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Nytt år innebär 
växande utmaning-
ar. Vi har samlat 
tre experter som 
ger sina bästa tips 
inför kommande 
odlingssäsong. 

Tobias Nilsson ställde om till  
ekologisk kött- och växtproduktion, 
något han inte ångrar.  
”Det är brist på det mesta inom 
KRAV och lyckas man finns det 
mycket att hämta hem.”

Frågan om dik-
ning är mer aktuell 
än någonsin efter 
ett blött 2017 och 
SMHI:s analyser 
spår mer regn över 
Skåne i framtiden.    
Men hur tar man 
första steget?   

Kan bikupor i fälten ge större 
rapsskörd? Bidrar rapsen till den 
biologiska mångfalden? Vi pratar 
fakta och falsarier om raps med tre 
experter.  

På Kärråkra gård driver  
Micaela Liljedahl trädgårds-
terapi. Hit kommer nyan-
lända  som behöver extra 
stöd för att med hjälp av 
trädgård och aktiviteter lära 
sig språket. 

16 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 årets första Smart Landsbygd!
Detta nummer har temat Ett rikt odlingslandskap. Under rubriken 
”Hej på dig” får du träffa Kamilla Persson som ansvarar för kurser 
och rådgivningar inom området. 
Vi lyfter också frågan om raps gynnar den biologiska mång- 
falden. Möt forskaren Sandra Lindström och lantbrukarna Henric 
Brinte och Gert-Inge Andersson i artikeln ”Bland raps och bin”.

Möt också Tobias Nilsson och Micaela Liljedahl som driver var sitt 
företag på deras båda gårdar. Micaela jobbar med integration med hjälp av träd-
gårdsterapi. Tobias är en lantbruksföretagare som är nyfiken på vad marknaden 
efterfrågar. Han föder upp KRAV-grisar och odlar en del udda grödor och bidrar 
därmed också till gårdarnas diversifiering. 

Dikningsfrågor är högaktuellt efter en extremt våt höst. På begäran ger vi dig en 
chans att djupdyka inom detta område. Läs mer på sid 18. Passa på att gå kurs i 
februari och fältvandring i mars om just dränering och dikesundehåll.

Bland Länsstyrelsens många uppdrag ingår att verka för ökad ekologisk produk-
tion. Målet är att år 2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksmarken vara 
ekologisk. Inom livsmedelsstrategin har vi samtidigt målet att 60 procent av den 
offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produk-
ter samma år. För att uppnå detta mål är det av stor vikt att vi kan öka den inhem-
ska produktionen så att vi kan ha ett rikt utbud av våra fina svenska livsmedel. 
Lyssna gärna på Länsstyrelsen Skånes Podcast ”Nörderiet” och avsnittet som kom 
ut nu i  dagarna, där John och Mia kommer nörda ner sig i mer fakta än myter om 
ekologiskt.

Vi presenterar även tre ekologiska 
rådgivare som delar med sig av 
sina bästa tips inför vårsådden, 
missa inte detta!

Och som vanligt vill vi fresta med 
några besöksmål i Skåne. Kanske 
kan en tyst plats locka efter jul 
och nyår?

Trevlig läsning & Gott Nytt År!

John, Mia, Kamilla, Eva och 
Kristina

V
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nte alla som kommer till Sverige klarar av att 
lära sig språket den vanliga vägen inom SFI, 
säger Micaela. En del mår alldeles för dåligt, 
fysiskt eller psykiskt, för att orka ta till sig un-
dervisningen. Den verksamhet jag bedriver är 
en del av RSFI – Resurs, Språk, Friskvård, Inte-
gration – som Hässleholms kommun erbjuder 
personer som behöver extra stöd att komma in 
i samhället. 

Modellen bygger på forskning om språk, 
motivation och integration och testar nya teo-

rier och metoder kring lärande, integrationsproces-
ser och migration. Deltagarna följer ett individan-
passat schema och aktiviteterna styrs av personernas 
egna förmågor och önskemål. 

Tryggt att vara tillsammans
Trädgårdsterapi är en av aktiviteterna som  

erbjuds och bland deltagarna på Kärråkra har de 
flesta tidigare erfarenhet av odling, trädgårdsskötsel 
eller matlagning. Dessa erfarenheter används som 
grund i inlärningen av det nya språket. 

– Vi har inga tolkar utan all kommunikation sker 

på svenska – och med hjälp av mycket gester och 
ansiktsuttryck! säger Micaela. Att inlärningen sker 
utifrån en bekant miljö underlättar och i köket och 
trädgården finns det hur många ord som helst att 
lära sig. 

Verksamheten utgår från Alnarpsmetoden, men 
har anpassats efter gruppens behov. Ett exempel är 
att personer som vanligtvis deltar i trädgårdsterapi 
ofta har ett stort behov av ensamhet. För deltagarna 
på Kärråkra är det tvärtom.

– För dem är det en trygghet att vara tillsammans, 
så vi samlas kring maten och i trädgården, berättar 
Micaela. Varje dag börjar med en gemensam samling 
där vi går igenom vilka uppgifter som finns. Till ex-
empel har vi byggt en örtagård, planterat fruktträd 
och odlat grönsaker, men vi har också gjort fågel-
holkar, kokat marmelad, lagt in gurkor och lärt ut 
hur man cyklar. 

Inte minst cyklingen blev en riktig succé. Efter 
att ha tränat på vägen utanför gården fick deltagarna 
så småningom kläm på tekniken.

– De var jättelyckliga, att kunna cykla innebar 
en enorm frihet för många av dem, säger Micaela. 

Med staden i ryggen och landet framför näsan driver arbets-
terapeuten Micaela Liljedahl trädgårdsterapi på Kärråkra gård 
i Hässleholm. Hit kommer nyanlända som behöver extra stöd 
för att lära sig språket. Det får de göra med hjälp av trädgård 
och aktiviteter, i ett tempo som passar vars och ens individuella 
behov. 

Trädgården 
som ingång  
till språket

I
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal



4 5

Deltagarna hos Micaela har 
bland annat planterat fruktträd 
som en del i trädgårdsterapin.

En del av problematiken 
var att många rörde 
på sig för lite, berättar 
Micaela. När man som 
jag bor på gård rör man 
sig ju hela tiden utan att 
tänka på det och det var 
då som tanken på en 
grön verksamhet föddes.

”
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Andra saker som vi gjort är att prata om svenska 
traditioner och i julas bakade vi pepparkakor och 
lussekatter.  

Utökad verksamhet är drömmen
Micaelas eget intresse för trädgårdsterapi star-

tade för många år sedan när hon arbetade med per-
soner inom LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade).

– En del av problematiken var att många rörde 
på sig för lite, berättar Micaela. När man som jag 
bor på gård rör man sig ju hela tiden utan att tänka 
på det och det var då som tanken på en grön verk-
samhet föddes. 

Kärråkra köpte Micaela och hennes man Tobias 
Nilsson 2015 med avsikt att bedriva verksamhet 
där, förhoppningsvis inom grön omsorg. Och så 
blev det, våren 2017 inledde Micaela ett tvåårigt 
samarbete med Hässleholms kommun kring RFSI, 
där Micaela är anställd av kommunen på halvtid.

– Självklart hoppas jag på en utökad verksamhet 
i egen regi, men det här kändes som ett bra första 
steg, säger hon. Trädgårdsterapi är arbetskrävande 
och att vara anställd innebär trots allt en viss trygg-
het.  

Terapin ger resultat
Personerna på Kärråkra kommer från olika  

länder, är i olika åldrar och har olika förutsättningar 

att lära sig svenska och fortsätta vidare till studier 
och arbete. Vissa har behov av rehabilitering, andra 
behöver ”bara” hjälp med att få språket att falla på 
plats.

– Flera har kvar familjen i hemlandet, vilket 
betyder mycket oro, berättar Micaela. Andra vän-
tar på besked om uppehållstillstånd och lever un-
der stor stress. Jag sa tidigare att vi inte använder 
tolk, men i vissa situationer gör vi det för att kunna 
föra djupare samtal och minska stressen som vissa 
praktiska göromål för med sig. Trots att det är tungt 
ibland skrattar och skojar vi mycket, och att se vilka 
framsteg deltagarna gör är helt fantastiskt!

Ett exempel är deltagaren som på grund av svår 
posttraumatisk stress inte fått en enda aktivitet att 
fungera, inte förrän han kom till Kärråkra. 

– Han har berättat att när han är på Kärråkra mår 
han väldigt bra och har kul, säger Micaela. Jag blir 
så glad när jag hör det, precis som jag bli glad när 
jag ser vilka framsteg alla gör i det svenska språket. 
Några sa ingenting alls när de kom hit, nu pratar 
de hela meningar. Det är väldigt spännande att följa 
deras utveckling och jag hoppas att fler vågar satsa 
på trädgårdsterapi som behandlingsform – för det 
ger verkligen resultat. 

FAKTA 
Alnarpsmetoden
Trädgårdsterapi enligt 
Alnarpsmetoden är 
utarbetad av professorn 
i miljöpsykologi Patrik 
Grahn och hans 
forskarteam vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet. 
I metoden används 
trädgården samt 
trädgårdsarbetet för att 
bland annat förbättra 
deltagarnas fysiska 
och mentala hälsa, öka 
deras sociala anpassning 
och ge dem en känsla 
av meningsfullhet. 
Trädgårdsterapin sker 
efter egen förmåga. 
Samtal, aktivitet, vila, 
sinnesstimulering och 
terapeutiska möten 
blandas.

Vill du också utveckla 
din verksamhet? Passa 
på att utnyttja våra 
subventionerade 
rådgivningar inom 
affärsrådgivning, 
försäljningsstrategier, 
marknadsföring mm! Läs 
mer under Skapa nya 
jobb, sid 32 och framåt.
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I artikelserien Hej på 
dig lär vi känna medar-
betare på Länsstyrelsen 
Skåne. Möt kompe-

tensutvecklare Kamilla Persson. 

Vad jobbar du med på Länsstyrelsen?
– Jag är ansvarig för kompetensutvecklingen inom 

ett rikt odlingslandskap. Det innebär att jag arbetar 
för att öka kunskapen om biologisk mångfald och kul-
turmiljövärden. De är en förutsättning för att bevara 
jordbruksmarkens produktionsförmåga och odlings-
landskapets kulturarv. 

Ge några exempel på vad ni gör!
– Ett ämne som alltid är aktuellt är vikten av  

pollinatörer. Där ordnar vi kurser i hur man kan gyn-
na humlor och bin på sina marker, och därmed öka 
förutsättningarna för en god skörd. Ett annat exempel 
är enskild rådgivning för att öka mångfalden på den 
egna gården och ge bättre förutsättningar för viltet 
att trivas. Kurserna i lieslåtter, naturvårdsbränning, 
ympning och att beskära fruktträd är också väldigt 
populära. 

Vad är det som gör ett rikt odlingslandskap 
så spännande?

–  Vetskapen om att allt hänger ihop. Vi är beroende 
av att ha ett väl fungerande lantbruk för att överleva 
och lantbruket fungerar bäst när alla delar är där. Det 
är som ett flygplan, man kan ta bort en skruv här och 
en mutter där och flygplanet fungerar hyfsat ändå. 
Men så tar man bort en mutter till – och hela planet 
störtar. 

– På samma sätt är det med vårt odlingslandskap. 
Vi kan ta bort lite mångfald här och lite artrikedom 
där, men till slut brakar allt samman. Eftersom vi  
redan har tagit bort en hel del på sina håll är det vik-
tigt att vi värnar om det vi har kvar.

Hur kom det sig att du började arbeta på 
Länsstyrelsen?

– Jag och sambon bedrev smågrisproduktion i fle-
ra år, men framför allt kom jag till en punkt där jag 
tvekade om jag ville fortsätta. När jag så en dag föll 
igenom ett tak blev det startskottet på att göra något 
nytt. Jag satte mig på skolbänken och utbildade mig 
till landskapsvetare – och på den vägen är det.

Så nu är det slut med egna djur?
– Njaa, inte riktigt. Vi föder upp  tjurar och jag har 

ett par stutar som sällskapsdjur. Det är rogivande med 
nötkreatur och planen har varit att träna och köra in 
stutarna. Tiden har dock varit knapp så det har gått 
si så där. Vi har även vaktlar och bin. För binas skull 
odlade vi biväxter förra sommaren och hela luften 
surrade. Häftigt! Dessutom var det vackert, ett värde 
man inte ska förbise. 

Hur menar du med värde som inte ska 
förbises?

 – Jo, i takt med att konsumenterna bryr sig allt
mer om var maten kommer ifrån, är det viktigt att 
hitta dörröppnare till dialog runt svenskt lantbruk. 
Hos oss var det flera personer som frågade vad det var 
vi odlade, när de såg den vackra, blåa honungsörten. 
Nyfikenheten gav oss möjlighet att berätta om vår 
verksamhet på gården. Så man ska inte underskatta 
den ekonomiska betydelsen av mångfald och vackra 
kulturmiljöupplevelser.

Vad har du för visioner om 
kompetensutvecklingen framöver?

– Eftersom jag brinner för mitt arbete ser jag gärna 
att ännu fler konsulter är med när vi handlar upp kur-
ser. De vi har är bra, inte tal om annat, men vi har ut-
rymme för att bredda oss ytterligare. Samma sak när 
det gäller våra deltagare, jag ser gärna att ännu fler tar 
sig tid att delta. 

”Jag gillar 
vetskapen om att 
allt hänger ihop” 

KAMILLA PERSSON

Bor: Hagestad, mellan 
Ystad och Simrishamn
Utbildning: Lantbruk 
och Landskapsvetare
Blir glad av: Ett gott 
samtal som ger nya 
tankar och idéer men 
även att komma hem 
och hugga tag i allt 
arbete. 
Odlar: Mest grönsaker 
och dahlior. Fast, jag 
brukar försöka odla det 
mesta; fruktkärnor petas 
ner i en blomkruka och 
efter en tid växer det 
kanske upp något som 
jag har glömt av.   

HEJ
PÅ
DIG

Kom gärna med 
förslag på vad vi kan 
ta in i vårt kursutbud, 

vi lyssnar och lär!
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Sant och falskt om 
raps och bin

Kan bikupor i rapsfältet öka skörden? Är det sant att honungsbin 
föredrar linjeraps framför hybridraps? Gynnar raps den biolo-
giska mångfalden? Smart Landsbygd träffade forskaren Sandra 
Lindström, biodlaren Gert-Inge Andersson och hybridrapsodla-
ren Henric Brinte för att reda ut vad som är fakta och vad som är 
rap(s)akalja.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

ert-Inge Andersson, lantbrukare med 
20 hektar betesmark och 90 hektar 
odlad mark, där han odlar vall, sock-
erbeta, raps, korn och vete. Sår även 
in blommande kantzoner runt fälten 
för att gynna den biologiska mångfal-
den. Biodlare med runt 50 000 ho-
nungsbin per kupa som mest under 
säsongen.

Henric Brinte, lantbrukare med 
340 hektar mark. Odlar gräsfrön, 

raps, korn, vete, sockerbeta och klöver. Hyr ut 
fastigheter på gården till sommargäster, bröllop, 
konferenser och andra evenemang. 

Sandra Lindström, agronom som arbetar på 
Hushållningssällskapet Skånes avdelning för forsk-
ning och utveckling. Doktorerat med avhandling-
en ”Insect Pollination of Oilseed Rape”.

Henric: Det fina med hybridraps är att den är 
mer vinterhärdig och att man kan få egenskaper 
som inte linjeraps har. Själv odlar jag till exempel 
en sort som heter V316 Hollraps som bland an-
nat går till McDonalds, eftersom oljan tål värme 
mycket bättre än oljan från linjeraps. 

Sandra: Ett annat argument för hybridraps är 
att den ger större skördar, men min forskning vi-
sade att skörden från linjesorter var upp till elva 

procent bättre än från hybridsorter – förutsatt 
att man hade bisamhällen ute i odlingarna. Lin-
jesorterna i försöket påverkades alltså positivt av 
insektspollinering medan hybridsorterna inte på-
verkas alls.

 Gert-Inge: Men hur är det med nektar? Mina 
bin flyger hellre på linjeraps än hybridraps om de 
får välja. Hybridrapsen blommar först och då fly-
ger de dit, men så fort linjerapsen blommar väljer 
de den istället.

Sandra: En studie från 90-talet visade att det 
är större skillnad mellan olika rapssorter än vad 
det är mellan linje- och hybridraps. Fast i fjol vi-
sade en annan studie från Italien att hybridsorter 
bara producerar hälften så mycket nektar som lin-
jesorter. Och i våras, när en forskargrupp i Eng-
land undersökte 24 rapssorter, kom de fram till 
att så kallade GMS-hybrider producerar nästan två 
gånger mer nektar än både linjesorter och så kall-
lade CMS-hybrider. Det finns alltså inget enkelt 
svar, utan det krävs mer forskning för att vi ska 
veta vad som gäller.

En fantastisk resurs för pollinatörer
Henric: Klart är i varje fall att raps är viktig 

föda för bina och jag tycker det är synd att vår-
rapsen, som blommar senare än höstrapsen, har 
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Rapsfakta
Raps är en ettårig oljeväxt som 
sås på våren – vårraps – eller 
på hösten – höstraps. I Skåne 
är höstraps betydligt vanliga än 
vårraps. 

Liksom andra växter förädlas 
raps för att få fram sorter med 
bättre egenskaper än sina 
föregångare. Linjesorter tas fram 
på traditionellt sätt, genom att 
man korsar plantor med önskade 
egenskaper för att slutligen få fram 
en ny sort. Hybridsorter förädlas 
genom kontrollerad korsning av 
inavlade sorter som inte är släkt 
med varandra. Att ta fram nya 
hybridsorter går mycket snabbare 
än att ta fram nya linjesorter, men 
utsädet till hybridsorter är betydligt 
dyrare. Idag är cirka 85 procent 
av all raps som odlas i Sverige 
hybridraps enligt SFO, Sveriges 
Frö- och Oljeväxtodlare.  
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så stora problem med insekter att vi knappt odlar 
den längre i Skåne. Vi behöver en längre blom-
ningstid för att gynna pollinatörerna.

Sandra: Raps är en fantastisk resurs 
för både människor och pollinatörer, 
oavsett vilken rapssort man väl-
jer. Men det är som du säger, 
såväl honungsbin som vilda 
pollinatörer är beroende 
av att det finns blommande 
grödor under lång tid. 

Gert-Inge: Det är 
mycket annat som påverkar 
också, till exempel när på da-
gen man väljer att spruta rap-
sen. Genom att välja rätt tid-
punkt stör man pollinatörerna 
så lite som möjligt, det tycker 
jag är viktigt. Allra bäst hade 
det varit om det fanns sorter som klarade sig helt 
utan sprutning.

Henric: Jag håller med, vi behöver fler mot-
ståndskraftiga sorter som samtidigt ger stora skör-
dar.

Sandra: Och likaväl som man förädlar fram 
raps som ger större skördar, så borde man kunna 
förädla fram sorter som ger mer nektar. 

Gert-Inge: Absolut, som odlare väljer man 
rapssort efter fler behov än skörden – även om 

den såklart har stor betydelse. Därför är det vik-
tigt med både forskning och information, så vi  
kan göra så kloka val som möjligt.

 Sandra: Bra att du säger det! Ibland, om 
jag får provocera lite, tycker jag att när 

man frågar lantbrukare varför de 
väljer en viss rapssort, får man 

till svar att: ”för det gör ju alla 
andra”.

Henric: Det gäller kanske 
äldre lantbrukare som Gert-
Inge och jag, som tycker det 
är svårt att söka information 

på internet! Skämt åsido, men 
jag ser på min son, som jag driver 
lantbruket med, hur noga han lä-
ser på innan han väljer sort. Och 
det är han inte är ensam om.

Sandra: Just därför borde 
informationen kring olika rapssorter vara bättre. 
Idag saknas en del information, som till exempel 
nektarproduktion och insektspollineringens be-
tydelse för skörden. Oavsett om det handlar om 
linje- eller hybridraps är det viktigt att den infor-
mationen är tillgänglig om lantbrukarna ska kunna 
göra bra val. Inte bara utifrån avkastning utan ock-
så utifrån vad som gynnar deras lantbruk i stort 
– och den biologiska mångfalden.

Henric Brinte

Gert-Inge Andersson och Sandra Lindström ”Såväl honungsbin som vilda pollinatörer är beroende 
av att det finns blommande grödor under lång tid”. 

Likaväl 
som man 
förädlar fram 
raps som 
ger större 
skördar 
borde man 
kunna få 
fram sorter 
som ger mer 
nektar. 
Sandra Lindström

”



10 11

Vi har bett rådgivarna inom eko-
logisk växtodling på HIR Skåne att 
ge sina fem bästa tips för dig som 
just nu planerar för kommande 
säsong.

Våra tips inför vårsådden:
• Se till att ha avsättning för den gröda du väljer att 

så. Kanske finns någon med ekologiska djur som 
du kan leverera direkt till.

• Vid sådd, tänk blindharvning. Det vill säga  ogräs-
harvning mellan sådd och uppkomst av grödan. 
Placera utsädet på jämnt djup, gärna nertryckt 
i fast jord.

• Lägg fokus på blindharvningarna och eventuellt 
tidiga ogräsharvningar.

• Räkna på din fosforbalans i vinter och tag hem 
gödsel utifrån vad du får tillföra.

• Våga prova med att så in mellangrödor som  
exempelvis blodklöver och vitsenap för att se hur 
just du kan minska gödselbehovet.

Stefan Lundmark

Per Modig

Kerstin Andersson

5bästa 
tipsen inför 
vårsådden

Blodklöver

Vitsenap
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J
ag har alltid velat ha grisar och jag har alltid 
velat ha ekologisk produktion, säger Tobias. 
Fram till 2009 drev jag konventionell uppföd-
ning, sen ställde jag om och 2011 var gården 
godkänd för KRAV. 2013 byggde jag ytterligare 
en avdelning och 2015 byggde jag ett helt nytt 
slaktsvinsstall. Nu har jag plats för 900 grisar 
och förra året gick cirka 2 400 till slakt.

Det nya stallet har han byggt så som han 
själv tycker att ett stall ska se ut och fungera, 
vilket resulterat i en byggnad med högt i tak, 

stora ljusinsläpp och med naturlig ventilation istäl-
let för med fläktar. Alla stallar, inte bara det nya, är 
dessutom isolerade för att hålla värmen bättre.

– Jag har byggt modernt för att stallarna ska vara 
så lättskötta som möjligt, berättar Tobias. Det var 
inte billigt, men tack vare att jag gjorde mycket av 
jobbet själv funkade det.

Smarta svin med studs i benen
I stallarna har grisarna gott om utrymme där 

de kan springa omkring och böka runt i halmen. 
Om de vill, och det vill de, kan de även gå ut på en 
platta utanför stallet året om. Minst fyra månader är  
grisarna på sommarbete, där de effektivt vänder 
runt jorden.

– Det är gott att se dem ute, även om sommar-
betet innebär en hel del arbete, säger Tobias. Bara 
att se efter inhägnaden tar sin tid, grisar är smarta 
djur och lär sig till exempel snabbt att lägga pinnar 
på trådarna så elstängslet slutar fungera. Förra året 
hade vi dessutom en gris som lärde sig att hoppa ut 
ur hagen, och sen drog den med sig sina kompisar 
också. Då fick vi dit titt som tätt och fösa in dem 
igen. 

Grisarna kommer till gården när de är cirka tre 
månader gamla. Idag köper Tobias in dem från en 
KRAV-gård i Vollsjö, men de första åren fanns det 
knappt några smågrisar alls att få tag på.  

– Jag var tidigt ute med ekologisk produktion 
och i början var det inte helt lätt, säger Tobias. Nu är 
vi betydligt många fler KRAV-lantbrukare och pro-
duktionen växer i takt med efterfrågan från mark-
naden. Ekologisk köttproduktion är visserligen både 
dyrare och innebär mer jobb, det ska jag inte sticka 
under stol med, men det är det värt när man ser hur 
bra djuren mår. Det tycker både jag och konsumen-
terna.

Tar emot studiebesök på gården
Utöver köttproduktionen bedriver Tobias växt-

odling på egen och arrenderad mark, sammanlagt 

För åtta år sedan började han ställa om till KRAV. Nu har Tobias 
Nilsson 240 hektar ekologisk växtodling och ett helt nytt stall för 
grisuppfödning som han byggt själv.  
- Ekologisk köttproduktion är dyrare och innebär mer jobb, men 
det är det värt när man ser hur bra djuren mår. Det tycker både 
jag och konsumenterna, säger han.  
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Höga krav ger 
gladare grisar

Vill du också 
vidareutbilda dig inom 
ekologisk produktion? 
Du hittar alla våra kurser 
inom eko på sidorna 
20-25. 
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240 hektar. Växtföljden är uppbyggd för att gynna 
den biologiska mångfalden och målet är att det ska 
finnas något som blommar hela säsongen. Förutom 
foder till grisarna, som han är självförsörjande på 
till cirka 70 procent, odlade 
han förra året bland annat 
quinoa, morötter, potatis, 
spenatfrö och raps. 

– För mig är det jätte-
viktigt att inte låsa fast mig 
vid bara en sak, då utveck-
las jag inte, menar Tobias. 
Det är inte min melodi att 
göra samma sak varje år, så 
när jag hittar något nytt som 
känns intressant är det bara 
att köra. Det är brist på det 
mesta inom KRAV och lyck-
as man finns det mycket att 
hämta hem. Samtidigt vet man aldrig hur odling av 
specialgrödor faller ut, så jag skulle inte rekommen-
dera någon att satsa om de inte har pengarna.

På vintern, då lantbruket inte tar lika mycket tid, 
passar Tobias på att gå kurser och vidareutbilda sig 
inom ekologisk produktion.

– Jag och min anställde går på så mycket vi bara 

kan för att lära oss nya saker, säger Tobias. Dessutom 
tar jag emot gårdsbesök från andra lantbrukare som 
vill börja med KRAV. Det ställer jag gärna upp på 
– de ska ju inte behöva gå på samma minor som jag 

själv har gjort! Å andra sidan 
ska man inte vara rädd för att 
misslyckas, det lär man sig av, 
fast det är bra om man kan 
undvika de dyraste missta-
gen.

Vilka grödor som Tobias 
ska odla i år håller han helst 
för sig själv, men han berättar 
gärna om andra projekt som 
han hoppas kunna realisera 
framöver.

– Jag hade gärna odlat 
något där jag kom nära slut-
konsumenten, berättar To-

bias. En jordgubbsodling med självplock hade till 
exempel varit väldigt kul. Och jag hade gärna sett 
att verksamheten vid Kärråkra kunde vidareutveck-
las till att även omfatta odling och försäljning. En del 
av deltagarna hade säkert klarat av att gå vidare i ett 
sådant projekt, om det sker i organiserad form. Det 
hade varit spännande att vara del av!

Tobias Nilsson har alltid velat ha ekologisk produktion och han har alltid velat ha grisar. Nu har han plats för 900 slaktsvin i stallet som han har byggt på egen hand. 

FAKTA
Femton minuter från 
Kärråkra, där Micaela 
Liljedahl bedriver 
trädgårdsterapi, ligger 
Björkäng, gården där 
Tobias, Micaela och deras 
familj bor. På Björkäng är 
det Tobias som ansvarar 
för verksamheten och 
han har både kött- och 
växtproduktion

Var inte rädd för att misslyckas, du lär dig av 
misstagen, menar Tobias Nilsson. 

För mig är det 
jätteviktigt att 
inte låsa fast mig 
vid en sak, jag vill 
inte göra samma 
sak varje år.

”
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Fem fantastiska 
naturupplevelser

Högt, torrt, blåsigt, blött eller tyst. Skåne är fullt av 
vackra platser som tillfredsställer alla smaker och  
sinnen. Smart Landsbygd listar fem av dem.  

HÖGT

Uppe på Söderåsen, mellan Traneröds 
mosse och Magleröd, ligger Skånes hög-
sta topp. 212 meter över havet är kanske 
inte något att skryta med men det är i 
alla fall högre än högsta berget i Dan-
mark. 

Själva toppen har ingen utsikt utan ligger i ett 
skogsområde. Bättre vyer har du från utkikstornet 
vid Höjehall en kort bit därifrån. Därifrån kan du 
en klar och fin dag se Öresundsbron långt bort i 
söder. Höjehall ligger i strövområdet Klåveröd och 
på Stiftelsen Skånska Landskaps hemsida hittar du 
bra information om den markerade leden som går 
upp till Höjehall.

Om du vill uppleva stillhet och ro ska du besöka 
Söderåsens okända systerravin, Klöva hallar. Nere 
i den djupa ravinen kan du vandra längs ån och 
uppleva en vildmark som känns långt borta från 
det välbesökta Skäralid. Ån som rinner i ravinens 

botten har ett rent, klart vatten som öringen trivs 
i. Vintertid kan man få syn på strömstaren på en 
sten mitt i det forsande vattnet. Den lever på vat-
tenlevande insekter och dyker oförskräckt ned i 
det iskalla vattnet. Även kungsfiskaren trivs längs 
bäcken och är lättast att få syn på när den kommer 
flygande som en blåskimrande raket.

Längs ravinens norra sida går Skåneleden och 
här har du bitvis en fantastisk vy över ravinen och 
bokskogen. En omarkerad stig går nere i ravinen 
och bäst är att starta i den lilla byn Klöva hallar.

Höga berg och djupa dalar

TEXT: Maria Sandell  FOTO: Most Photos, Maria Sandell
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BLÖTT

Det sägs att alkärr och lövsumpskogar är 
Sveriges regnskogar. Det är inte bara för att 
det är blött och svårt att ta sig fram som de 
liknas vid jordens äldsta och artrikaste miljöer. 
Där skogen och våtmarken möts skapas en 
biologisk mångfald som är bland de rikaste i 
landet. 

Klibbal på stora socklar, mindre kärr och små öppna vat-
tenspeglar skapar variation i skogen. På våren fylls luften 
av fågelsång men nu vintertid kan man njuta av tystna-
den och lugnet. 

I naturreservatet Gyllebosjön på Österlen kan man 
vandra in i lövsumpskog på spångar av trä. Till de mörka 
vattnen kring träden kommer både vattensalamander 
och långbensgrodan på vårkanten för att leka. 

Gyllebosjön är en djup källsjö med klart vatten. Sjön 
hyser många fiskarter, som gädda, abborre, ål och in-
planterade arter som regnbåge, gös och öring.  

På en holme i sjön, utanför själva naturreservatet, lig-
ger Gyllebo slott och borgruin. Här finns rester av den 
borg som byggdes på 1400-talsborgen av ätten Knob.  
Slottet du ser på ön idag är dock byggt på 1800-talet. 
Mitt i sjön går en rullstensås, Munkaryggen. Den kan ha 
fått sitt namn av de munkar som bodde i klostret som 
fanns på 1300-talet. Kanske kunde man då se munkarna 
vandra fram torrskodda längs åsen mitt ute i sjön. 

TORRT

Bland tallarna i naturreservatet Gropahålet 
lyser det upp i de öppna gläntorna som om 
de vore snötäckta. Den vita sanden står i 
skarp kontrast till de fuktiga mossmattorna i 
tallskogen. 

När solen skiner blir det som en lite torr, het öken 
mitt bland de trädklädda sanddynerna. Det är del av 
ett restaureringsprojekt av de trädklädda dynerna där 
sandmarkens växters och djurs miljöer restaureras. Bar 
sand är nämligen en bristvara i dessa miljöer. Den ger 
värme och boplats åt många insekter. Sommartid lurar 
myrlejonet i sanden. De är larven till en slända som le-
ver sitt liv i sanden. Nere i gropen ligger den gömd och 
väntar på att myror och andra insekter ska trilla ned. 
Vintertid är det bara att vänta in snön. Då förvandlas 
de öppna gläntorna till perfekta pulkabackar. Här finns 

mjuka backar för de minsta men på den södra sidan av 
vägen in mot parkeringen finns en rejäl backe som även 
de lite större barnen kommer gilla. Och för oss som har 
några år på nacken, visst vore det roligt att än en gång 
sätta sig på kälken och susa nedför backen?

Välkommen till Skånes regnskog

Skånes största sandgropar

fler utflyktstips på nästa uppslag >>>
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BLÅSIGT

Vill du brottas med naturens krafter och 
känna stormvindarna slå emot dig? Då 
ska du söka dig till Hovs hallar när det 
är kuling och västliga vindar. På kanten 
av klipporna kan du känna vindar som 
kommer från de stora vidderna ute på 
Atlanten. 

De västliga vindarna är orsaken till att du kom-
mer ha sällskap av påpälsade människor med 
kikare i handen. Stormar gör att fåglar som inte 
hör hemma i Sverige kommer inflygande med de 
starka vindarna. Det är havets fåglar - havssulor, 
liror och stormsvalor. Och kanske även albatros-
sen som lever nästan hela sitt liv på vingarna. Ute 
bland vågorna kan man få syn på dem, dansande 
över vågskummet.

Men även en lugn dag kan man uppleva na-
turens kraft. Hovs hallar ligger där det böljande 
jordbrukslandskapet på Bjärehalvön möter havet. 
Vattnet har eroderat klippberget och skapat stup, 
klapperstenstränder, raukar och grottor. Den 

dramatiska stämningen längs klipporna har gjort 
Hovs hallar till en populär inspelningsplats där 
allt från scenen med Döden i Ingemar Bergmans 
Det sjunde inseglet till Ingenjör Andrées luftfärd 
har spelats in.

Del av namnet Hovs hallar kommer från ordet 
för klippa eller häll, det har också gett namn åt 
vårt grannlandskap Halland.

Fångad av en stormvind

TYST

I vissa naturreservat hittar man stillheten 
och tystnaden trots att området varken 
är stort eller ligger långt borta. Mitt i 
Skåne, mellan Höör och Röstånga, höjer 
sig naturreservatet Allarps bjär, en av 
Skånes uråldriga vulkaner. 

Trots att Skåneleden går genom reservatet så är 
man ofta alldeles ensam i den vackra lövskogen. 
Stigen upp på toppen är bitvis brant men sedan 
i somras finns det ledstänger längs de brantaste 
bitarna av stigen. Sitt en stund på toppen, i vul-
kankraterns mitt, och lyssna på tystnaden. 
Med lite tur kan man hitta en ganska oansenlig 
och till synes malplacerad sten intill Skåneleden. 
Invid stenen finns inskriptionen ”Karrastenen”. 
Enligt traditionen är den som klarar av att lyfta 
stenen stark som en karl!

En gång för miljoner år sedan fanns flera aktiva 
vulkaner i Skåne. Idag är de inaktiva, för länge 

sedan insomnade. Du kan dock hitta rester av 
stelnad magma från kraterrören, det vill säga 
magma som aldrig hann välla ur kratern när 
vulkanen slocknade. Under årmiljonernas lopp 
har vulkanens yttre eroderats bort och bara den 
motståndskraftigare kärnan från magman finns 
kvar. Den heta lavan sprack ofta upp i oregel-
bundet sexkantiga pelare när den stelnade och 
sådana kan man se på ett par ställen där berget 
sticker upp ur vegetationen.

Tystnaden mitt i Skåne
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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. 

www.facebook.com/landsbygdskane

PINGPONG
DEN DIGITALA KURSKATALOGEN

https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog

Skånsk Landsbygd  
– allt samlat på ett ställe
Få ett stort utbud av kurser och rådgivningar

Kunskap om varför landskapet ser ut om det gör
Allt om landsbygds programmet

Mängder av goda exempel

Följ oss på facebook
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Välskött dränering är en grundförutsättning för 
jordbruket eftersom det skapar möjlighet för höga 
skördar. Dikning har därför varit reglerad i lag ända 
sedan 1500-talet och är det än idag, om än med en 
mer miljöanpassad lagstiftning än på den tiden. 

Trots dikningens betydelse har det moderna jord-
bruket inneburit att mycket kunskap om ämnet fallit 
i glömska. Det är inte alltid lätt att veta vad man ska 
göra när vattnet stiger ute på åkern – vil-
ket var en vanlig syn i höstas.

– Flera personer har hört av sig 
till oss och undrat om vi inte kan ha 
en kurs i dikning och dikesunder-
håll, berättar Mia Davisson, kom-
petensutvecklare på Länsstyrelsen. 
Och visst kan vi det! I vår anordnar 
vi, inom ramen för Greppa Näring-
en, en utbildning där vi varvar teo-
retisk och praktisk kunskap. Vi pratar 
om vattnets betydelse, lagstiftning 
och juridik, men ger även handfasta 
råd om dikning och dikesunderhåll. Dessutom ger vi 
oss ut i fält och ser hur det fungerar i praktiken.

Ett blötare klimat att vänta
En av föreläsarna under kursen är Peter Malm, 

HIR Skåne, som är expert på täckdikning.
– Förutom att vara en förutsättning för jordbru-

ket är god dränering viktig för omgivningen runt-
omkring, berättar Peter.  Många tänker nog inte på 
att jordbrukets dräneringsledningar och diken även 

avvattnar villaområden och vägar, och 
att om dikningen missköts kan det re-
sultera i vattenfyllda källare och över-
svämmade gator. 

Täckdikningen tog fart när tegelrör 
började användas under andra hälften 
av 1800-talet. Än idag finns det kvar 
mycket dränering från 1800-talet och 

en hel del fungerar fortfarande, 
men långt ifrån allt. 

– Det är som med mycket 
annat, diken och dränering 
kräver kontinuerlig sköt-
sel, säger Peter. För 50-
100 år sedan, när det bod-

de mer folk på landet och 
fler var involverade i jord-
bruket, såg och underhöll 
man sina diken och dräne-
ringsbrunnar på ett helt annat sätt. Mycket 
av den erfarenheten har försvunnit och nu 

behövs en allmän kunskapshöjning på flera fronter.
Kunskapshöjningen är även viktig med tanke på 

Skånes framtida klimat.
– I de klimatanalyser som SMHI har tagit fram, 

visar samtliga scenarion på ökad nederbörd i Skåne, 
berättar Mia. Dränering och dikesunderhåll är alltså 
ett högaktuellt ämne som måste tas på allvar – och 
ditt första steg kan vara att anmäla dig till kursen 
och fältvandringen - se sidan 19 här bredvid under  
Greppa Näringens aktviteter. 

Dränering och 
dikesunderhåll 
– så gör du

Dikesunderhåll och dränering har alltid varit viktiga frågor 
för lantbruket, men vissa år är de mer aktuella än andra. 
Efter ett blött 2017 ställdes många inför det faktum att det 
var dags att ta tag i dikning och dikesunderhåll. Men hur? 

LÄS MER
Den som äger ett dike eller 
är med i ett dikningsföretag 
(samfällighet som bildats för att 
förbättra markavvattning och 
vattenavledning) är enligt lag 
skyldig att underhålla sina diken 
och dräneringsanläggningar. 
På Länsstyrelsens hemsida finns 
en karttjänst där du kan se var 
alla dikningsföretag finns. Gå in 
på lansstyrelsen.se/skane och 
sök ”dikningsföretag på karta”. 
På hemsidan hittar du även 
annan matnyttig information om 
dikning och dikesunderhåll, sök 
”rensning och underhåll”.

Peter Malm, HIR Skåne

GREPPA NÄRINGENS
GRUPPAKTIVITETER I SKÅNE

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Most Photos
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Precisionsodling
Hörby 17 januari
Skepparslöv 18 januari
HIR Skåne

Precisionsodling  
på djurgårdar
Borgeby 16 januari
HIR Skåne

IPM 
Ett tillfälle under våren
HIR Skåne

Stallmiljö och yttre miljö
Klippan 6 februari 
Spjutstorp 7 februari
Skånesemin

Jordbearbetning  
och bördighet
Munka Ljungby 15 januari
Borgeby 19 januari
Skurup 22 januari 
HIR Skåne

Bygga för nötkreatur
Skepparslöv 25 januari
samt 2 tillfällen i februari
HIR Skåne

Fosfor och kvävestrategi
2 tillfällen i januari 2018  
HIR Skåne

Dränering och dikesunderhåll
Hörby 28 februari
Länsstyrelsen Skåne

För mer information samt vilka platser som gäller 
kontakta kursansvariga: 

HIR Skåne: michaela.baumgardt@hushallningssallskapet.se,  
010-476 22 50

Skånesemin: anna.ericsson@skanesemin.se, 0415-195 16

Länsstyrelsen Skåne: kamilla.persson@lansstyrelsen.se,  
010-224 15 75, mia.davidsson@lansstyrelsen.se, 010-224 15 17

IPM
Våren 2018  
HIR Skåne

Anpassa kvävetillförseln  
efter behovet
Maj 2018 vid 2 olika tillfällen
HIR Skåne

Med fokus på stallmiljön
Mars 2018 vid 2 olika tillfällen
HIR Skåne

Dränering och dikes- 
underhåll i fält
14 mars  
Länsstyrelsen Skåne

KURSER FÄLTVANDRINGAR

GREPPA NÄRINGENS
GRUPPAKTIVITETER I SKÅNE
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KURSER

Nu börjar  

kursblocket.  

Du kan enkelt  

anmäla dig i  

Ping Pong

EKOLOGISK PRODUKTION

Konsumenternas intresse för 
ekologiska livsmedel ökar hela 
tiden. Är du nyfiken på hur 
ekologisk produktion kan fungera 
på ditt företag?
  
Då föreslår jag att du tittar 
närmare på kommande sidor och 
ser vad det finns för rådgivningar 
och kurser som kan vara till hjälp 
för just dig och ditt företag. 

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

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 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 foderproduktion. Vi kommer också att 
diskutera transporter av gödsel och hur långt det kan löna sig 
att transportera gödsel.

DATUM: 24 januari 2018, kl 09.30-14.00
VAR: Skånesemin i Hörby
KOSTNAD: 250 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 januari
KONTAKT: Skånesemin Ek för, Anna Ericsson, 0415-195 16, 
anna.ericsson@skanesemin.se

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

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 18 januari, kl 18.30-21.30
VAR: Helgegården, Skepparslöv
KOSTNAD: 200 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 januari 
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist,  0708-94 53 51,  
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se



20 21

KURS

Grundkurs i ekologisk odling – 
grönsaker och bär
VARFÖR: Efterfrågan på ekoprodukter är fortsatt god, särskilt 
inom trädgårdsproduktion där efterfrågan är mycket större än 
utbudet. En stor del av det som säljs är dessutom importerat 
vilket gör potentialen för svensk produktion stor.
VAD: Vad innebär ekologisk produktion, Regler - omlägg-
ning - stöd. På kursen presenteras odlingsteknik inom bär och 
grönsaker. För varje produktionsgren kommer vi även disku-
tera: växtföljd, växtnäring, växtskydd och ogräs.

DATUM: 6 februari 2018 kl. 09.00 - 15.30
VAR: Skånesemin, Råby 2003, Hörby
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 januari 2018
KONTAKT: HIR Skåne AB, Thilda Håkansson,  
010-476 22 63, thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se

KURS

Fältkurs ekologiska specialgrödor
VARFÖR: En kurs för dig som vill lära dig mer om odling av 
ekologiska specialgrödor. Målet är att öka kunskapen och 
intresset så att odlingen kan ökas och möta den ökande efter-
frågan som finns på ekologiska specialgrödor. 
VAD: Kursen är en halvdagskurs och genomförs i fält under 
växtsäsongen 2018. Aktuella frågeställningar som tas upp är 
grödval, sortval, ogräshantering, gödsling, förfruktseffekter 
och marknad. 

DATUM: Växtsäsongen 2018
VAR: Meddelas av kursansvarig
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Per Modig,  
076-140 60 97, per.modig@hushallningssällskapet.se

KURS

Fältkurs ekologisk växtodling
VARFÖR: En kurs för dig som vill få mer kunskap om ogräs-
reglering och växtnäringsutnyttjande inom ekologisk odling. 
VAD: Kursen är en halvdagskurs och genomförs i fält under 
växtsäsongen 2018. Aktuella frågeställningar som kommer att 
tas upp är bland annat ogräsharvning, radhackning, gödsling 
med olika gödselmedel och förfruksteffekt. 

DATUM: Växtsäsongen 2018
VAR: Meddelas av kursansvarig
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson,  
010-476 22 72, kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

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



22 23

STUDIEBESÖK

Studiebesök ekomjölkgård med 
tema bete och betesparasiter
VARFÖR: Betesdriften är central inom den ekologiska nötpro-
duktionen och för att lyckas väl gäller det att hålla djuren fria 
från betesparasiter. Inom ekologisk djurhållning är målet att 
klara detta helt utan avmaskningsmedel och därför ställs det 
större krav på planeringen. 
VAD: Träffen hålls ute på en gård som lyckats hitta goda 
strategier för betesdriften med friska djur som resultat. Det 
blir en rundvandring på gården och sedan diskussioner med 
erfarenhetsutbyte. 

DATUM: Maj 2018
VAR: Ännu ej fastställt
KOSTNAD: 150 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Sju dagar före kursstart 
KONTAKT: Skånesemin Ek för, Anna Ericsson, 0415-195 16, 
anna.ericsson@skanesemin.se

STUDIERESA

En 2-dagars studieresa om  
ekologisk svinproduktion
VARFÖR: En studieresa för både dig som är etablerad eller för 
dig som börjat fundera på vad ekologisk svinproduktion är. 
Här kommer att finnas många tillfällen för erfarenhetsutbyte, 
inspiration och kunskapsuppbyggnad.  
VAD: 3-4 gårdar med ekologisk svinproduktion kommer att 
besökas. Vi tittar på gårdar med intressanta stallar, foder-
tillverkning, produktionssystem och betesdrift, där man har 
lyckats bra med sin produktion. Vi kommer att ges möjlighet 
att diskutera och ställa frågor om besöksgårdarnas resultat 
och erfarenheter. 

DATUM: 2 dagar i mars 2018
PLATS: Studieresa till västra delen av Sverige
KOSTNAD: 700 kr exkl moms, samt kostnad för mat och logi 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 feb 2018
KONTAKT: HIR Skåne AB: Ingela Löfquist, 070-894 53 51, 
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

FÄLTVANDRING

Goda exempel på ekologisk odling 
på Borgeby fältdagar
VARFÖR: Ta del av det senaste inom ekologisk odling. Till-
sammans med en kunnig rådgivare kan du göra en rundvand-
ring bland odlingsförsöken på Borgeby fältdagar.
VAD: Borgeby fältdagar är en lantbruksmässa i fält och en 
mötesplats för alla som har lantbruk som främsta intresse och 
sysselsättning. Här erbjuds en unik kombination av utställande 
företag för lantbruk och trädgård, demoodlingar, praktiska 
demonstrationer och seminarier. Vi kommer att guida och visa 
er de ekologiska demoodlingarna vid två tillfällen per dag och 
däremellan besvarar vi frågor och ger råd om ekologisk odling. 

DATUM: 27-28 juni 2018
VAR: Borgeby, Bjärred i Skåne
KOSTNAD: Inträdesavgift
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 010-476 22 72, 
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

STUDIERESA

Ekologisk majsodling
VARFÖR: Majsensilage är ett bra komplement i ekologiska 
nötfoderstater då man oftast har ett klöverrikt ensilage. 
Ekologisk majsodling är vanligare i Danmark än här i Sverige 
och därför känns det värdefullt att ta del av erfarenheter inom 
området.
VAD: En heldagsresa med start ca kl. 8.00 och hemkomst ca 
kl. 20.00. Beroende på antal deltagare åker vi med buss eller 
bilar och gör under dagen besök på två till tre danska gårdar 
med ekologisk majsodling. Syftet är att genom erfarenhets-
utbyte med danska rådgivare och lantbrukare öka kunskapen 
och därmed stimulera till ökad ekologisk majsproduktion. 
Studieresan görs i samarbete med rådgivare från HIR Skåne. 

DATUM: Juni 2018
VAR: Studieresa till Danmark
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
KONTAKT: Skånesemin Ek för, Anna Ericsson, 0415-195 16, 
anna.ericsson@skanesemin.se
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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 teman: 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
KOSTNAD: 750 kr exkl moms
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070-894 53 51, 
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

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

DATUM: Löpande
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 010-476 22 72 
kerstin.andersson@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 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: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Per Modig, 010-476 22 86,  
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 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. Rådgivningen ges av två olika aktörer; HIR Skåne och 
Skånesemin.  

DATUM: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT Skånesemin ek. för; Anna Ericsson, 0415-195 16,  
anna.ericsson@skanesemin.se
KONTAKT HIR Skåne AB; Ingela Löfquist, 070-894 53 51,  
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Problemorienterad rådgivning med 
särskild analys av utfodringen
VARFÖR: När man bedriver ekologisk djurhållning uppstår 
ibland problem som kan relateras till utfodring och/eller 
betesdrift. Vi ger förslag på förändringar och hur du ska gå till 
väga för att 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: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT Skånesemin: Anna Ericsson, 0415-195 16,  
anna.ericsson@skanesemin.se
KONTAKT HIR Skåne: Ingela Löfquist, 070-894 53 51,  
ingela.lofquist@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 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: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Thilda Håkansson, 070-816 10 19, 
thilda.hakansson@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. 

DATUM: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Patrick Petersson, 
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. 

DATUM: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Therese Ljungberg, 010-476 22 21, 
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se
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KURS

Naturvårdsbränning
VARFÖR: Nu har du möjlighet att lära dig att elda på ett säkert 
sätt för att gynna ny vegetation..
VAD: Under dagen ges en historisk tillbakablick, vi diskuterar 
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 tillåter 
genomför vi en bränning. Kursen genomförs tillsammans med 
Stiftelsen Hörjelgården som också bjuder alla kursdeltagare på 
enklare förtäring under dagen. Lunchen består av smörgås med 
tillbehör och de som inte önskar eller tål detta uppmanas att 
ta med egen lunchmat. Tyvärr har de inte  möjlighet att servera 
några alternativ.

DATUM: 16 mars 2018, kl 09.00-15.00
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Kamilla Persson, Länsstyrelsen Skåne,
010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.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 
kurser och rådgivningar som både 
kan öka din kunskap och ge dig 
inspiration  till att öka mångfalden 
i landskapet. 

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

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

KURS

Fältvilt i fokus - rapphönan 
VARFÖR: Öka kunskaperna om rapphönsens livsbetingelser och 
om mångfald 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 åt-
gärder för bevarande och återskapande av värdefulla miljöer. In-
tressanta föreläsningar inomhus och om vädret tillåter exkursion 
för att se lämpliga biotoper för rapphöns. Kursen genomförs vid 
två tillfällen och på två olika platser i Skåne. 

DATUM: 5 eller 7 mars 2018, kl 09.00-15.00
VAR: Löddeköpinge den 5 mars och Rinkaby den 7 mars
KOSTNAD: 200 kr exkl moms som avser förtäring under dagen
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 februari 2018
KONTAKT: Poul-Erik Jensen, 070-383 30 72, info@agrojakt.se 
Fredrik Jönsson, 044-12 93 44,  
fredrik.jonsson@jagareforbundet.se
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare 
och företagare på den skånska landsbygden.

KURS

Småskalig fröodling
VARFÖR: För att bibehålla den odlade mångfalden så behövs 
utsäde. Är du intresserad av att ha kvar äldre och udda sorter 
i odling så är det bra att kunna fröodla eget utsäde av dessa. 
Småskalig fröodling kan också bli en nisch i ett diversifierat 
jordbruk och bli ett komplement till köksväxtodling och mat-
hantverk. 
VAD: Kursen är teoretisk och tar upp följande: Varför ska man 
fröodla? • De ätliga växterna i ett historiskt perspektiv • Frö-
odling, vad behöver man kunna utifrån art? • Regelverk kring 
utsäde • Ekonomi

DATUM: 14 mars, start kl 09.00
VAR: NordGen, Alnarp
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Agneta Börjeson, agronom och biolog med miljö-
inriktning, 070-572 66 77, www.rottle.se

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 husbyggna-
tion till vardagens träföremål i gårdsbruket, från den första 
industriella användningen till dagens skogsindustri. Lunchen 
består av smörgås med tillbehör och de som inte önskar eller 
tål detta uppmanas att ta med egen lunchmat. 

DATUM: 13 april 2018, kl 09.00-15.00
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Sara Aurelius, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 12 30,  
sara.aurelius@lansstyrelsen.se

KURS

Kalkbruk och murning
VARFÖR: Kursdeltagarna får en ökad praktisk kunskap om 
och handlag med att arbeta med kalkbruk och kalkfärg på ett 
traditionellt sätt. 
VAD: Historiskt sett har kalkbruk, i någon form, funnits på 
nästan alla gårdar i Skåne. Kunskapen om materialet har dock 
i viss mån fallit i glömska, men nu kan du vara med och ändra 
på det. Kursen genomförs under en heldag där teori och 
historik varvas med praktik. Det praktiska innebär tillfälle att  
prova på att blanda bruk, mura samt putsa. När kursen är slut 
kan kursdeltagarna själva blanda och applicera olika typer av 
kalkbruk och kalkfärg i egna projekt.

DATUM: Preliminärt i april-juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Johan Dahlén,  
044-13 58 31, johan.dahlen@regionmuseet.se
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KURS

Lieslåtter - traditionell ängsskötsel
VARFÖR: Kursen lär ut hur en lie ska användas för att slå 
ängsmarker på traditionellt sätt. Efter kursen har deltagaren 
fått ny inspiration till skötsel av sina ängar.
VAD: Vi träffas utomhus under en dag (7h) för att få höra om 
och pröva på en skötselmetod som funnits i århundraden. På 
förmiddagen går vi igenom teorin med slipning/knackning, 
jordläggning av lien och slåtterteknik. Under eftermiddagen 
är det dags att själv omvandla teorin till praktik; att slå med 
lie med en instruktör som guide. Innan dagen är slut vet vi 
också hur det kommer sig att ängen är så rik på insekter och 
blomster. 

DATUM: Juni 2018 
VAR: Hemma hos någon av deltagarna i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,   
0733-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

KURS

Kulturlämningarna i landskapet.
VARFÖR: Kursen ger ökad kunskap om de kulturlämningar 
som man ofta stöter på i landskapet. Deltagarna får en inblick 
i de historiska sammanhangen samt de natur- och kulturvär-
den som utvecklats kring lämningarna. Man får allmänna råd 
om skötsel och bevarande av kulturlämningar.
VAD: Kursen omfattar en exkursion om ca 6 timmar. Den ge-
nomförs i ett utvalt område där olika typer av kulturlämningar 
från skilda tidsepoker kan studeras. Deltagarna får också se 
och höra om de natur- och kulturvärden som är knutna till 
lämningarna. Under dagen avhandlas skötsel och bevarande 
samtidigt som möjligheterna till restaurering diskuteras. 

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

KURS

Ympning av äldre fruktsorter
VARFÖR: Kursen lär dig konsten att föröka och förädla dina 
fruktträd genom ympning. Håll igång ett levande kulturarv 
kopplat till äldre lokala äpple- och päronsorter.
VAD: Kursen genomförs under en halvdag och innehåller 
både teoretiska och praktiska moment, där redskap, material 
och tillvägagångssätt förevisas. Du får lära dig mer om olika 
sorters frukt, dess ursprung och egenskaper, och du får prova 
på att ympa på en grundstam. Kunskapen om hur dessa äldre 
fruktsorter kan förökas genom ympning är en viktig förutsätt-
ning för att de ska finnas kvar i framtiden. 

DATUM: Våren 2018 
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Rebecca Olsson 
044-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se 
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KURS

Beskärning av äldre fruktträd 
VARFÖR: Kursen 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, och inne-
håller såväl teoretiska som praktiska moment. Många fruktträd 
i trädgårdar och landskap är gamla och i dålig kondition, 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 beskärning av olika 
sorters äldre fruktträd. Under kursen ges det tillfälle att själv 
prova på att beskära. 

DATUM: Våren 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Rebecca Olsson, 
044-135843, rebecca.olsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Rådgivning om ekonomibyggnader
VARFÖR: Vi kan ge dig mer fakta om din ekonomibyggnads his-
toria och ge råd om skötsel och renovering på traditionellt sätt.
VAD: Ekonomibyggnader av olika slag berikar gårdsmiljön och 
berättar en historia om äldre tiders bruk. Många lador, jordkälla-
re, ladugårdslängor och liknande uthus har mist sin ursprungliga 
funktion, och ofta 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 traditio-
nella material och metoder. 

DATUM: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Hemma hos fem fastighetsägare i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se
044-13 61 56

RÅDGIVNING

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

DATUM: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Valfritt
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen,  
kontakt och intresseanmälan via: naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Lieslåtter
VARFÖR: Lieslåtter – praktiskt och teoretiskt. Problemlösning 
inom allt från verktyg till naturvård m m.
VAD: Med rätt inställd lieorv, ett bra vasst blad och en bra 
teknik blir vanlig lieslåtter till ett skönt arbete. Rådgivningen 
ges av författaren till ”Liehandboken”, tillika entreprenör inom 
lieslåtter. Rådgivningen innebär vid behov: Bedömning av slåt-
terytor och potentiella slåtterytor i samråd med markägaren. 
Dessutom problemlösning inom allt från verktygshantering 
till naturvård. Exempelvis skärpning, ergonomisk motorik och 
inställning av verktyg.

DATUM: Fram till den 30 juni 2018
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen,  
kontakt och intresseanmälan via: naturvarden@gmail.com
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RÅDGIVNING

Rådgivning om kultur- och forn-
lämningar
VARFÖR: Rådgivningen ger ökad kunskap om kultur- och 
fornlämningar på den egna fastigheten. Vi ger råd om skötsel, 
bevarande och synliggörande av dessa.
VAD: Kultur- och fornlämningar på fastigheten förklaras och 
sätts in i ett kulturhistoriskt sammanhang. Under besöket 
studeras fastighetens kultur- och fornlämningar i fält. Ägaren 
får råd och förslag kring vård och underhåll med hänsyn till 
natur- och kulturhistoriska värden. Aktuell lagstiftning förkla-
ras och man får tips om i vilka databaser och källor man kan 
söka mer information.

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

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: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: AgroJakt, Poul-Erik Jensen, Parkvillan, Löberöds 
Gård, 242 61 Löberöd, tel. 070-383 30 72, info@agrojakt.se

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: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Hemma hos fem stenmursägare i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Rådgivning om alléer i Skåne
VARFÖR: För dig som har en allé men känner dig osäker på 
trädens skötsel. Ett rådgivningsbesök på din fastighet ger dig 
konkret kunskap. Både om hur du på bästa sätt kan ta hand 
om träden i allén och en inblick i vilka kulturhistoriska och 
biologiska värden som allén innehåller.
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.

DATUM: Fram till den 30 juni 2018
VAR: Hemma hos fem alléägare i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se
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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 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. Du får kunskap om vilka de gif-
tiga växterna är och vad man kan göra för att minska effekten 
av dem.  

DATUM: Fram till den 30 juni 2018
VAR: På gården
KOSTNAD: 700 kr exkl moms
KONTAKT: Skånesemin Ek för, Ingela Lindskog, 0415-195 24,
ingela.lindskog@skanesemin.se

RÅDGIVNING

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: April-juni
VAR: Hemma hos tre markägare i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: April 2018
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
0733-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Kultur- och fornlämningar i Skåne
VARFÖR: Målet är ökad kunskap till markägare om kultur- 
och fornlämningar på fastigheten som ger motiv till god 
skötsel med hjälp av råd och rekommendationer.
VAD: Under rådgivningen förmedlas befintlig kunskap om 
fastighetens fornlämningar och vad som går att uttyda av 
dessa till markägaren. Rådgivningen genomförs av arkeo-
log och kulturvetare/biolog som tillsammans med brukaren 
studerar fastighetens kultur- och fornlämningar, skötselbehov 
samt befintliga natur- och kulturvärden. Ägaren får råd och 
skötselförslag med hänsyn till natur- och kulturhistoriska vär-
den samt vad som får göras enligt gällande lagstiftning och i 
vilka databaser och källor man kan söka mer information. 

DATUM: Löpande fram till 30 juni 2018
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se
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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.
Extra välkommen på de aktiviteter 
som presenteras är du som driver 
verksamhet inom hantering och 
förädling av livsmedel, hållbar 
naturturism och grön rekreation, 
turism där dryck och måltid står i 
fokus eller integrering av personer 
med utländsk bakgrund där nya 
jobb kan skapas på landsbygden.
Om du har allmänna frågor och 
funderingar kring aktiviteterna hör 
av dig till mig.

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,  
010-224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se

KURS

Utveckla dig själv och din  
verksamhet
VARFÖR: Utveckla din förmåga att med verksamhetens syfte i 
fokus, skapa bättre relationer, struktur och sammanhållning
VAD: En tvådagarskurs i ledarskap, kommunikation och orga-
nisation. 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
KONTAKT: Frans Kocken, 070-755 51 61,  
info@smilingmountain.com
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KURS

Workshop - Praktisk hantering av 
sociala medier
VARFÖR: För att kunna variera typen av inlägg i sociala 
medier. För att bättre förstå 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. I sin helhet består kursen av 
övningar och diskussioner.

DATUM: 20 mars kl 09.00-12.30
VAR: LRF Skånes lokaler i Höör, Friluftsvägen 2
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 mars 2018
KONTAKT: För frågor: LRF Konsult, Caroline Göransson, 
040-664 16 84, caroline.goransson@lrfkonsult.se  
Anmälan görs i Pingpong.

KURS

Praktisk hantering av sociala medier
VARFÖR: Syftet med kursen är att ge dig praktisk kunskap om 
sociala medier och hur en som liten företagare kan jobba med 
dessa för att skapa förtroende, transparens och ökad försälj-
ning. 
VAD: • Kort genomgång av olika sociala medier och deras 
möjligheter • Kombinationen hemsida och sociala medier, hur 
de samverkar • Skapa en företagssida på Facebook • Kombi-
nationen Instagram och Facebook för bättre bildbehandling 
• Olika typer av inlägg (text, bilder, kombinationer av bilder, 
länkar, filmer osv). Samt en hel del till. 

DATUM: 13 mars kl 09.00-15.30
VAR: LRF Skånes lokaler i Höör, Friluftsvägen 2
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 februari 2018
KONTAKT: För frågor: LRF Konsult, Caroline Göransson, 
040-664 16 84, caroline.goransson@lrfkonsult.se  
Anmälan görs i Pingpong.

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

KURS

Bli bekväm inför kameran
VARFÖR: För dig som vill nå ut genom bruset på sociala 
media. Film är den form som absolut ger starkast effekt. På 
kursen får du många konkreta, enkla tips och övningar på hur 
du kan göra.
VAD:  Hur gör du för att se bekväm ut, kroppsspråk och 
känsla  • Var ska man titta? • Vilka känslor vill du förmedla?  • 
Hitta lugnet och rätta energin • Prova att filma själv med din 
smartphone • När kan du filma själv och när bör du anlita 
proffs? Vilken utrustning behövs • Att lägga upp på YouTube 
och Facebook • Några enkla redigeringsknep

DATUM: 13 och 27 februari 2018, kl 08.30 - 13.00
VAR: Sjöbo
KOSTNAD: 850 kr exkl moms, inkl dokumentation, kursintyg 
och fika för båda dagar
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 februari 2018
KONTAKT: Cecilia Granquist Dahmén, 070-373 88 05,  
info@ceciliagranquist.se
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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, 040-664 16 84,  
caroline.goransson@lrfkonsult.se

RÅDGIVNING

Marknadsföring med ekonomitänk 
– enskild rådgivning 
VARFÖR: Hjälp att strukturera produkter och tjänster ur lön-
samhetssynpunkt och råd kring hur dessa bäst kan marknads-
föras. Hjälp att göra en plan för marknadsföringen. 
VAD: Vi analyserar målgrupper och du får ett bollplank för 
dina tankar och idéer och kan dra nytta av mitt stora kon-
taktnät och erfarenhet av olika branscher. Vi plockar fram 
dina styrkor med hjälp av swot och om du så önskar gör vi en 
marknads/aktivitetsplan för kommande år. Varje besök tar 1,5-
2 timmar. Hur långt vi når beror på om du bokar ett eller tre 
besök. Rådgivningen bör bokas snarast.

DATUM: Fram till den 15 juni
VAR: Hos kund
KOSTNAD: 750 kr för ett besök, 2250 kr för tre besök
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 februari 2018 (Begränsat antal 
platser)  
KONTAKT: Gaby Gummesson Utbildning & marknadsföring, 
070-565 61 92, info@gaby.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: Fram till den 30 juni
VAR: Enligt överenskommelse
KOSTNAD: 500 kr exkl moms/rådgivningstillfälle
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn - begränsat antal 
rådgivningstillfällen
KONTAKT: Helén Forssander, ROImarketing AB, 
076-90 90 19, helen.forssander@roimarketing.me
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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, 0431-41 81 07,  
christine.andersson@lrfkonsult.se eller Anna-Karin Swahn,  
070-250 00 87, anna-karin.swahn@lrfkonsult.se

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, 0431-41 81 07,   
christine.andersson@lrfkonsult.se eller Anna-Karin Swahn, 
0702-50 00 87, anna-karin.swahn@lrfkonsult.se

RÅDGIVNING

Utveckla ditt företag - Ekonomi / 
Marknad 
VARFÖR: Öka chanserna att lyckas i ditt företag! Planera din 
ekonomi/marknad! 
VAD: Viktiga framgångsfaktorer för en lyckad företagsut-
veckling är planering av ekonomi och marknad. Beroende på 
ditt företags behov och var du står i dag utformar vi rådgiv-
ningen så att den passar just dig. Under 15 rådgivningstimmar 
fokuserar vi på din marknad och upprättar en marknadsplan 
alternativt fokuserar på din ekonomi för att hitta ditt företags 
bästa utvecklingsvägar.   

DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: Bland annat besök hos dig
KOSTNAD: 4 260 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 februari 2018 (Begränsat antal 
platser)  
KONTAKT: Caroline Ivarsson, CI Affärsrådgivning AB,  
072-5003151, caroline.ivarsson@affarsradgivning.nu 
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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


