säger Göran. 
Mitt bidrag visade hur man kan anlägga en kantzon 
mellan skog och odlad mark. Nu har jag gjort en 
liknande kantzon på min egen gård, med ek, asp, 
skogsolvon, fågelbär och flera andra träd och bus-
kar som är värdefulla för viltet.

Förvalta istället för förbruka
Kantzonen är inte den enda åtgärd som Gö-

ran gjort för att öka den biologiska mångfalden. 
Liknande zoner, men med lite andra växter, finns 
på andra håll på gården. Växterna har valts för att 

både locka mindre djur, som insekter och fåglar, 
och större, som älg, rådjur, dov- och kronhjort. 
Flera av åtgärderna har Göran gjort efter eget 
huvud, men han har även tagit hjälp av Poul-Erik 
Jensen, viltmästare på företaget AgroJakt, som 
bland annat håller kurser och rådgivning åt Läns-
styrelsen. 

– I vår iver att producera förbrukar vi jorden 
istället för att förvalta den, säger Poul-Erik. Men 
om kommande generationer också ska kunna bru-
ka jorden, måste vi ge plats för mångfalden. Gör vi 
det har vi mycket att vinna, inte bara i framtiden 
utan även här och nu. Vi kan till exempel skapa 
förutsättningar för viltet att trivas, samtidigt som 
vi minskar risken för viltskador på det vi odlar. Vi 
kan locka till oss pollinatörer, insekter och fåglar 
som gör nytta för grödorna. Och vi ska heller inte 
glömma värdet av det vackra som ett varierat växt- 
och djurliv ger. För hur intressant hade den här 
gården varit om granskogen vuxit tät intill huset? 

Nej, någon granskog intill huset har Göran inte. 
Istället står här en stor kastanj som tusentals in-
sekter surrar omkring. En bit bort ligger skogen 
som består till hälften av gran, till hälften av olika 
lövträd. Och så finns våtmarkerna, som anlagts i 
omgångar.

– Våtmarkerna har gjort en fantastisk skillnad 

Läs mer om 
rådgivningar 
inom Ett Rikt 
Odlingslandskap på 
sidorna 28-31.
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Våtmarkerna, som anlagts i omgångar, har gjort en fantastisk skillnad för fågellivet, säger Göran Börjesson (lilla bilden). 

Det finns många sätt att öka 
den biologiska mångfalden 
och det behöver inte vara 
särskilt komplicerat, säger 
Poul-Erik Jensen, viltmästare 
på företaget AgroJakt. 

för fågellivet, säger Göran och lyser upp. Förra året 
var här ett sångsvanspar som fick sex ungar och jag 
har haft häckande kanadagäss flera gånger. Hit kom-
mer grågäss, knipor, gräsänder, gråhakedopping, 
snäppor, sothöns – ja, till och med stork och örn. Jag 
har försökt skapa en biotop som ger så bra häcknings-
förhållanden som möjligt, med en grundare del i våt-
marken och sälg och vide som växer ut över vattnet. 
Och här finns massor med insekter, grodor och inte 
minst paddor för fåglarna att äta.

Medvind för viktig fråga
Görans insatser för den biologiska mångfalden har 

resulterat i att viltet trivs väldigt bra, till glädje för 
hans lilla jaktlag. Han ställer även markerna till förfo-
gande till Jägareförbundets ungdomsverksamhet, när 
de utbildar unga jägare.

– Jag tror inte på att lägga alla ägg i samma korg, 
säger Göran. För att få ett långsiktigt hållbart jord- 
och skogsbruk behövs variation. Granskogen är vik-
tig, men björkskogen och dess undervegetation som 
ger mat och skydd åt viltet behövs också. Våtmar-

kerna ger trevnad, men även 
möjlighet till jakt och kräft-
odling för husbehov. Förra 
året anlade jag, på inrådan av 
Poul-Erik, en viltåker som 
ger mat åt klövviltet, men jag 
kan även ta en omgång ensi-
lage av den och på så sätt få 
dubbel nytta.

– Det finns många sätt att 
öka den biologiska mångfal-
den och det behöver inte vara 
särskilt komplicerat, fortsät-
ter Poul-Erik. Bara genom att behålla solitära träd, 
låta rishögar ligga kvar eller plantera några bärande 
träd och buskar kan man göra skillnad. Jag har arbetat 
med rådgivning under många år och under senare år 
har frågorna äntligen börjat få medvind. Allt fler är 
intresserade av vad de kan göra för att öka den biolo-
giska mångfalden på sin gård, och jag måste säga att 
det är riktigt roligt att se hur det nu börjar ta fart för 
denna viktiga fråga.

Jag har försökt skapa en 
biotop som ger så bra 
häckningsförhållanden som 
möjligt, med en grundare del i 
våtmarken och sälg och vide som 
växer ut över vattnet. 

”
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KURSER

Nu börjar  

kursblocket.  

Du kan enkelt  

anmäla dig i  

Ping Pong

EKOLOGISK PRODUKTION

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.

KURS

Grundkurs i ekologisk växtodling
VARFÖR: Kursen vänder sig till dig som funderar på att ställa 
om till ekologisk växtodling, som är under omställning el-
ler som nyligen ställt om. Syftet är att öka kunskapen inom 
området så att du vågar att satsa på ekologisk odling och att 
du känner dig rustad med kunskap för att lyckas så bra som 
möjligt. 
VAD: Kursen är en heldagskurs på sal och man kommer 
bland annat att ta upp följande område; vad är eko, regler för 
omställning och stöd, växtföljd, växtnäring, växtskydd, ogräs, 
jordbearbetning och ekonomi. Föreläsare är ekologiska växt-
odlingsrådgivare från HIR Skåne. 

DATUM: Vintern 2017/2018
VAR: Information kommer senare
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Sju dagar före kursstart
KONTAKT: HIR Skåne AB, Per Modig; tel 076-140 60 97,  
per.modig@hushallningssallskapet.se

KURS

Grundkurs i ekologisk trädgårds-
odling
VARFÖR: Kursen vänder sig till dig som är trädgårdsodlare 
och funderar på ekologisk produktion samt till dig som är 
under omställning eller som nyligen har ställt om. Syftet är att 
få dig som odlare att våga ställa om och att se till att du också 
blir bra rustad med kunskap för att lyckas. 
VAD: Kursen är en heldagskurs på sal och man kommer 
bland annat att ta upp följande område; vad är eko, regler för 
omläggning och stöd, växtföljd, växtnäring, växtskydd, ogräs, 
jordbearbetning och ekonomi. 

DATUM: Vintern 2017/2018
VAR: Information kommer senare
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Sju dagar före kursstart
KONTAKT: HIR Skåne AB, Thilda Håkansson;  
tel 010-476 22 63, thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se

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



22 23

KURS

Ekologisk växtodling
VARFÖR: Kursen vänder sig till ekologiska kött- och mjölk-
producenter, men även till ekologiska växtodlare med intresse 
av att samarbeta med ekologiska djurgårdar. Fokus kommer 
att vara gödsling och odling av grödor som lämpar sig väl i 
nötfoderstaterna.
VAD: Kursen kommer att hållas mellan kl 9.30 och 14.00 av 
rådgivare från Skånesemin och HIR Skåne. Utgångspunkten är 
hur man med gödsel- och foderanalyser som bas kan planera 
sin gödsling och odling för att lyckas med sin foderproduk-
tion. Vi kommer också att diskutera transporter av gödsel och 
hur långt det kan löna sig att transportera gödsel.  

DATUM: 24 januari 2018
VAR: Skånesemin i Hörby
KOSTNAD: 250 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 januari 2018
KONTAKT: Skånesemin Ek för, Anna Ericsson; tel 0415-195 16, 
anna.ericsson@skanesemin.se

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

KURS

Att ställa om till ekologisk nötkötts-
produktion
VARFÖR: Målet med denna kurs är att ge en baskunskap om 
vad det innebär att ställa om till ekologisk djurhållning och ge 
inspiration till att möta den ökade efterfrågan.
VAD: Kursen kommer att ges som två halvdagskurser och 
man kommer bland annat att ta upp följande område; vad 
är eko, regler för omställning och stöd, produktionssystem, 
foder, betesplanering, stallbyggnation och ekonomi. 
Rådgivare från HIR Skåne kommer att föreläsa. 
DATUM: Start den 21 november 2017, kl 18.30 - 21.30
VAR: Helgegården, Skepparslöv
KOSTNAD: 200 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 november 
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist; tel 0708-94 53 51, 
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

KURS

Marknad och ekonomi i ekoväxt-
odling
VARFÖR: Målet med denna kurs är att ge ekologiska odlare 
hjälp och vägledning i att välja marknadsanpassade grödor 
samt att hitta försäljningskanaler för ekologiska växtodlings-
produkter.
VAD: Kursen genomförs som en halvdagskurs och innehållet 
utgörs av två huvuddelar: 1). Ekonomidel där kalkyler för olika 
grödor diskuteras. 2). Marknadsdel med en genomgång av 
olika försäljningskanaler med bland annat representation från 
handeln och diskussion runt möjlighet till handel med mindre 
aktörer och mellangårdshandel. 

DATUM: Vintern 2017/2018
VAR:  Information kommer senare
KOSTNAD: 250 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Sju dagar före kursstart
KONTAKT: HIR Skåne AB, Per Modig; tel 076-140 60 97,  
per.modig@hushallningssallskapet.se
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RÅDGIVNING

Starta eko - omläggningsrådgivning 
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 på 
just dina förutsättningar. 
VAD: Vi träffas ute på gården där vi tittar på förutsättningar 
för ditt företag och diskuterar vad som är intressant för dig 
att utveckla. Vi ger dig olika förslag efter dina önskemål om 
vad du vill producera och diskuterar hur man kan planera sin 
verksamhet som ekologisk.  Ett uppföljningsbesök ingår.

VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn - begränsat antal 
rådgivningar
KONTAKT: HIR Skåne AB, Thilda Håkansson,  
tel 0708-16 10 19, thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Starta eko - omläggningsrådgivning 
växtodling
VARFÖR: Vi erbjuder individuell rådgivning där vi tittar på just 
dina förutsättningar. Vi ger dig olika förslag efter dina önske-
mål 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 ditt företag och diskuterar vad som är intressant för dig att 
utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till ekolo-
giskt kan bli och därefter träffas vi en andra gång för att svara 
på frågor och eventuellt planera för framtida omställning. 

VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn - begränsat antal 
rådgivningar
KONTAKT: HIR Skåne AB, Per Modig; tel 076-140 60 97, 
per.modig@hushallningssallskapet.se
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RÅDGIVNING

Starta eko - omläggningsrådgivning 
djur
VARFÖR: Vi erbjuder en individuell rådgivning där vi tittar 
på just dina förutsättningar. Vi ger dig olika förslag efter dina 
önskemål om vad du vill producera och diskuterar hur man 
kan planera sin verksamhet som ekologisk.
VAD: Vi träffas ute på gården där vi tittar på förutsättningar 
för ditt företag och diskuterar vad som är intressant för dig att 
utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till ekolo-
giskt kan bli och därefter träffas vi en andra gång för att be-
svara frågor och eventuellt planera för framtida omställning. 
Rådgivningen ges av två olika aktörer, HIR Skåne och Skåne-
semin. 

VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn - begränsat antal 
rådgivningar
KONTAKT Skånesemin: Anna Ericsson; tel 0415-195 16,  
anna.ericsson@skanesemin.se
KONTAKT HIR Skåne: Ingela Löfquist; tel 0708-94 53 51, 
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

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

VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn - begränsat antal 
rådgivningar
KONTAKT: HIR Skåne AB, Patrick Petersson, tel 010-476 22 44, 
patrick.petersson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

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

VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn - begränsat antal 
rådgivningar
KONTAKT: HIR Skåne AB, Therese Ljungberg; tel 010-476 22 
21, therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se
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RÅDGIVNING

Problemorienterad rådgivning med 
särskild analys av utfodringen
VARFÖR: När man bedriver ekologisk djurhållning uppstår 
ibland problem som kan relateras till utfodring och/eller 
betesdrift. Vi ger förslag på förändringar och hur du ska gå till 
väga för att lösa uppkomna produktionsproblem.
VAD: Vi träffas ute på gården och gör en genomgång av går-
dens strategier och system. Vi definierar gårdens problematik 
och sedan presenteras en skriftlig plan med förslag på hur 
man ska komma till rätta med uppkomna problem. En uppfölj-
ning sker via telefonkontakt. Rådgivningen ges av två olika 
aktörer, HIR Skåne och Skånesemin.   
DATUM: Löpande
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn - begränsat antal 
rådgivningar
KONTAKT HIR SKÅNE: Ingela Löfquist; tel 0708-94 53 51
KONTAKT SKÅNESEMIN: Anna Ericsson; tel 0415-195 16, 
anna.ericsson@skanesemin.se

STUDIEBESÖK

Besök hos ekologisk köttproducent
VARFÖR: Ekologiska köttproducenter och/eller de som är 
intresserade av ekologisk produktion får möjlighet att utbyta 
erfarenheter och kunskap runt betesdrift och foderstrategier.
VAD: Träffen kommer att hållas på en ekologisk köttgård, 
där man startar med en rundvandring på gården som följs av 
diskussioner och erfarenhetsutbyte runt bland annat; foder-
analyser, foderstrategi och betesstrategi. Man kommer också 
att lägga fokus på hur foderanalyser kan kopplas till markkar-
teringen och vilken hjälp man kan ha av dessa för att planera 
både gödsling, växtodling och utfodring. 

DATUM: 14 november 2017
VAR: Tolånga
KOSTNAD: 150 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 november
KONTAKT: Skånesemin Ek för, Anna Ericsson; tel 0415-195 16, 
anna.ericsson@skanesemin.se

RÅDGIVNING

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

VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn - begränsat antal 
rådgivningar
KONTAKT: HIR Skåne AB,  Kerstin Andersson; tel 010-476 22 72, 
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se



26 27

STUDIEBESÖK

Ekologisk mjölk - besök på  
Skånemejerier
VARFÖR: Detta studiebesök ska ge ökad inblick i hanteringen 
av den ekologiska mjölkproduktionen och hur utvecklingen 
och marknaden ser ut från Skånemejeriers front. Genom ökad 
insikt kan man stärka samhörigheten och den gemensamma 
marknadsföringen. 
VAD: Planen är att träffas på Skånemejeriers anläggning i 
Malmö mellan ca kl. 11.00 och 15.00. Under dagen kommer 
det att ges en guidad tur genom mejeriet och information om 
produkterna, marknadsföringen och framtidsutsikterna. Det 
ska även finnas tid för frågor och diskussion. 

DATUM: 22 november 2017
VAR: Skånemejerier, Malmö
KOSTNAD: 150 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 november 
KONTAKT: Skånesemin Ek för, Anna Ericsson; tel 0415-195 16, 
anna.ericsson@skanesemin.se

STUDIECIRKEL

ERFA-Ekologisk svinproduktion
VARFÖR: Syftet är att bygga upp och underhålla ett nätverk 
mellan ekologiska svinproducenter i Skåne där både gamla 
och nya deltagare är välkomna. Det är värdefullt att ha kol-
legor som kan dela erfarenheter, söka ny kunskap och stötta 
varandra.
VAD: Aktiviteten är uppdelad på tre träffar som hålls ute på 
gårdar där man kommer att fokusera på följande tema: 1). 
Egen fodertillverkning. 2). Förbättrad djurvälfärd. 3). Att lyckas 
med egen rekrytering. På träffarna finns Ingela Löfquist med 
som kursledare samt inbjudna gäster från näringen med fokus 
på det aktuella temat. 

DATUM: Löpande med start i oktober 2017
KOSTNAD: 750 kr exkl moms
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist; tel 0708-94 53 51, 
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se
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RÅDGIVNING

Ett rikt odlingslandskap
VARFÖR: Öka kunskapen om värdet av mångfald i jordbruks-
landskapet. Tips och råd hur man praktiskt åstadkommer de 
föreslagna åtgärderna.
VAD: Besök i fält tillsammans med kunden därefter möte för 
att gå igenom ev. åtgärder. Rådgivaren gör en sammanfatt-
ning av besöket och vilka åtgärder som är aktuella för resp. 
fastighet.
DATUM: Löpande fram till 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: AgroJakt, Poul-Erik Jensen, tel 070-383 30 72,  
info@agrojakt.se

RÅDGIVNING

Rådgivning om ekonomibyggnader
VARFÖR: Rådgivningen bidrar till ökad kunskap om gården 
som kulturmiljö och motiverar till vård och underhåll för en 
god förvaltning.
VAD: Syftet är att öka kunskapen om gårdens ekonomibygg-
nader som bärare av natur- och kulturarv och visa på möjlig-
heter att med varsamma metoder renovera dessa. Målet är att 
ge ägaren  ökad kunskap om ekonomibyggnadens kulturvär-
den och motivera till fortsatt vård och underhåll med stöd av 
konkreta och handfasta råd. Därigenom ökar förutsättning-
arna att gårdsmiljöernas kulturarv stärks. 

DATUM: Löpande fram till 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad
Johan Dahlén, tel 044-13 58 31,  0733-86 16 62,   
johan.dahlen@regionmuseet.se

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 rådgivningar som både kan 
öka din kunskap och ge dig 
inspiration  till att öka mångfalden 
i landskapet. 

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

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

Rådgivning om alléer
VARFÖR: Målet är att stärka alléägarens kunskap, ge tydliga 
råd till alléägaren om allén i sin helhet men även om enskilda 
trädindivider samtidigt som denne utvecklar en större motiva-
tion att vårda träden med hänsyn till dess natur- och kultur-
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: Löpande fram till 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
tel 044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Rådgivning Ängs- och betesmarker
VARFÖR: Syftet är att öka markägarens kunskaper om ängar-
nas och betesmarkernas betydelse för den biologiska mång-
falden.  
VAD: Studier av historiska kartor och hävd görs inför besöket 
och under rådgivningen ingår en rejäl genomgång av mar-
kens 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. Miljöersättningar diskute-
ras. Marker som ingår i Ängs- och betesmarksinventeringen 
prioriteras.

DATUM: Löpande fram till 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

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

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

DATUM: Löpande fram till 30 juni 2018 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 
Naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Inventering av giftiga växter på en-
skilda 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 betesmarker 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: Löpande fram till 30 juni 2018 
VAR: På gården
KOSTNAD: 700 kr exkl moms
KONTAKT: Skånesemin Ek för, Ingela Lindskog,  
tel 0415-195 24, ingela.lindskog@skanesemin.se



30 31

RÅDGIVNING

Rådgivning om kultur- och forn-
lämningar
VARFÖR: Rådgivningen bidrar till ökad kunskap om skötsel, 
bevarande och synliggörande av de kultur- och fornlämningar 
som finns i det öppna landskapet på den egna fastigheten. 
VAD: Syftet är att öka kunskapen om de kultur- och fornläm-
ningar som finns på markägarens fastighet och bidra till att de 
underhålls, vilket gör dem mer varaktiga i landskapet. Genom-
gång av historiska kartor över aktuell fastighet.

DATUM: Löpande fram till 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Brita Tronde,  
tel 0708-55 14 31, brita.tronde@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Rådgivning om stenmurar
VARFÖR: Vi ger råd om fastighetens stenmurar, 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: Löpande fram till 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne, Åsa Jakobsson, tel 044-13 61 56,  0733-13 61 56
asa.jakobsson@regionmuseet.se

KURS

LANTRASER- från hage till mage
VARFÖR: Vår kursserie vänder sig till dig som har lantrasdjur 
redan idag och till dig som är nyfiken på dessa som produk-
tionsdjur och som affärsidé. Du lär dig mer om hela kedjan 
från bevarandearbete, avel och skötsel till förädling, mark-
nadsföring och försäljning. Fokus ligger på nöt, gris och får.
VAD: Fem kurstillfällen under första halvåret 2018 parallellt 
på tre platser i landet; Skåne, Mälardalen samt i norra Sverige. 
Vi varvar föreläsningar och diskussioner med studiebesök 
och workshops. Det går bra att delta vid enstaka kurstillfällen. 
Kursen ges med finansiering från Jordbruksverkets nationella 
medel.

DATUM: Start januari 2018
VAR: Första träff Helgegården, Skepparslöv, Kristianstad
KOSTNAD: 3000 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 dec 2017
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist,  tel 0708-94 53 51,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se
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KURS

Praktisk hantering av sociala medier
VARFÖR: Syftet med kursen är att ge dig praktisk kunskap om 
sociala medier och hur man som liten företagare kan jobba 
med dessa för att skapa förtroende, transparens och ökad 
försäljning. 
VAD: Kort genomgång av olika sociala medier och deras möj-
ligheter • Kombinationen hemsida och sociala medier, hur de 
samverkar • Skapa en företagssida på Facebook • Kombinatio-
nen Instagram och Facebook för bättre bildbehandling • Olika 
typer av inlägg (text, bilder, kombinationer av bilder, länkar, 
filmer osv) • Vad vill jag kommunicera? Att göra en plan för 
inlägg på sociala medier.

DATUM: 21 november 2017, kl 09.00 - 15.30
VAR: LRF Skånes lokaler i Höör, Friluftsvägen 2
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 november 2017
KONTAKT: Anmälan och allmänna frågor: Tommy Persson  
tel 0413-55 90 05. Kursinnehåll: Caroline Göransson, tel 040-
664 16 84, caroline.goransson@lrfkonsult.se

KURSER
SKAPA NYA JOBB

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

Är du intresserad av att starta 
upp ett företag eller utveckla din 
nuvarande verksamhet? 

Under rubriken Skapa nya jobb 
hittar du kurser och rådgivningar 
som hjälper dig att bli en vassare 
företagare.

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

KURS

Bli bekväm inför kameran
VARFÖR: Denna kurs är för dig som vill börja använ-
da dig av film i din marknadsföring. Kanske du känner dig osä-
ker på hur man gör eller du känner dig obekväm att tala in-
för kameran? Vi avdramatiserar det hela och gör det en-
kelt för dig.
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 ener-
gin • Prova att filma själv med mobilkamera eller Ipad • När 
kan du filma själv och när bör du anlita proffs? • Några enkla 
redigeringsknep. Kursen är uppdelad på 2 halvdagar.

DATUM: 25 oktober och 15 november 2017, kl 08.30 - 13.00
VAR: Cocoon meetings i Borråkra
KOSTNAD: 850 exkl moms, inkl dokumentation och fika båda 
dagar
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 oktober 2017
KONTAKT: Cecilia Granquist Dahmén, tel 0703-73 88 05,  
info@ceciliagranquist.se



32 33

KURS

Livsmedelshygien - tvådagarskurs
VARFÖR: Du som driver eller har för avsikt att starta verksam-
het inom småskalig livsmedelsförädling på den skånska lands-
bygden får en bra grundutbildning inom livsmedelshygien.
VAD: Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om 
livsmedelshygien. Efter kursen ska deltagaren bland annat ha 
allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur man 
förebygger/undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av 
personlig hygien och hygieniska förhållande i verksamheten, 
förstå betydelsen av att ha rutiner för att förebygga att hante-
ringen ger skadliga eller otjänliga livsmedel. 

DATUM: 6 och 13 februari 2018, kl 08.30 - 16.00 båda 
dagarna
VAR: Hushållningssällskapet Skåne, Skepparslöv, Kristianstad
KOSTNAD: 800 kronor exkl. moms 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 januari 2018
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Eva Rolander,  
tel 010-224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se

KURS

Workshop - Praktisk hantering av 
sociala medier
VARFÖR: För att kunna variera typen av inlägg i sociala me-
dier. För att bättre förstå för hur olika typer av inlägg fungerar, 
vad som t ex skapar interaktion. 
VAD: Efter önskemål finns det nu också en workshop som 
uppföljning på kursen Praktisk hantering av sociala medier. 
Den är även öppen för dig som gick kursen under våren.  
Kursen innebär att du tar med din egen dator och att vi övar 
på att göra olika typer av inlägg. 

DATUM: 30 november 2017, kl 09.00 - 12.30
VAR: LRF Skånes lokaler i Höör, Friluftsvägen 2
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 november 2017
KONTAKT: Anmälan och allmänna frågor: Tommy Persson  
tel 0413-55 90 05. Kursinnehåll: Caroline Göransson,  
tel 040-664 16 84, caroline.goransson@lrfkonsult.se

KURS

Ledarskap, kommunikation och  
organisation 
VARFÖR: Utveckla din förmåga att med verksamhetens syfte 
i fokus, skapa bättre relationer, struktur och sammanhållning.
VAD: Ur kursinnehållet: Hur du prioriterar och betar av de 
rätta nyckelproblemen för att skapa en långsiktig utveckling • 
Hur du för en professionell dialog med kunder och samarbets-
partners, samt eventuella anställda • Få grepp om verktyget 
”Fyra hörnstenar för bra kommunikation” som hjälper att ge-
mensamt lösa problem, skapa engagemang och bygga förtro-
ende • Att leda dig själv och att leda andra • Utveckla laganda 
och samarbete • Hantera motsättningar och lösa konflikter.
DATUM: 29 januari och 19 februari 2018
VAR: Centralt i Skåne
KOSTNAD: 1350 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 december 2017
KONTAKT: Frans Kocken, seniorkonsult, utbildare av småföre-
tagare. tel 070-755 51 61, info@smilingmountain.com

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

Försäljningsstrategier i praktiken  
och marknadsstrategi
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 omkring begrepp som nykunds-
bearbetning, produktutveckling och ökat snittköp per kund 
• Möjliga presumtiva kunder • Plan för bearbetning av dessa 
Upplägg kundmöte • Genomgång av dina produkter, kunder 
och nuvarande marknadsföringsarbete • Diskussion omkring 
önskade målgrupper, budskap, önskad position på markna-
den, mediestrategier osv. Varje rådgivningstillfälle innebär ett 
besök som omfattar omkring 3 timmar. 

DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: Enligt överenskommelse
KOSTNAD: 3300 kr exkl moms
KONTAKT: Caroline Göransson tel 040-664 16 84,  
caroline.goransson@lrfkonsult.se

RÅDGIVNING

Utveckla ditt företag
VARFÖR: Liten kan bli stor! Stärk dina chanser att lyckas ut-
veckla ditt företag! Planera din ekonomi/marknad! 
VAD: Vill du utveckla din verksamhet som i dag bedrivs i 
mindre skala och ligger utanför lantbrukets primärproduktion?  
Viktiga framgångsfaktorer för en lyckad företagsutveckling är 
planering av ekonomi och marknad. Beroende på ditt före-
tags behov och var du står i dag utformar vi rådgivningen så 
att den passar just dig. Under 15 rådgivningstimmar kan vi 
fokusera på att undersöka din marknad och upprätta en mark-
nadsplan. Vi kan också välja att budgetera hur ditt företags 
ekonomi kan utvecklas och med hjälp av realistiska kalkyler ta 
fram ett beslutsunderlag inför en satsning.     

DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: Bland annat besök hos dig
KOSTNAD: 4 260 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 nov 2017, först till kvarn. 
KONTAKT: CI Affärsrådgivning AB/ Caroline Ivarsson,  
tel 0725-00 31 51, caroline.ivarsson@affarsradgivning.nu 
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RÅDGIVNING I

Bättre styr på ekonomin och  
förbättra lönsamheten
VARFÖR: Vi hjälper dig att ta fram nyckeltal, budget, kalkyler 
för prissättning eller att se över ert affärssystem. Vi tittar på 
hur du kan använda dig av dessa verktyg i din verksamhet. 
VAD: Rådgivningen består av ett rådgivningstillfälle med 
besök. Du väljer själv vilket av följande områden du vill ha 
råd omkring; Nyckeltal, budget, kalkylering, prissättning eller 
affärssystem. Rådgivningsbesöket tar ungefär 4 timmar. Det 
finns möjlighet med ytterligare en rådgivning utan besök för 
att komma vidare och färdigställa beräkningar, se rådgivning II. 
DATUM: Enligt överenskommelse 
VAR: Enligt överenskommelse 
KOSTNAD: Rådgivningstillfälle med besök: 3 300 kr exkl 
moms 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 maj 2018 
KONTAKT: Christine Andersson tel 0431-41 81 07,  
christine.andersson@lrfkonsult.se eller Anna-Karin Swahn  
tel 070-250 00 87, anna-karin.swahn@lrfkonsult.se

RÅDGIVNING

Enskild affärsrådgivning
VARFÖR: Om du vill utveckla ditt företag, jobba mer strate-
giskt, öka effektiviteten, bli en bättre ledare, hitta nya kunder, 
öka försäljningen eller skapa nya affärsmöjligheter - då kan 
jag hjälpa dig vidare! 
VAD: Tillsammans definierar vi problem- eller utvecklings-
områden som vi steg för steg arbetar igenom tillsammans. 
Varje rådgivningstillfälle är på 1-1,5 timme. Det bör vara några 
veckor eller en månad mellan varje möte för att du ska hinna 
genomföra det som vi planerat.

DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: Enligt överenskommelse
KOSTNAD: 500 kr exkl moms/rådgivningstillfälle
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn - begränsat antal 
rådgivningstillfällen
KONTAKT: Helén Forssander, affärsutvecklare på ROImarke-
ting AB. tel 076-90 90 19, helen.forssander@roimarketing.me

RÅDGIVNING II

Bättre styr på ekonomin och  
förbättra lönsamheten - fortsättning
VARFÖR: Vi hjälper dig att ta fram nyckeltal, budget, kalkyler 
för prissättning eller att se över ert affärssystem. Vi tittar på 
hur du kan använda dig av dessa verktyg i din verksamhet. 
VAD: Rådgivningen består av ett rådgivningstillfälle. Du väljer 
själv vilket av följande områden du vill ha råd omkring; Nyck-
eltal, budget, kalkylering, prissättning eller affärssystem. Vi går 
igenom dina behov och önskemål när det gäller ökad kontroll 
på företagets ekonomi och en hel del annat.  

DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: Enligt överenskommelse
KOSTNAD: Rådgivningstillfälle utan besök: 1 575 kr exkl  
moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 maj 2018
KONTAKT: Christine Andersson tel 0431-41 81 07,   
christine.andersson@lrfkonsult.se eller Anna-Karin Swahn 
tel 0702-50 00 87, anna-karin.swahn@lrfkonsult.se
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Saknar du någon 
kurs? Eller något 
ämne du skulle  
vilja läsa om?

Tipsa oss gärna!
Kristina A Larsson  010-224 14 53
kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se


