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Mångfalden i 
marken är oerhört 
viktig. Den ger oss 
friskare grödor 
och större skördar.  

På önnestadsgymnasiet får 
eleverna reflektera över möj-
ligheterna och utmaningarna 
som de olika produktions-
sätten för med sig. 

En blommande 
åker med ogräs? 
Blåklockor, åker-
vädd, brudbröd 
och gulmåra. Nisse 
odlar dessa och 
cirka 80 andra arter 
för att bevara det 
vilda svenska arvet.

Johan Widing på Bokeslundsgården 
berättar om hur han når ut med 
sina produkter via sociala kanaler. 
Två av tipsen är att våga göra fel 
och att vara äkta! 

Ängen är ett exempel på att mänsklig 
påverkan kan höja naturvärdena.  
Vi pratar anläggning och bevarande 
av ängar med Jakob Sandberg, biolog 
vid Fredriksdal museer och trädgårdar 
i Helsingborg. 

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

VÄLKOMMEN TILL 
SMART LANDSBYGD

östen är här och grönt börjar övergå till färgsprakande gula och 
röda nyanser. Vi kan se tillbaka på en tid som inte liknat något 
tidigare. Coronapandemin har påverkat oss, men också gett oss 
många nya möjligheter.
Vi har gjort flera webbaserade kurser med mycket gott resultat 
och vi ser att vi framöver kan använda tekniken än mer. I kurs-
blocket längst bak i tidningen presenterar vi kurser och rådgiv-
ningar som kan komma att ske digitalt medan andra fortfarande 
är IRL (in real life).

Höstens nummer innehåller även inspirerande artiklar. Vad sägs om två artiklar som 
ska peppa er att synas på sociala medier?  Johan Widing på Bokeslundsgården ger 
sina bästa tips och berättar om hur han själv länge haft god hjälp av sitt Instagram 
för att nå ut till bland annat restauranger. Läs och våga prova du med.

Ekologiskt eller konventionellt? Varför hamnar våra olika produktionskoncept så lätt 
i motsatsförhållande till varandra? På Önnestadsgymnasiet lär sig eleverna om båda 
inriktningarna och ser att metoderna kompletterar varandra. Att foga samman olika 
kunskaper, att resonera, reflektera och se samband lägger grunden för ett hållbart 
jordbruk, oavsett om det bedrivs konventionellt eller ekologiskt.  
Vi vill också belysa vikten av att vi bevarar mikrolivet i jorden som förser våra grödor 
med näring och kraft. Josef Appell konstaterar att ju bättre jordar desto friskare plan-
tor och större skördar.

Slutligen en kavalkad om den biologiska mångfalden, som även den är en del i det 
hållbara jordbruket. Trots larmrapporter om att antalet insekter minskar och att allt 
fler djur- och växtarter rödlistas så finns det hopp för mångfalden.  
Vi kan till exempel själva skapa en äng för att ge 
plats åt flera arter. Med frön och en del ar-
bete ser vi resultat efter bara några år. 

Och som vanligt tipsar vi om fem 
fantastiska utflyktsmål i vårt 
vackra landskap. Denna gång 
med tema ”Ödsliga platser” 
som är utmärkta alternativ 
till några av de mest besökta 
naturreservaten i Skåne.

Trevlig läsning!
Kristina, Eva, Mia och Kamilla 

Ps. När det gäller våra kurser och rådgivningar följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Vi kommer att hålla er uppdaterade på Länsstyrelsen Skånes webbplats www.lansstyrelsen.se/
skane/kompetensutveckling samt på vår Facebooksida www.facebook.com/landsbygdskane 
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ilken snygg lie! hojtar några tonåringar 
som passerar Jakob, just som han pose-
rar för fotografen med sin lie i handen.

Jakob tackar för komplimangen och 
vänder sig mot fotografen igen.

– Man vet att det finns hopp för den
biologiska mångfalden när ungdomar 
berömmer ens lie, skrattar han.

Och visst finns det hopp 
för mångfalden! Sam-
tidigt som larm-

rapporter visar att antalet 
insekter minskar och att allt 
fler djur- och växtarter 
rödlistas, ger tidningar, tv 
och radio tips på vad var 
och en av oss kan göra 
för att hjälpa våra hotade 
arter. Medvetenheten om 
och intresset för biologisk 
mångfald ökar och trädgår-
dar, offentliga miljöer och lant-
bruken fylls av bihotell, fågelholkar, 
lärkrutor, insektsvallar, dammar – och 
ängar. Men vad är egentligen en äng?

– En äng består av vilda växter som man slår av
och skördar, berättar Jakob. Förr var ängshöet helt 
avgörande eftersom det användes som djurfoder, 
men idag är inte höet huvudanledningen till att hålla 
en äng. Numera finns det dessutom ängar lite var-
stans, inte bara inom lantbruket, och det går alldeles 
utmärkt att anlägga en ny äng. På relativt kort tid 
kan man skapa mångfald, det visar våra ängar här 

på Fredriksdal. Sen beror såklart resultatet på vilka 
förutsättningarna är och hur mycket arbete man vill 
lägga ner. 

Olika sätt att skapa en äng
För att skapa en artrik äng gäller det att få ner nä-

ringshalterna i marken till nivåer som de flesta vilda 
växter är anpassade till. För den som har gott om 

tid och vill bevara matjordens biologiska liv 
på platsen, görs detta bäst genom åter-

kommande höskördar.
– Välj en solig plats för din

äng och se till att där inte är för
mycket rotogräs, då har andra
arter svårt att etablera sig, 
säger Jakob. Steg ett är att 
magra ut marken, vilket man 
gör genom att slå och samla 

in växtmaterialet. Ju tidigare 
slåtter desto mer magras mar-

ken ut; näringsrik mark behöver 
oftast slås två gånger per säsong. 

Har du gott om tid kan du sen bara 
vänta och se om några vilda växter etablerar 

sig på egen hand. 
Förr, när ängarna var fler och det slagna höet 

fraktades bort med höskrinda, spred sig många arter 
naturligt med transporterna, men idag behöver vi 
ofta hjälpa dem på traven. Ta då bort rutor av gräset 
och så eller plantera in arter. Helst i augusti-septem-
ber så plantorna slipper sommartorkan, men ändå 
hinner etablera sig innan vintern. 

För den som vill ha ett snabbare resultat kan 

”För mig är ängen ett hoppfullt exempel på att mänsklig påverkan 
kan höja naturvärdena”, säger Jakob Sandberg, biolog vid Fredriks-
dal museer och trädgårdar i Helsingborg. ”Ofta tror vi kanske att 
den biologiska mångfalden mår bäst av att vi påverkar naturen så 
lite som möjligt, men ängen är bra bevis på motsatsen”.

Fredriksdal slår 
ett slag för ängen

V
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Det går alldeles 
utmärkt att 
anlägga en ny 
äng. På relativt 
kort tid kan man 
skapa mångfald.

Lie i all ära. Det finns givetvis modernare maskiner 
som också kan göra jobbet, se bilden till vänster.

””

Slåtter med slåtterbalk.
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grässvålen tas bort helt och det översta lagret mat-
jord ersätts med näringsfattigare jordmassor. Däref-
ter sår man in ängsfrön eller sätter ut plantor. Har 
man extra stor plånbok finns det till och med äng 
på rulle! 

Rätt växt på rätt plats
Eftersom det finns flera sorters ängar – löväng, 

fuktäng, torräng med flera – trivs olika arter olika 
väl beroende på ängstyp. När en äng anläggs är det 
därför viktigt att välja art med omsorg och att alltid 
se till att det är inhemska arter som sås in. Kanske 
till och med lokalt insamlade frön, om det går att 
få tag på. 

Tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Bota-
niska trädgården i Lund startade Fredriksdal 2015 
ett projekt som syftar till att bevara Skånes mest 
hotade vilda växter. Genom att samla in fröer och 
odla dem bygger man upp en genbank, en ”reserv” 
om arten skulle försvinna från de platser där den 

finns kvar idag. Steg två är att återplantera växter i 
naturen och förhoppningsvis ska projektet så små-
ningom även kunna erbjuda fröer och till andra som 
är intresserade av att bevara arten. Där är man dock 
inte än.

– Däremot går det bra att själv samla in och så
fröer, men inte från fridlysta arter eller skyddade 
områden, säger Jakob. Så om du till exempel vet 
med dig att vissa arter funnits tidigare där du bor 
eller om du har en växt i närheten som du tycker är 
vacker – ut och samla frö till din äng!

För biologisk mångfald i all ära, det främsta skälet 
till varför många väljer att anlägga en äng är oftast 
ett annat: det estetiska.

– Inte minst många bönder är väldigt engagerade
och vill att gården ska vara vacker – för sin egen 
skull och för besökares och kommande generatio-
ners skull, säger Jakob. Att ängen sen ger många an-
dra värden är en värdefull bonus. 

FAKTA. Få betalt för 
din äng!
Du vet väl att du kan 
söka miljöersättning 
för din äng? På 
Jordbruksverket.se kan 
du läsa vilka krav som 
måste uppfyllas samt få 
tips kring anläggning och 
skötsel. Sök på "biologisk 
mångfald på ängs- och 
betesmarker". 
Håll också utkik bland 
Länsstyrelsen Skånes 
många kurser kring ett 
rikt odlingslandskap. 
Under våren och 
sommaren 2020 gick 
det bland annat kurser 
i att lära sig hur man 
gör om en gammal 
vall till en blommande 
äng, slåtterteknik samt 
ängsskötsel med modern 
teknik. Lämna gärna in 
önskemål om kurser 
inför nästa säsong!

Jakob Sanberg ingår i projektet som syftar till att bevara Skånes 
mest hotade vilda växter. Här odlas de för att sedan tas frön ifrån.

Växter att börja med om du har en 
näringsrikare äng som varit gräsmatta 
eller vallodling

• Rödklint

• Prästkrage

• Höskallra eller ängsskallra

• Vårbrodd

• Rotfibbla (kommer ofta av sig själv)

• Åkervädd

• Äkta johannesört eller fyrkantig johannesört

• Gökblomster (fuktig äng)

• Humleblomster (något fuktig äng)

När du kommit lite längre – eller om du 
har en lite näringsfattigare äng

• Darrgräs

• Brudbröd

• Ängsskära

• Ängsvädd (något fuktig äng)

• Fältvädd (torr äng)

• Ängsbräsma (fuktig äng)

• Sommarfibbla

• Stor blåklocka

• Gullris (torr äng)

• Svinrot

• Gulmåra (torrare äng)

• Backnejlika (torr äng)

• Blodnäva (torr äng)

• Mandelblom (torr äng)

• Gökärt

• Ängsviol

Några förslag 
på ängsväxter 
för dig som vill 
utveckla en äng

Prästkrage

FOTO: Nils Bergendal och Most Photos Johannesört Ängsbräsma

Blåklocka

Slåtterdag på Fredriksdal.

Blommande genbank.
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tt kalla regenerativt odlande för gräsrots-
rörelse är en beskrivning som träffar mitt i 
prick. Det regenerativa utgår verkligen från 
rötterna och drivs i sann gräsrotsanda un-
derifrån – från den viktiga jorden.

– Allt börjar med jorden och det viktiga
mikroliv som finns i den, säger Josef. Ju bätt-
re jord jag har desto större skördar, friskare 
plantor och högre näringsinnehåll. 

Mångfald ovan ger mångfald under
I orörd mark sköter mikrolivet sig själv, men i 

odlad mark krävs att vi hjälper till att hålla det igång. 
Steg ett är att marken alltid ska vara grön.
– Genom växtens fotosyntes transporteras kolhy-
drater via rötterna ner i marken och utsöndras som
mat till mikroorganismerna, säger Josef. Som tack
för maten frigör mikroorganismerna näringsämnen
som växterna behöver och samtidigt lagras kol in i
marken.

Om marken ligger bar går istället kolet ut i at-
mosfären och till slut dör mikroorganismerna. Hos 
Josef ligger marken därför bara bar cirka tre veckor 
om året, tiden då mellangrödan skördats och den 
nya grödan håller på att etablera sig.
– Jag bearbetar marken grunt och ser till att mel-
langrödan skärs av och dör, berättar Josef. Om lite
överlever och växer vidare spelar ingen roll, det är

bara bra för den biologiska mångfalden, men det får 
inte vara kvar så mycket att skörden försämras. 

Steg två för att gynna livet under jord är diversi-
tet. Med biologisk mångfald ovan jord skapas biolo-
gisk mångfald även under jord, vilket ger förutsätt-
ningar för motståndskraftigare plantor och högre 
skörd.
– Där är mellangrödorna jätteviktiga eftersom jag
med dem kan maxa mångfalden med många arter på
samma åker, säger Josef. När jag odlar för att skörda
kan mångfalden av naturliga skäl inte bli lika stor,
jag bedriver ju trots allt ett rationellt jordbruk som
ska generera vinst. Däremot ser jag till att ha en bra
växtföljd och mycket baljväxter som fixerar kväve.

En konst att göra kompost
Under många år har jordbruk oftast bedrivits med 
fokus på grödan ovan mark, medan livet under mark 
har lämnats åt sitt öde. På flera håll är mikrolivet 
därför minst sagt lite tilltufsat och behöver hjälp att 
återhämta sig. Steg tre är således att återigen föra in 
ett rikt mikroliv i systemet. I ett regenerativt jord-
bruk görs detta genom steg ett och två, bevuxna 
marker och diversitet, men också genom att tillföra 
kompost.
– På mina 330 hektar sprider jag ut några tusen ton
kompost om året, berättar Josef. Målet är att succes-
sivt minska mängden i takt med att jag bygger upp

På Josef Appells gård utanför Ängelholm finns en osynlig värld; ett 
myller av goda svampar och bakterier som binder kol i marken och 
frigör näring till grödorna. Genom ett regenerativt odlingssystem 
strävar han efter ett självförsörjande kretslopp där marken förser 
växterna med vad de behöver – och växterna förser marken med 
vad den måste ha för att fungera.

Myllrande mikroliv 
för större skördar

A
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

marken, men än så länge behöver jag komposten för 
att öka mullhalten och skapa rätt sammansättning av 
bakterier och svampar i jorden.

För att veta vad som är rätt sammansättning har 
Josef tagit hjälp av företaget Splendor Plant, som ut-
för analyser av mikrolivet i marken och hjälper ho-
nom att bygga upp en kompostkompetens.

– Det som är bra med kompost är dels att den
tillför mikroliv, dels att den tillför näring i en form 
som frigörs långsamt, säger Nils Andersen, vd och 
produktionschef vid Splendor Plant. Genom att 
skräddarsy komposten utifrån vad marken och väx-
terna behöver, går det att motverka både brister och 
överskott och att optimera växtens fotosyntes, vil-
ket gör plantan mer motståndskraftig mot sjukdo-
mar och skadedjur. 

Går i rätt riktning
Ett exempel på hur kompost kan stärka växter 

är Splendors arbete för att motverka buxbomssot, 
en svampsjukdom som angriper och dödar buxbom. 
Med hjälp av kompost som förbättrar jordhälsan 
och mikrolivet, får företaget angripna plantor att bli 
friska igen.

– Vi har fortfarande mycket att lära när det gäller
att stärka mikrolivet, men från att tidigare ha gått 
åt helt fel håll har vi nu åtminstone börjat gå i rätt 
riktning, menar Nils. Idag kan vi genom analyser i 
mikroskop se effekterna av olika behandlingar och 
styra sammansättningen i komposten så den stärker 
växten, motverkar sjukdomar och driver en skörde-
ökning. Framöver kommer nya verktyg som möjlig-
gör mer detaljerade analyser, som i sin tur ger oss 
ännu bättre möjligheter att bygga en god jordhälsa.

Förutom vanlig kompost har Splendor även stöt-
tat Josef i att göra kompostte. Brygden görs genom 
att kompost läggs i en tepåse av modell större, som 
sänks ner i en tank med kraftig lufttillförsel. Ge-
nom att tillföra olika sorters mat – kolhydrater – till 
vattnet, gynnas tillväxten av olika mikroorganismer 
och svampar. Efter 48-72 timmars bryggning sprids 
kompostteet ut på fälten.

– Redan efter några timmar går det att se att
sockerinnehållet i plantorna har ökat, berättar Josef. 
Det visar hur viktig mångfalden i marken är och hur 
den kan ge oss friskare grödor och större skördar. 
Om vi lägger ner möda på marken, så betalar den 
oss tillbaka!

Allt börjar med jorden. Ju bättre jord, desto större skördar, friskare plantor 
och högre näringsinnehåll.

Det visar hur 
viktig mångfalden 
i marken är och 
hur den kan ge oss 
friskare grödor och 
större skördar.

””

Josef Appell
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et kändes aldrig helt rätt, det där 
med att spruta bort ogräset, säger 
Nisse. Inom mig undrade jag vad jag 
egentligen sysslade med. Samtidigt 
var det så det var på den tiden jord-
bruket rationaliserades och då fanns 
det ingen plats för mångfald.
Man kan lugnt påstå att ”ogräset” han 
tog bort då, har han odlat igen med 
råge nu. Sedan många år tillbaka od-
lar han nämligen ängsväxter, samlar 
in fröerna och säljer vidare till kun-

der som till exempel Trafikverket och olika kommu-
ner. I många år drev han verksamheten från Uppland, 
men för några år sedan flyttade han tillbaka till Skåne 
och startade en ny ängsfröodling i Lilla Beddinge mel-
lan Trelleborg och Ystad. 
– Redan som bonde började jag samla frön och sen
har det bara vuxit, berättar Nisse. Nu satsar jag hel-
hjärtat på ängsfröodlingarna och hyr cirka ett hektar
mark av ett par bönder som är positiva till det jag gör. 
Och det är tur, för i mångas ögon är det fortfarande
ogräs som jag odlar!
Hur man kan tycka att blåklockor, åkervädd, brud-

bröd, gulmåra och de andra cirka 80 arterna som  
Nisse odlar är ogräs, det är svår att förstå när man 
tittar ut över den blommande åkern. De olika ar-
terna står alla var för sig, i raka rader för att under-
lätta ogräsrensning och skörd. För jodå, ogräset måste 
fortfarande rensas – men allt tas inte bort.
– Den här näns jag inte rycka upp, den får stå
kvar, säger Nisse och pekar på en vackert röd
vallmo som vajar ovanför de andra växterna.

Ett riktigt pillegöra
Att odla ängsblommor och skörda fröerna kräver 
uppfinningsrikedom, tålamod och, som Nisse säger, 
”en positiv inställning till fysiskt arbete”. I början av 
året sår han sina frön i pluggbrätten och när plantorna 
är stora nog sätts de ut. Våren 2020 var det inte min-
dre än 20 000 plantor som skulle i jorden.
– Alla arter har dessutom olika sätt att gro på, berättar
Nisse. En del måste först stå kallt, några tar lång tid på
sig och andra gror pö om pö. Ängsväxternas kompli-
cerade system hjälper dem i det vilda, men gör dem
tålamodskrävande att odla. De funkar precis tvärte-
mot våra förädlade sorter som tagits fram för att gro
snabbt och samtidigt.

D

Lilla Beddinge 
Frö odlar för  
mångfald
Nisse Nilsson växte upp på en gård utanför Lund och blev, enligt den 
tidens anda, drillad i att ogräs skulle sprutas bort. Vartendaste ett, trots 
att han innerst inne undrade om det var rätt sak att göra. Som tur var 
blev alltid ett och annat ogräs kvar och nyfikenheten väcktes…
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Det som driver mig 
är känslan av att 
slutligen göra rätt. 
Jag tar inte bort 
ängsväxterna som 
jag gjorde när jag 
var bonde, tvärtom 
– jag gör allt för
att få tillbaka de
gamla arterna
igen. För jag tror
att det är precis
den mångfalden vi
behöver.

””
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Året efter utplantering är det dags för skörd – och inte heller 
det är det enklaste.
– Jag måste passa blommorna noga för att hinna ta fröna i tid,
säger Nisse. En del arter släpper sina frön väldigt snabbt, så från
en dag till en annan kan det vara försent.
 Till sin hjälp vid skörden har Nisse en liten ombyggd tröska,
men den kan han inte använda på alla arter. Några måste hand-
plockas och sommarfibblans frö suger han upp med en stor
dammsugare!
– Annars flyger de iväg, de är som maskrosfrön, berättar Nisse. 
Jag behöver alltså lite speciallösningar för att klara skörden.
Specialbyggd är också rensmaskinen som han använder för
att skilja fröna från växtdelarna som följt med. När fröna är
rensade lägger han dem i lådor, försedda med arternas namn,
så när beställningarna kommer in är det bara att börja blan-
da. Lilla Beddinge Frö marknadsför ett tiotal färdiga frö-
blandningar, anpassade efter olika ängstyper och odlingsplat-
ser, men kunderna kan också skräddarsy sina beställningar.

Viktigt att bevara det vilda svenska arvet
Ute i Nisses odlingar surrar det av pollinerare, och nyttoinsek-
terna som trivs i blomsterhavet tar effektivt hand om skade-
djuren. Åtminstone de små skadedjuren: vildsvinen, rådjuren, 
fasanerna och hararna rår de inte på.
– Vildsvinen har jag stängsel mot, men de andra måste jag ha
koll på, säger Nisse. Märker jag att de är här och mumsar i sig
täcker jag odlingarna med nät. Ibland har det hänt att någon
tuggat i en hel odling, men plantorna växer oftast till sig igen.
Ibland blir de till och med ännu finare när djuren ”putsat till”
dem.
Tre år efter sådd är plantan som bäst att ta frö från. Efter det
föryngrar Nisse odlingarna kontinuerligt, dels med egna frön
och dels med nya vildplockade. Allt för att undvika förädling.
– Det är viktigt att fröna jag säljer kommer från inhemska vilda
arter, menar Nisse. På så vis undviker jag invasiva arter som kan
ställa till med stora bekymmer. Allra bäst är om mina skånsk-
odlade fröer blir sådda i Skåne, eftersom de är anpassade för
klimatet här. Men vi är inte så många som säljer ängsfröer så jag
förstår ju att det inte alltid blir så.
Uppe i skyn drillar lärkorna och på marken inspekterar Nisse
sina plantor.
– Det som driver mig är känslan av att slutligen göra rätt, säger
han. Jag tar inte bort ängsväxterna som jag gjorde när jag var
bonde, tvärtom – jag gör allt för att få tillbaka de gamla arterna
igen. För jag tror att det är precis den mångfalden vi behöver.

et är en aha-upplevelse att se 
hur många arter som finns i en 
äng, säger Gunilla Davidsson 
Lundh, som arbetar på Läns-
styrelsen Skåne med att bilda 
naturreservat. Vid en första 
anblick är det blommorna 
som är mest slående, men det 
finns så mycket mer. Titta på 
gräset till exempel! Det är 
aldrig bara en art utan kanske 

så många som fem. Ängen är också en viktig plats för svampar 
– och så finns det såklart en mångfald av bin, fjärilar, skalbaggar
och andra insekter och spindeldjur. Vilket i sin tur får fåglarna 
att trivas. Det är därför man kan höra så mycket fågelsång på en 
äng! 

Ängen är åkerns moder 
Ängens historia började för 2 500 år sedan, då klimatet i Sverige 
blev kallare och djuren fick stallas in om vintrarna. För att de 
skulle överleva föddes ängsbruket, där gräset slogs och blev 
föda åt djuren. Gödslet som djuren producerade under vintern 
användes i sin tur för att gödsla åkrarna – som gav mat åt män-
niskorna. Ju mer ängsmark, desto mer gödsel och mat.
– På ängen är naturvärden och kulturvärden starkt samman-
kopplade och om man tittar noga kan man hitta spår som berät-
tar om hur människor levde i generationer före oss, säger Gu-
nilla. Till exempel kan det finnas gamla odlingsrösen bevarade,
som visar att en del av ängen varit uppodlad. Eller stenmurar,
som skyddade ängen mot betande kreatur på utmarken.
För beta på ängen fick djuren inte göra, inte förrän gräset var

slaget och intaget. Efter det släpptes de oftast in för att äta det 
sista.
– En viktig sak som djuren gjorde var att lämna trampskador
efter sig, berättar Gunilla. Att skada marken låter inte positivt,
men faktum är att på upptrampade ställen kan vindspridda frön
lättare gro. Fast det ska vara lagom med skador, dagens tunga
djur förstör snabbt alldeles för mycket.

Mångfald beroende av människors skötsel
Som bekant minskade ängsarealerna snabbt under 1900-talet 
och idag återstår endast fragment av det som en gång var. Äng-
ens betydelse för den biologiska mångfalden är därför viktigare 
än någonsin och Gunilla betonar att alla arter är värdefulla.
– Det är lätt att tro att en vanlig växt som exempelvis röllekan
inte är så viktig, men då har man fel. Den har visat sig nyttjas av
många insekter, främst ett stort antal fjärilsarter. Arter är bero-
ende av varandra för att överleva och därför ska vi behandla alla
växter och djur med samma respekt.
Viktigt är också att fortsätta vårda de ängar som
fortfarande finns kvar, för utan människans
hand ingen äng.
– Det går visserligen bra att anlägga
nya ängar, men de kan aldrig fullt
ut ersätta värdena i en gammal
äng som gått förlorad, säger
Gunilla. Alla de som sköter sina
ängar ska därför vara oerhört
stolta – utan deras arbete hade
en stor del av kulturlandskapet
och vår biologiska mångfald
försvunnit för alltid.

Ängen i våra 
hjärtan
Blommande, surrande, kvittrande – ängen myllrar av liv. Skapad av bönder, liar och  
mular är ängen hem till en biologisk mångfald som är svår att överträffa, med upp till 
50 växtarter per kvadratmeter. Ängen är också en del av vårt gemensamma kulturarv 
och för många själva sinnebilden för svensk sommar. Inte konstigt att den har en 
särskild plats i våra hjärtan!  TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

D
Gunilla Davidsson Lundh

Fröna sås i pluggbrätten och sätts ut när de är stora nog att klara sig på friland.

Rensade och klara för leverans
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 är Smart landsbygd besöker Ön-
nestadsgymnasiet, en blåsig dag i 
april, ekar skolan tom. Varken i 
klassrummen, på fälten eller bland 
djuren syns några elever till. Vårbruket 
är dock i full gång, men istället för en 
elev bakom traktor-ratten är det Björn 
Ekström, instruktör på 
Önnestadsgymnasiet, som ser till att 
potatisarna kommer i jorden. Ingenting 
är riktigt som vanligt, men å andra sidan 
– vad var det våren 2020?– Vanligtvis sköter förstaårseleverna vårsådden i

skoljordbruket, men på grund av corona har de gått
ut på praktik istället och all skolundervisning sker på
distans, berättar Martin. Vi försöker göra det bästa
av situationen och det går ganska bra, trots allt.

En unik kombination 
Till skolan hör ett skoljordbruk som till större delen 

är konventionellt, men här finns också en ekologisk 
del: Olahus. Gården donerades till skolan redan 
1930 och omfattar nästan 250 hektar skog, bete och 
kravcertifierad åkermark. 
– De flesta lantbruksutbildningar är antingen kon-
ventionella eller ekologiska men vi är både och, vil-
ket är ganska ovanligt, säger Gustav Thell, gårdsmäs-
tare på Önnestad skoljordbruk. Till exempel är vår
gris- och mjölkproduktion konventionell, men nöt-
köttsuppfödningen är ekologisk. Och växtodlingen
är såväl konventionell som ekologisk.
Att skolan undervisar i båda produktionsmetoderna
tycker Gustav och Martin ger eleverna en bättre
helhet. Eleverna kan jämföra ekologiskt och kon-
ventionellt och se att även om de skiljer sig åt, så
är det ena inte bättre – eller sämre – än det andra.
Tvärtom kompletterar de varandra och att ha kun-
skaper i båda är en styrka.

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Ekologiskt och 
konventionellt på 
schemat N

Ekologisk eller konventionell drift – vilket ska egentligen eleverna på 
ett naturbruksgymnasium lära sig? Båda två menar Önnestadsgym-
nasiet. ”Målet är att eleverna ska gå ut härifrån med en helhetssyn 
som gör att de kan reflektera över såväl möjligheterna som utma-
ningarna som de olika produktionssätten för med sig”, säger natur-
brukslärare Martin Lundin.

Från vänster; Martin Lundin, 
Björn Ekström och Gustav 

Thell, Önnestadsgymnasiet.
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– Vi brukar säga att vårt mål är att göra eleverna
anställningsbara och för att vara det är det viktigt
att kunna utföra alla praktiska moment, men ock-
så att kunna reflektera över varför man gör som
man gör, säger Martin. När eleverna börjar i ettan
tycker de mest att det är häftigt att köra traktor,
men vi vill att de ska förstå vad som händer bakom
traktorn; att de ska inse hur kretsloppen, den bio-
logiska mångfalden och en bra växtföljd bidrar till
lönsamheten. Där tror jag att vi har en stor fördel
som kan ge dem en helhetssyn med både det eko-
logiska och konventionella tänket.

Kunskap som fogas samman till en 
större bild
Om det är denna helhetssyn som har gett lant-
bruksinriktningen på Önnestadsgymnasiet en po-
sitiv trend när det gäller antalet sökande får vara 
osagt, men klart är att eleverna ökat i antal de se-
naste åren. 
– Vi får fler och fler sökande och det är jätteroligt, 
menar Martin. Vi försöker vara aktiva i kontakten
med eleverna, nya och befintliga, och vi lägger
stor vikt vid att hitta bra praktikgårdar. Det kanske
också bidrar till den positiva trenden.
– Ja, praktikgårdarna är jätteviktiga, instämmer
Gustav. Det är där eleverna får perspektiv på det

de har lärt sig i skolan och kan hämta nya kunska-
per och idéer som de testar här, på sin nästa prak-
tikplats eller hemma. 
Just det där med att foga samman olika kunskaper, 
att resonera, reflektera och se samband, tycker de 
lägger grunden för ett hållbart jordbruk. Oavsett 
om det bedrivs konventionellt eller ekologiskt.
– I ett kilo jord finns det mer liv än det finns männ-
iskor i Sverige, säger Gustav. När jag berättar det
för eleverna får de ofta en aha-upplevelse, det ger
dem något att relatera till. Jag strävar efter att ge
eleverna blick för vad som behöver göras: att man
inte måste bearbeta jorden på samma sätt varje år,
att man bara sprutar som sista utväg och att många
ekologiska metoder med fördel kan användas i det
konventionella. Jag hoppas att även om de inte för-
står allt här och nu, så kanske det lagras någonstans
i bakhuvudet och kan tas fram när de börjat jobba!
– Många mognar väldigt mycket under åren de är
här, säger Martin. Att köra traktor är visserligen
kul även i trean, men vi kan ha helt andra dis-
kussioner än vi hade i ettan och de flesta har ett
betydligt bredare perspektiv på vad arbetet som
lantbrukare innebär. Det känns bra att ha bidragit
till detta.

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

gången är det hortonomen Stefan 
Stråhles tur att berätta mer om sin 
roll.

Hej Stefan! Hur länge har du arbetat på 
Länsstyrelsen?

– Jag började 1988, på det som då hette Lantbruks-
nämnden. Mitt första jobb var ett vikariat i Malmö, 
som rådgivare för prydnadsväxter. Året därpå fick jag 
en fast tjänst som detsamma i Kristianstad och 1998 
började jag arbeta som handläggare av lantbrukarnas 
EU-stöd. Sedan år 2000 har jag stödansvaret för eko-
logiska produktionsformer, ett ansvar som jag från 
och med 2019 delar med gruppen som jag arbetar 
i. Förutom ekologisk produktion hanterar vi även
skyddszonsersättning, nötkreatursstöd och kompen-
sationsstöd.

Hur många ansökningar kommer in varje år?
– Handläggningsenheten som helhet får in cirka

8 500 SAM-ansökningar från lantbrukare i Skåne och 
Blekinge. Varje ansökan kan i sin tur innehålla ansök-
ningar om flera stöd, till exempel ersättning för om-
ställning till ekologisk produktion, stöd för skötsel 
av våtmarker och dammar, gårdsstöd och så vidare. 
Totalt fattar vi beslut om utbetalningar på cirka 1,6 
miljarder kronor.

Vad är bäst med ditt arbete?
– Det är det härliga gänget som jag har förmånen

att jobba med! När jag började som rådgivare 1988 

var vi bara 8-9 stycken som arbetade med prydnads-
växter och vi satt utspridda över hela Sverige. Det 
blev lite ensamt. Att jobba flera tillsammans är mycket 
roligare, inte minst som vi kan ta hjälp av varandra för 
att lösa problem. Jag tycker också mycket om kontak-
ten med lantbrukarna. Det är intressant att höra hur 
de har det i sin vardag och att möta deras frågor – och 
sen försöka påverka regelverket kring stöden så det 
förbättras utifrån lantbrukarnas önskemål. 

Vad har förändrats mest sedan du började 
1988?

– Oj, det är en del! Rent praktiskt har såklart di-
gitaliseringen inneburit en jättestor förändring. Nu 
hanterar vi till exempel nästan ingen post längre, utan 
allt sker digitalt. Jag tycker också att samarbetet mel-
lan andra avdelningar och enheter inom Länsstyrelsen 
har ökat, och det är väldigt positivt. 

Hur kom det sig att du började som 
rådgivare för prydnadsväxter?

– Jag har alltid varit intresserad av växter och
båda mina föräldrar och min mormor hade samma 
intresse. Mormor bodde i Tyskland och när vi häl-
sade på henne besökte vi ofta olika parker, det var 
väldigt inspirerande. Intresset växte när jag som ung 
sommarjobbade på växtförädlingsanstalten i Svalöv. 
Min karriär där startade med att jag hackade ogräs 
och slutade med att jag korsade klöver, raps och andra 
växter för att få fram nya sorter!

Lever växtintresset fortfarande?
– Absolut! Min stora hobby är trädgården, ett in-

tresse som jag delar med rådjuren och mördarsnig-
larna... Istället för planteringar satsar jag därför på 
växter i krukor, som jag bär in och ut efterhand som 
årstiderna skiftar.  

”Att saker ständigt 
förändras gör 
jobbet kul” 

STEFAN STRÅHLE

Bor: I villa med stor 
trädgård ett par mil 
norr om Kristianstad.
Utbildning: Hortonom.
Odlar: Tropiska 
växter som palmer, 
bananplantor och 
änglatrumpeter. Bland 
mycket annat!
Husdjur: Två 
sköldpaddor. Den ena 
fick jag när jag började 
skolan. De kan bli runt 
80 år, så den yngre 
av de två får jag nog 
testamentera bort.

HEJ
PÅ
DIG

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

FAKTA. 
Önnestadsgymnasiet
År 1868 grundades 
Önnestad Folkhög-
skola. I verksamheten 
ingick bland annat en 
lantbruksavdelning, 
som efter ett par år 
omorganiserades till en 
Lantmannaskola.  
1940 gick Folkhögskolan 
och Lantmannaskolan 
skilda vägar och efter 
diverse namnändringar, 
gymnasiereformer och 
byten av huvudmän blev 
skolan det den är idag, 
Önnestadsgymnasiet.  
Skolan erbjuder flera 
utbildningar varav  
Naturbruksprogrammet 
med inriktning  
”Lantbruk” är en. 
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å Bokeslundsgården utanför Hörby finns 
en uppsjö av djur. Dals Pärlhöna, Svensk 
kråsduva, Isbar blå och andra ovanliga 
fjäderfäarter; Klövsjöfår, Granemålakor, 
Skånsk röd och mängder av bin – bland 
många andra. Fast sanningen att säga så 
finns inte alla djur på just Bokeslundsgår-
den. Nötkreaturen går på 
naturbeten på annat håll 
och bina, ja de flyger vart 
de vill och har sina kupor 

lite varstans i det skånska land-
skapet.

Djuren är en viktig del av 
verksamheten och bidrar till 
bland annat köttlådor, avelsägg 
och honung som säljs till privat-
personer och restauranger. Men 
de är inte hela Bokeslundsgår-
dens verksamhet, utan komplet-
teras av växtodling och ”Bo på 
lantgård”-koncept.

– För mig är det viktigt att
verksamheten vilar på många 
ben, säger Johan. Om något går 
dåligt ett år, finns det alltid något 

annat som väger upp. Dessutom blir arbetsbör-
dan jämnare när inte alla ägg ligger i samma korg.

Gott och blandat 
En annan aspekt av att ha många strängar på sin 

lyra, är att det lättare går att skapa ett bra flöde 
i sociala medier. Bilder på söta kalvar kan varvas 

med bidrottningar, vårens 
primörer, ankägg, en naken 
(!) bonde med tomatplanta, 
grisar, sötpotatis ...  

– Jag använder i första
hand Instagram för mina 
inlägg, berättar Johan. Ins-
tagram passar verksamheten 
bäst och dessutom är det 
många restauranger som 
använder sig av det. Med 
företagskonto kan vi dela 
varandras inlägg och tagga 
varandra, och på så sätt få 
draghjälp i marknadsföring-
en. 

Instagram har också den 
fördelen att inläggen auto-
matiskt kan delas till Face-

P

Sociala medier  
gav gården ett lyft

När det gäller sociala medier är jag helt självlärd, så mitt bästa 
råd till andra är att bara köra igång, säger Johan Widing, eko-
bonde på Bokeslundsgården vars verksamhet han framgångsrikt 
marknadsför på bland annat Instagram. Var äkta och hitta en 
plattform som passar dig, blir det fel kan du ju alltid radera!
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

Instagram passar 
verksamheten 
bäst och 
dessutom är 
det många 
restauranger 
som använder 
sig av det. 

””

Johan Widing på Bokeslundsgården.
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GÖR SÅ HÄR:  Johans tips för att lyckas med sociala medier

Var äkta. ”Det viktigaste är inte att 
inläggen är professionella, utan att de 
förmedlar en sann bild av din verksamhet. 
Följarna vill ha äkthet och känsla, det 
räcker inte med bara snygga bilder.” 

Lyssna på kunderna. ”Ha koll på vilka 
inlägg som ger likes och skapa ett flöde 
som engagerar. Blanda högt och lågt, liv 
och död, så följarna ser att det du gör är 
på riktigt.”

Våga vara dålig. ”Alla är kassa i början, 
men man lär sig efterhand och växer med 
sin följarskara. För mig tog det ett par 

år innan jag fick fason på det hela och 
hittade rätt plattform. Om det går väldigt 
trögt, ta hjälp!”

Gör inlägg och städa regelbundet. 
”Jag tycker själv att det är värdelöst 
att följa någon som inte lägger upp 
inlägg regelbundet, därför ser jag till att 
inte vara en av dem. Jag brukar lägga 
upp ett inlägg om dagen, men det är 
regelbundenheten som är viktigast – inte 
att man gör det varje dag. Se också till 
att städa bland inläggen med jämna 
mellanrum. Ta bort sådant som inte 
genererar likes eller matchar i flödet.”

Fokusera på annat än sälj. ”De flesta 
av mina inlägg handlar inte om att 
jag vill sälja något utan om att jag vill 
skapa engagemang. Säljet kommer 
på köpet när folk får upp ögonen för 
verksamheten.”

Komplettera med en hemsida. ”Det 
är inte alla som har sociala medier, 
så se till att ha något annat för dem. 
Bokeslundsgården har en blogg, där vi 
även samlar mer utförlig information om 
gårdens verksamhet.”

book och Twitter, och vips så syns inläggen på tre 
plattformar samtidigt. 

På liv och död
Att lära sig grunderna i sociala medier är inte 

särskilt svårt, det svåra är att utforma inläggen så 
de lockar följare.

– Bokeslundsgårdens strategi är att vara lyhörd 
och lyssna på kunderna, menar Johan. Precis som 
vi lyssnar på kunderna för att kunna erbjuda de 
produkter som efterfrågas, håller vi koll på våra 
sociala medier och gör inlägg som engagerar föl-
jarna. Jag ser också till att inläggen varieras. Jag 
vet att söta kalvar får många likes, men för den 
sakens skull kan jag ju inte bara lägga ut bilder på 
kalvar. Inläggen ska spegla gårdens verksamhet.

För Bokeslundsgården är det därför viktigt 
att bilderna inte bara visar upp en idyllisk sida 
av lantlivet, utan även hårt arbetet, slakt och det 
faktum att djur kan bli sjuka och skördar slå fel.

En annan sak som är viktig är att alltid svara 
på följarnas frågor och kommentarer. Med ett 
undantag.

– Jag går inte längre i diskussion med personer 
som lägger ut hatiska kommentarer, säger Johan. 
Vissa inlägg bemöter jag genom att ge dem en 
annan kanal där de kan nå mig, andra blockar jag 
direkt. Det är inte lönt att lägga energi på perso-
ner som redan har bestämt sig för att det jag gör 
är dåligt, då är det mycket bättre att fokusera på 
dem som kommer med konstruktiva förslag på 
vad jag kan göra bättre. 

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

T
Sociala medier är ett fantastiskt sätt att med små 
medel få en stor spridning, synas och kommunicera 
med vår omvärld. 

Vad vill du förmedla och vad är din målgrupp 
intresserad av? Genom att vara specifik i din mål-
gruppsbeskrivning får du bättre förståelse för din 
målgrupp och kan lättare nå fram genom bruset. 
Gör upp riktlinjer för dina sociala medier och be-
stäm vilken tonalitet och berättarform du vill ha. 
Exempelvis om du vill vara familjär eller formell. 
Det ger ett bättre flöde och enhetligare uttryck. 
Gör en plan för dina inlägg i sociala medier så får 
du bättre kontroll.  Det ger också ett lugn att veta 
att du har en back-up. Bestäm publiceringsdatum 
för inläggen, hur många inlägg som publiceras och 
av vem. 

Ögonen dras snabbast till bilden och därför är 
den superviktigt. Bilden är ett sätt att väcka intres-
se, förstärka och lyfta fram budskapet. Välj ett tema 
på dina bilder, då blir det lite lättare att skapa ett 
enhetligt flöde som inte upplevs spretigt. Bildte-
man kan vara bilder som är ljusa eller mörka, med 
mycket eller lite detaljer, personbilder, miljöbilder 
eller färgteman. Du kan även använda dig av filter 
för att skapa en enhetlig look och känsla i ditt flöde. 
Filter kan förstärka och förhöja färgnyanser i ditt 
flöde. Företagslogga, grafiska element eller färger 
kan skapa en igenkänning för ditt företag. Dina föl-
jare får en uppfattning av ditt företags identitet och 
personlighet. 

Innehåll kan vara minst lika viktig som bilden 
för att skapa en historia. Rubriken ska fånga lä-
sarens intresse. Skriv därför texten först och välj 
därefter rubriken. Längden på texten beror på din 

målgrupp och vad du vill förmedla. Tipsa om hur 
dina produkter och tjänster kan användas. Ordna 
tävlingar, event och aktiviteter. Det uppmuntrar 
till köp, besök eller förfrågningar. Ett annat sätt 
kan vara att uppmana dina följare till att svara på 
en fråga eller be om råd som har att göra med 
det innehåll du publicerat. Kom ihåg att själv vara  
engagerad och interagera med dina följare. 

Det finns inga mallar eller absoluta sanningar 
och det kommer behöva växa fram. Ta en stund och 
tänk igenom vad vill du förmedla i ditt flöde och 
vad din målgrupp är intresserad av. Ta inspiration 
ifrån andra med liknande verksamhet, men även 
från andra branscher. 

Det är mycket viktigt med uppföljning. Vilka in-
lägg ger mest likes, kommentarer, följare och del-
ningar och vilka ger minst? Det ger dig en ledtråd 
av vad dina potentiella kunder är intresserade av 
så att du kan förfina och stärka ditt budskap och 
varumärke ytterligare. Testa dig fram och när du 
har hittat rätt, håll fast vid ditt vinnande koncept! 

Innehåll, tonalitet, rörligt eller stillbilder och hur bär man egent-
ligen sig åt för att nå ut? Sociala medier kan framstå som en 
djungel men för den som driver en verksamhet kan det vara ett 
effektivt verktyg. Och det finns några saker du kan göra för att 
öka chanserna att lyckas med sociala medier. 
TEXT: Sofia Werner Hallgren FOTO: Most Photos

ips för att lyckas 
med sociala medier 

KURSER I 
MARKNADSFÖRING
Under vårvintern 2021 
erbjuds följande kurser:

• Sociala medier 
Teori varvas med eget 
arbete för planering av 
inlägg i sociala medier.

• Film, ljud och bild för 
marknadsföring och 
hemsidor 
Du får praktisk kunskap 
för att göra egna filmer 
till företagets sociala 
medier.

• Hur planerar jag min 
kommunikation? 
Du får kunskap och 
verktyg för att ta fram 
en kommunikationsplan 
för företaget. Teori 
varvas med eget 
arbete då du lägger 
en första grund för en 
kommunikationsplan i 
företaget.

Mer information om kurserna 
kommer i nästa nummer av 
Smart Landsbygd som ges ut  
i början av januari 2021.

Glöm inte att följa upp vilka inlägg som gav mest ”pang för pengarna”.
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Fem ödsliga 
utflyktsmål 
Naturen har blivit en tillflyktsort för många av oss i dessa tider. Våra 
naturreservat är populära i år, och vi upplever en ökad mängd besökare. 
Ibland kan det dock kännas lite väl trångt i naturen. Det är lätt att åka till de 
platser som man känner till eller hört talas om. Men det finns många natur-
reservat i Skåne där besökarna är lätt räknade och där man kan njuta av 
naturen i lugn och ro. Här kommer lite ödsligare alternativ till några av våra 
välbesökta platser.

SYDDOST

På Österlen är det inte lätt att hitta ödsliga 
platser. Speciellt inte inom Stenshuvuds na-
tionalpark, som är en plats dit alla återvän-
der både en och flera gånger. Men det finns 
platser i östra Skåne där du kan få vandra i 
lugn och ro under lövträdens kronor.

Ett av våra mer okända naturreservat i närheten 
av Stenshuvud är Onslunda Sten, mellan Sankt Olof 
och Onslunda. Skogen i Onslunda är fylld av knotiga, 
flerstammiga bokträd. Hela skogen är ett levande minne 
över en ålderdomlig skötselmetod som heter skottskog.

Byn Onslunda var en gång i tiden en av Skånes största 
byar och naturreservatets mark tillhörde byns gemen-
samma utmark. Ett område som användes som betes-
mark samtidigt som byborna hämtade ved och virke.  
På hösten gick ollonsvinen och bökade under bok-
trädens kronor.

I slutet av 1700-talet hade de flesta stora träd huggits 
ned och skogen dominerades av täta bestånd av unga 
träd. Ända fram till 1900-talet högg byborna regelbun-
det ned dessa unga träd och lät nya skott komma upp i 

de gamla stubbarna. Denna form av skottskog, för att få 
tillgång till ved och virke är en unik sydskånsk skötsel-
metod men som även återfinns nere på kontinenten.

När skottskogsbruket upphörde växte de flerstam-
miga träden upp och bildade den vackra och spännande 
skog som vi kan uppleva idag. Det finns inga markerade 
stigar i området men det är lätt att ta sig fram på skogs-
vägarna och mellan träden.

Onslunda sten kan nås från vägen mellan Fågeltofta 
och Sankt Olof genom att köra söderut på en avtagsväg 
med skylt mot Maryd. Närmsta hållplats är ”Onslunda 
brännorna” som ligger vid reservatets västra gräns.

NORDVÄST

Är du trött på skarorna av människor som 
besöker Kullaberg, men ändå vill ta en tur till 
Kullahalvön i nordvästra Skåne? Besök då ett 
av de mer okända naturreservaten Bölsåkra-
Tranekärr.

Naturreservatet är beläget på norra sidan av Kulla-
halvön. Här kan du uppleva både den dramatiska kust 
som Kullaberg är känd för och det öppna, kustnära 
fäladslandskap som funnits på halvön i årtusenden.

Skåneleden går genom naturreservatet från Skäret 
till Svanshall. Den klippiga kusten bjuder på fantastisk 
utsikt över Skälderviken med Bjärehalvön och Hallands 
Väderö i fjärran. Naturen är omväxlande med klapper-
stensfält med spännande stenformationer och ljung-
klädd betesmark. Detta är delar av den stora vidsträckta 
allmänningen, Kulla fälad, som förr täckte stora delar av 
Kullahalvön och var betesmark till byarna. De kustnära 
betesmarkerna räknas som Sveriges äldsta betesmarker.  

Reservatet nås med bil via Norra kustvägen. Det finns 
flera parkeringsplatser längs med reservatet. Alldeles 
intill reservatet, längs med Norra Kustvägen, finns även 
ett antal busshållplatser att välja på. Reservatet kan nås 
till fots från hållplatserna i Skäret och Svanshall.

Onslunda sten – ett ödsligare alternativ 
till Stenshuvud

Ödsligare än Kullaberg –  
besök Bölsåkra – Tranekärr  

MITTSKÅNE

Forsakar utanför Degeberga är känt som det 
högsta vattenfallet i Skåne, och vi har sett 
det i filmer som Äppelkriget. Om du redan 
besökt Forsakar kan vi tipsa om ett annat 
utflyktsmål i trakten. Upptäck en spännande 
dalgång med ett vackert, uråldrigt kultur-
landskap som ligger gömd alldeles intill 
Forsakar.

Rallatédalen börjar i utkanten av Degeberga, vid 
Mörkavad, strax intill Forsakar. På 1800-talet var det vid 
Mörkavad ett myller av backstugor av lera, byggda av de 
fattigaste av bygdens folk. Platsen hade dåligt rykte och 
folk var rädda för rån när de passerade vadstället nere i 
den djupgröna skogen.

Uppströms Mörkavad ligger ett småskaligt  
kulturlandskap med enebevuxna betesmarker och 
branter med grönskande bokskog. De små uppodlade 
åkerlapparna är omgärdade av stengärden.  

Det kan vara bra att börja vandringen vid naturreser-
vatet Ekedala, som ligger ett par kilometer upp i dalen. 
Från parkeringen går en markerad led ned i dalgången. 
Därifrån kan man följa Segeholmsån nedströms. Man 
passerar då gården Rallaté, som gett dalen sitt namn, 
och kommer så småningom till Trollemöllas sportfiske 
och därefter ned till Mörkavad. Välj sedan att gå tillbaka 
samma väg eller följ grusvägen tillbaka till Ekedala.

Ödsligare än Forsakar - Rallatédalen med Ekedala

TEXT: Maria Sandell FOTO: Länsstyrelsen Skåne
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MITTSKÅNE

Rövarekulans naturreservat i Brååns djupa 
dalgång är välkänt, både för sin natur och 
för sin historia som gammal dansbana. 
Vill du uppleva en mer rofylld dalgång 
så besök Pinedalen vid Östra Ringsjön på 
andra sidan motorvägen.

Dalen mellan Östra Ringsjön och Rövarekulan är 
till stora delar okänd. Följ Skåneledens stigar genom 
skogsklädda sluttningar och över betesmarker. Vand-
ringen är vacker året om men kanske som vackrast när 
våren kommer. Då blommar hav av ramslök, vitskråp 
och sippor i gult och vitt. 

Landsvägen mellan sydvästra och nordöstra Skåne 
låg en gång i tiden i Pinedalen. Vadstället i dalen låg 
vid gården Pinan. Här har också legat en gammal 
tingsplats, och på tidigt 1800-tal en krog, Boråsakro-
gen. Landsvägen övergavs redan på 1800-talet men 
man kan fortfarande se en kilometerlång sträcka av 
den, kantad av stenmurar.

Vid slutet av Pinedalen, nära Gudmundtorp, ligger 
Kungskällan. Det är en gammal offerkälla från medel-
tiden. Namnet sägs komma från då Karl XIV stannade 

till vid källan och släckte sin törst. 
Du kan starta din vandring vid parkeringen till 

Snogeröds fågeltorn, strax norr om Snogeröd. Börja 
med att njuta av utsikten över Snogerödsdammen 
och Östra Ringsjön. Kanske får du syn på en havsörn 
som glider sakta över vattnet.  Följ sedan Skåneleden 
söderut till Gudmundtorp. Fortsätter du ytterligare 
längre på Skåneleden når du naturreservatet Rövare-
kulan där det finns vindskydd och grillplats. 

Om du vill åka buss till Pinedalen så finns hållplat-
sen Snogeröd väg 17 bara 500 meter från Snogeröds 
fågeltorn. Hem kan du komma från hållplats Rolsberga 
vid E22:an om du inte väljer att gå tillbaka samma väg.

Pinedalen – ett ödsligare  
alternativ till Rövarekulan

NORDOST

Skånes allra ödsligaste platser är nog 
myrarna och mossarna i norra delarna av 
Skåne. Det är inte bara floran som påmin-
ner om en annan del av vårt land, här kan 
du känna av de stora vidderna som kän-
netecknar norra Sverige. Men om du vill 
njuta av den stora tystnaden så får du vara 
beredd på att ge dig ut i väglöst land – 
med stövlarna på.

Vyssle och Väster myr är Skånes största myrkomplex 
på 750 hektar. Vid ett besök kan du belönas av både 
hjortron och orrspel. På sommaren lyser det som guld 
ute på de blötare partierna av myren. Det är myrliljan 
som blommar i stora mängder. En annan guldklimp, 
hjortronet, hittar du ute på det trädlösa och öppna 
mosseplanet. Här växer den på tuvorna tillsammans 
med kråkbär och tranbär. Ute i myrkomplexet ligger 
små öar av fastmark, som hyser tallskogar med natur-
skogskaraktär. 
Vyssle och Västermyr har varit relativt förskonade från 

människans framfart. Det är bara en mycket liten del av 
myren som har sargats av torvtäkt. En banvall från en 
flyttbar, smalspårig järnväg finns kvar men i övrigt är 
det stiglöst land.
På myren kan du uppleva flera av de fågelarter som 
man förknippar med mossar och myrar. Den hyser 
orrspel på vårarna och även tjäder har setts spela i 
kantskogen. Idag häckar inte längre ljungpipare och 
grönbena på myren men de kan ses under flyttnings-
perioderna. Naturreservatet nås lättast genom Myra-
vägen, en mindre väg som utgör gräns mellan de två 
myrarna.

Ödsligast i hela Skåne - Vyssle och Väster myr

KL
IP

P 
U

T 
O

CH
 S

PA
RA

Är du Skånes mesta reservatsbesökare?
Skåne har över 300 naturreservat. Ta med sidan på utflykten och kryssa alla du 
besöker. Kanske utmana en vän om att bli Skånes mesta reservatsbesökare?  
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I KORTHET

Matt efter sommarens  
anstormning av hemester-
firare? Dialog, respekt och ansvar gäller 
för alla, både allmänhet, besökare och 
lantbrukare. 
Så låt oss utifrån fakta, mod och humor 
bemöta alla nya och gamla besökare som 
kommer ut till i naturen och på era marker. 
På Naturvårdsverkets webbplats finns allt 
att läsa om både allemansrätten/skyldig-
heten, terrängkörningslagen och även den 
fina kampanjen ”Ta hand 
om varandra och natu-
ren”. Materialet är fritt att 
använda och anpassa så 
att det passar den kanal 
du publicerar i och den 
målgrupp du riktar dig 
till. Kanske du behöver 
en bra text om hem-
fridszoner, husbilar eller 
allemansrätten vid odlad 
mark och hagar? 
www.naturvardsverket.se

Biokol Att forska om biokol är hett 
och användningsområdena är många. 
Biokol bildas genom att organiska ämne 
upphettas till mellan 500 och 1 000 °C i 
en syrefri miljö; så kallad pyrolys. Genom 
upphettning binds koldioxid som annars 
skulle avgått till luften. Biokol har en för-
måga att dra till sig näringsämne och an-
vänds för att ”rena” jord och vatten. Bio-
kol går också att laddas med näring och 
användas som jordförbättring. 
I Amazonas har man hittat svarta och 
extremt bördiga jordar som indianerna 
skapade för över tusen år sedan med 
hjälp av träkol, så metoden är ingen ny 
uppfinning.

70

Ta betalt Det finns idag många 
olika slags betaltjänster för både kontanta och 
digitala betalningar. För ett litet företag eller en 
förening kan det vara svårt att veta vilka tjänster 
som passar verksamheten bäst. 
Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Luni-
core Studentkonsultbolag tagit fram ett material 
där de vanligaste betaltjänsterna förklaras. I 
materialet finns en beslutsmodell där företagaren 
eller föreningen kan skriva in antal transaktioner 
per månad och få olika kostnadsförslag på tjäns-
ten. Den viktigaste lärdomen är att alla tjänsters 
kostnader i princip går att förhandla för den 
enskilde kunden.  
www.lansstyrelsen.se/skane/betaltjanster

procent av svensk ull slängs årligen. I Sverige 
produceras uppskattningsvis 1 200 ton ull årligen. 

Rätt svar hittar du här -------------------------------------------------------------------------------------------------------> Rätt svar: 1. Darrgräs 2. Svinrot 3. Rödklint 4. Mandelblom

Testa din 
växtkunskap

1

2

3

4

Att besöka alla ca 330 reservat kan bli svårt.  
Sätt istället ett visst antal som mål och välj utifrån närhet, natur, landskap eller friluftsanordningar.  

På Länsstyrelsen Skånes webbplats finns mer info och vägbeskrivning till alla reservat.  
Välkommen ut – håll avstånd!

www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal
www.hittadinplats.nu
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KURSER
EKOLOGISK PRODUKTION

STUDIERESA

Ekologisk nötköttsproduktion med 
fokus på byggnader
VARFÖR: Funderar du på att bygga nytt eller uppdatera ditt 
befintliga stall? Då kan det vara bra att besöka några företag 
med goda exempel.
VAD: Under studieresan besöker vi olika typer av stall och 
produktionsinriktningar som kan ge inspiration till att bygga 
för ekologiska nötkreatur.

DATUM: Våren 2021
VAR: Start från Helgegården i Skepparslöv
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Intresseanmälan tas emot under 
hösten 2020 
KONTAKT: HIR Skåne AB. Therese Ljungberg, 010-476 22 21, 
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

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

börjar  
kurs- 

blocket! 

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. 

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

ERFA-GRUPP

Erfaträffar för ekologiska nötkötts-
producenter
VARFÖR: Unik möjlighet att dela med sig av egna erfarenhe-
ter men samtidigt diskutera fram lösningar på eventuella egna
problem med andra producenter.
VAD: Aktiviteten är uppdelad på två träffar som hålls ute på 
gårdar. På träffarna finns Ingela Löfquist med som kursledare 
samt ibland inbjudna gäster från näringen med fokus på det 
aktuella temat.

DATUM: Löpande under hösten 2020 och våren 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: 500 kr exkl moms 
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070-894 53 51, 
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

ERFA-GRUPP

Erfaträffar inom ekologisk  
svinproduktion
VARFÖR: Syftet är att bygga upp och underhålla ett nätverk
mellan ekologiska svinproducenter i Skåne där både gamla
och nya deltagare är välkomna. Det är värdefullt att ha kol-
legor som kan dela erfarenheter och stötta varandra.
VAD: Aktiviteten är uppdelad på tre träffar som hålls ute på 
gårdar. På träffarna finns Ingela Löfquist med som kursledare 
samt ibland inbjudna gäster från näringen med fokus på det 
aktuella temat. 

DATUM: Löpande under hösten 2020 och våren 2021 
VAR: Skåne 
KOSTNAD: 500 kr exkl moms 
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070-894 53 51,  
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

ERFA-GRUPP

Erfaträffar inom ekologisk  
växtodling
VARFÖR: Syftet är att bygga upp och underhålla ett nätverk
mellan ekologiska växtodlare i Skåne där både gamla
och nya deltagare är välkomna. Det är värdefullt att ha kol-
legor som kan dela erfarenheter och stötta varandra.
VAD: Första träffen blir i Hörby. Då kommer vi att fokusera på 
ekonomi och lönsamhet och jämföra olika grödor hos lant-
brukarna i gruppen. Andra träffen läggs upp utifrån gruppens 
önskemål, men med fokus på kommande odlingssäsong

DATUM: Uppstart under hösten 2020  
VAR: Skånesemins lokaler i Hörby samt ute hos lantbrukare 
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 070-816 10 26, 
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

KURS

Grundkurs i ekologisk odling av bär 
och grönsaker
VARFÖR: Den här grundkursen är ett bra första steg till er 
som vill lägga om till ekologisk odling samt er med nystartade 
jordbruks- och trädgårdsföretag.  
VAD: Vad innebär ekologisk produktion, regler, omläggning 
och stöd. På kursen presenteras odlingsteknik inom bär och 
grönsaker. För varje produktionsgren kommer vi
även diskutera: växtföljd, växtnäring, växtskydd och ogräs.

DATUM: Januari 2021
VAR: Råby 2003, Hörby
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
KONTAKT: HIR Skåne AB, Thilda Håkansson, 010-476 22 63, 
thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se
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KURS

Bete till rekryteringskvigor 
VARFÖR: Vid drift av ekologiskt produktion kan det uppstå 
problem med till exempel tillväxt, inkalvning, kalvningsintervall, 
kalvhälsa och betesstrategi. På kursen kommer vi att dela erfa-
renheter mellan varandra och ge förslag på förbättringar.
VAD: Målet är att hålla en tillväxt på minst 700 gr/dag med 
en inkalvning på cirka 24 mån. Bröderna Andersson kommer 
presentera sin strategi för deras kvigor. My Rask och Sanna 
Soleskog ger er kunskap om betessläpp och hur du undviker 
tillväxttapp under sommarmånaderna. 

DATUM: 18 maj 2021
VAR: På gård
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 maj 2021
KONTAKT: Skånesemin, Anni Frick, 0415-195 26,  
anni.frick@skanesemin.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: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Therese Ljungberg, 010-476 22 21, 
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

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

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Johan Eriksson, 010-476 22 41,  
johan.eriksson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

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

DATUM: Löpande 
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Oskar Hansson, 010-476 22 62, 
oskar.hansson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

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

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

RÅDGIVNING

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

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070-894 53 51, 
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se
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Kretslopp - bas
Skånesemin, 20 okt, 
Anders Petersson, 0415-195 60,  
anders.petersson@skanesemin.se 

Optimala förmedlingskalvar
Skånesemin, 21 okt, 
Cissi Bjerström, 0415-195 14,  
cissi.bjerstrom@skanesemin.se

Avla på rätt djur 
Skånesemin, 3 november,  
Cilla Belander, 0415-195 41,  
cecilia.belander@skanesemin.se

Koll på läget - Häst 
LRF Höör, 3 november,  
Anna Starck, 010-476 22 55,  
anna.starck@hushallningssallskapet.se

Nedan finns ett litet axplock från höstens kurser. Så snart resterande kurser blir datumsatta kan du hitta dem 
på Greppa Näringens regionala webbplats. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vissa 
kurser eller delar av kurser erbjuds du också att delta i via Skype eller Teams. Varmt välkommen att delta!

Kalvkurs
Skånesemin, 11 eller 12 november,  
Cecilia Danielsson, 0415-195-31,  
cecilia.danielsson@skanesemin.se 

Bygga för mjölkkor 
HIR Skåne, Skepparslöv 17 nov,  
Therese Ljungberg, 010-476 22 21,  
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

Förlängd livslängd/klövhälsa
Skånesemin, 24 nov, Anni Frick, 0415-195 26,  
anni.frick@skanesemin.se

Från sinko till frisk nykalvad ko
Skånesemin, 2 dec, Marete Hansen, 0415-195 32,  
marete.hansen@skanesemin.se

Bygga för häst
HIR Skåne, 2 dec, Ida Truedsson, 010-476 22 24,  
ida.truedsson@hushallningssallskapet.se

detta är en annons för greppa näringen 

RÅDGIVNING

Starta eko – omläggningsrådgivning 
för fjäderfäproduktion
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. 

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Åsa Odelros, 070-697 66 11, asa@odelros.se

RÅDGIVNING

Problemorienterad rådgivning med 
särskild analys av utfodringen
VARFÖR: När man bedriver ekologisk djurhållning uppstår 
ibland problem som kan relateras till utfodring och/eller 
betesdrift. Vi ger förslag på förändringar och hur du ska gå till 
väga för att avhjälpa uppkomna produktionsproblem.  
VAD: Vi träffas ute på gården och gör en genomgång av 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 uppföljning 
sker via telefonkontakt eller besök.   

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 010-476 22 31, 
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

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 eller besök. 

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

GREPPA NÄRINGEN

KURS 

Ull – från restavfall till värdefull  
resurs
VARFÖR: Ull är en fantastisk produkt som kan användas till 
otroligt mycket. Ändå slängs mer än hälften av all ull som våra 
svenska får levererar. Här vill vi uppmuntra och inspirera till att 
ta vara på ullen och hitta användningsområde för just din ull. 
VAD: Vi kör en webbkurs med inbjudna föreläsare som jobbar 
med ullhantering och vidareförädling av ull. Få inspiration och 
kunskap om hur du tar tillvara ullen och hittar avsättning för 
olika typer av ull. Ställ frågor och kom med förslag på vad du 
skulle behöva för kompetensutveckling för att jobba vidare 
med dina får och ull.  

DATUM: 10 november 2020, kl.10.00 - 14.00
VAR: Digitalt
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 3 november 2020
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane/kalender 
Frågor till Matilda Henriksson, 010-224 12 47,  
matilda.henriksson@lansstyrelsen.se 
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27 januari – 
Att starta livsmedelsverksamhet
VARFÖR: Du som tänker starta livsmedelsverksamhet på 
landsbygden får här en överblick kring livsmedelslagstiftning, 
livsmedelssäkerhet och utformning av livsmedelslokal. Detta 
för att du ska vara mer förberedd inför din verksamhetsstart. 
Vi kommer under våren 2021 att erbjuda påbyggnad med 
kurs i livsmedelshygien.
VAD: Kursen innehåller grundläggande information om livs-
medelslagstiftningen, vilka tillstånd som kan behövas, vilken 
kontrollmyndighet som är aktuell och vad du ska tänka på i 
utformningen av din livsmedelslokal med tanken på flöden 
och val av olika material på väggar golv och inredning.

DATUM: 27 januari 2021, kl.13.00 - 16.30
VAR: Skåne eller digitalt
KOSTNAD: 500 kr exkl moms. Fika ingår.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 januari 2021
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender, välj 27 jan.  
Eva Rolander, 010 - 224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se

28 januari – 
Att starta livsmedelsverksamhet
VARFÖR: Du som tänker starta livsmedelsverksamhet på 
landsbygden får här en överblick kring livsmedelslagstiftning, 
livsmedelssäkerhet och utformning av livsmedelslokal. Detta 
för att du ska vara mer förberedd inför din verksamhetsstart. 
Vi kommer under våren 2021 att erbjuda påbyggnad med 
kurs i livsmedelshygien.
VAD: Kursen innehåller grundläggande information om livs-
medelslagstiftningen, vilka tillstånd som kan behövas, vilken 
kontrollmyndighet som är aktuell och vad du ska tänka på i 
utformningen av din livsmedelslokal med tanken på flöden 
och val av olika material på väggar golv och inredning.

DATUM: 28 januari 2021, kl. 9.00 - 12.30
VAR: Skåne eller digitalt
KOSTNAD: 500 kr exkl moms. Fika ingår.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 januari 2021
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender, välj 28 jan.  
Eva Rolander, 010 - 224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se

KURSER
SKAPA NYA JOBB

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

Är du intresserad av att starta  
ett företag eller utveckla din 
nuvarande verksamhet? Under 
rubriken Skapa nya jobb erbjuds 
du kurser och rådgivning inom 
företagsutveckling.

Önskar du någon speciell kurs 
inom företagsutveckling?  
Hör av dig till mig.

KURS

KURS

I höst startar en ny omgång av Smart Business där vi vänder oss till dig som är 
företagare på landsbygden och som vill utveckla din verksamhet och utforska 
kreativa idélösningar. Tillsammans med våra idécoacher Anja och Lina får du 
hjälp att vidareutveckla resurser eller idéer till framgångsrika affärer. 
Smart Business ger dig också tillgång till ett nätverk av likasinnade företagare 
där du kan utbyta idéer och erfarenheter.
Priset för hela paketet är 5 000 kr exkl. moms per deltagare. I detta ingår 
enskilda träffar med idécoach, verktyg och metodstöd, nätverksträffar och 
gästföreläsningar.

Janeth Andersson driver en 
rådgivningsbyrå som ger stöd 
inom hållbar omställning och 
miljöstrategiska frågor. Dessutom 
arbetar hon med vidareförädling 

av ullen från sina får. Janeth 
sökte sig till Smart Business för 

att företaget var nystartat. Hon 
ville ha konkreta affärsmässiga råd, skapa en 
marknadsplan och få tillgång till ett nätverk av 
företag på landsbygden.
Vad har Smart Business gett dig? 
”Goda möten, inspiration från andra etablerade 
företagare och utvecklande rådgivning.”
Vilka tips vill du ge andra företagare? 
”Öppna upp dig för nya möjligheter, avsett tid för 
att arbeta med din företagsutveckling och dela 
med dig av dina erfarenheter.”

Ida Iacobaéus på  
Marsvinsholm, driver 
tillsammans med sin man, 
växtodling och produktion 
med slaktkycklingar 
och utegrisar. De har även 
charktillverkning och uthyrning av 
bostäder och lokaler till fest.
Vilka fördelar ser du med att gå med i Smart 
Business?
”Intressanta utbildningsträffar och möjligheten 
till att få bra tips och råd inför framtiden”.  
Vilka är dina tips till andra företagare? 
”Fundera redan innan första träffen på vad du 
vill ha ut av ditt deltagande i Smart Business. 
Detta kan vara användbart som företagare i 
flera sammanhang. Tänk och planera alltid på 
vad du vill ha ut från din rådgivning men var 
även öppen för nya idéer”.

Läs mer och lämna en intresseanmälan 
www.lansstyrelsen.se/skane/smartbusiness

Kontakt: lina.brinte@lansstyrelsen.se

Kreativ affärsutveckling på landsbygden 
@smartbusinessskane  // www.facebook.com/smartbusinessskane



36 37

Studiebesök Halmbalshus
VARFÖR: Är du intresserad av hållbart byggande och miljö-
vänliga byggmaterial? Då är detta studiebesök något för dig.
VAD: Besök vårt halmbalshus som vi har byggt själva.
Vi går genom de olika materialvalen såsom vasstak,
lerväggar och kallmurning med deras för- och nackdelar.
Samtidigt kopplar vi detta till biologisk mångfald.
Deltagare får gärna komma med frågor om deras egna bygg-
nader.

DATUM: 14 november 2020 
VAR: Djurhagsvägen 70-21, Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5 november 2020
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com

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.

STUDIEBESÖK

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

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

KURS

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

DATUM: Våren 2021
VAR: Djurhagsvägen 70-21, Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com

KURS

Lera, mura, putsa och klina
VARFÖR: Kursen är till för dig som vill lära mer  
om traditionella byggnadstekniker och hur man skapar ett 
sunt och hållbart byggande och boende.
VAD: Tillsammans med en timmerman och hans arbetslag får 
du lära dig om murverket och putsens uppbyggnad och funk-
tion i en korsvirkestimra. Under dagen varvas teori och prak-
tiska moment bl.a. får du kunskap om olika lertekniker och lyft 
och stabilisering av murverk av korsvirkeshus vid renovering.

DATUM: maj - juni 2021
VAR: Österlen
KOSTNAD: 250 exkl moms  
KONTAKT: Timmerman Jens Ingvad, Österlens  
Byggnadshantverk, info@osterlensbyggnadshantverk.se 

KURS

Odlingslandskapets förändring i 
arkiven – fördjupning
VARFÖR: Kursen är till för dig som redan har en del grund-
kunskaper om odlingslandskapets förändringar på din gård 
och/eller din by och vill gå på djupet för att finna mer kun-
skap.  
VAD: Efter kursen ska du ha fått fördjupade kunskaper om 
den information man hittar i de olika arkiven kopplade till 
odlingslandskapets förändring i ett historiskt perspektiv, en 
fördjupad förståelse hur man tolkar viktiga centrala begrepp, 
centrala symboler, hur man källkritiskt bör förstå de olika 
handlingarna. Särskilt viktigt blir att förmedla kunskapen om 
att de historiska förändringarna i odlingslandskapet.  

DATUM: 17 november eller 19 november kl. 18.00-21.00 
VAR: Södra Rörum, Husaren
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Patrik Olsson, 079-335 16 97,  
patrikolsson11@gmail.com

KURS

Odlingslandskapets förändring i 
arkiven – grundnivå
VARFÖR: Efter kursen har man kunskap om vilka arkiv som 
finns, vilken information som finns samt vilka arkiv som är 
sökbara digitalt.
VAD: Vilka arkiv finns när man vill veta mer om det äldre 
agrara landskapet, historiska sammanhang, historisk hävd och 
skötsel av dagens kulturmiljöer? Vi tar upp nya digitala möj-
ligheter som finns för att söka och få kunskap. Din by eller din 
gård kan finnas utritad och noga karterad på Lantmäteriet och 
Krigsarkivet. Med dator och projektor kommer en genomgång 
att ske ”live” direkt via internet på Lantmäteriet, Riksarkivet, 
Krigsarkivet m. fl. arkiv för att visa sökvägar, hur materialet ser 
ut på datorn, hur man läser och tolkar bilder och text m.m.

DATUM: 3 november eller 5 november kl. 18.00-21.00 
VAR: Södra Rörum, Husaren
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Patrik Olsson, 079-335 16 97,  
patrikolsson11@gmail.com
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RÅDGIVNING

Stengärden i åker, äng och  
betesmark
VARFÖR: För dig som har gott om stengärden på dina mar-
ker och vill få mer kunskap om både dess historia, skötsel och 
funktion i dag.
VAD: Vi besöker din fastighet under en halvdag och tillsam-
mans fokuserar vi på stengärdena. Med hjälp av historiska 
kartor ger vi  en bild av deras tillkomst och funktion. Du får 
svar på vilka olika typer av stengärden det finns på din fastig-
het och vilka lagningar som kan vara aktuella. Du får svar på 
vilka arter som lever på och vid stengärdena samt vad biotop-
skyddsbestämmelserna innebär. Besöket sammanfattas i ett 
rådgivningsbrev. 

DATUM: november 2020 - juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
070-784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Alléer med äldre träd
VARFÖR: För dig som har en allé med äldre träd på din 
fastighet och vill få mer kunskap om både dess historia och 
skötsel.  
VAD: Under en halvdag besöker vi, tillsammans med en 
arborist, din fastighet och fokuserar vi på dina alléträd. Med 
hjälp av historiska kartor försöker vi  ger en bild av alléernas, 
tillkomst och funktion. Vi diskuterar trädslag, skötsel, ska-
dor, sjukdomar, biologiska och kulturhistoriska värden samt 
de skötselbehov som är viktiga. Vi ger dig fakta om särskilt 
skyddsvärda träd och om det generella biotopskyddet som 
gäller de flesta av dagens alléer.

DATUM: januari - juni 2021
VAR: På gården 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
070-784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Öka mångfalden på gården
VARFÖR: Rådgivningen vill hjälpa dig att skapa en mång-
facetterad miljö och därmed möjligheten att få mer vilt på 
markerna.  
VAD: Den här rådgivningen är till för dig som vill öka eller
förstärka den biologiska mångfalden på gården, ibland så
enkelt som att tänka efter före det man ”brukar göra”. Ofta är
det inte de stora kostsamma åtgärderna som gör skillnad, det
kan vara så enkelt som att placera ut en storbal halm, lämna
ett obrukat hörn eller en rishög. Rådgivningen syftar till att
öka kunskapen och ge specifika råd för aktuell gård. Ett råd-
givningsbesök består av inventering i fält där vi tillsammans
diskuterar lämpliga åtgärder.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Agrojakt, Poul-Erik Jensen, 070-383 30 72,  
info@agrojakt.se

RÅDGIVNING

Fastighetens samlade naturvärden 
VARFÖR: Deltagaren får en bild av vilka naturvärden som 
finns på fastigheten och hur de kan vårdas. 
VAD: Under en fältträff går vi över markerna och tittar på 
dess naturmiljöer och diskuterar hur de bör och kan skötas 
rent praktiskt. Deltagarens målsättning med sin mark sätter 
utgångspunkten för rådgivningen. Rådgivningens resultat 
sammanställs i ett brev där naturvärdena beskrivs i text och 
på karta, vilken målsättning man har för området och hur 
man kan göra för att nå dit. Såväl olika bidrag som praktiska 
detaljer kring utformning, anläggning och skötsel av ängar, 
småvatten och bryn beskrivs i brevet.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Ekologigruppen, Emil Åsegård, 046-10 67 65,  
emil.asegard@ekologigruppen.se

RÅDGIVNING

Skötsel av din allé
VARFÖR: För dig som vill veta mer om din allé eller som 
skulle vilja plantera en allé. 
VAD: Fastighetens allé studeras i fält tillsammans med fastig-
hetsägaren utifrån brukarens frågeställningar. Alléns historia 
diskuteras angående ålder, datering, trädslag syfte, med mera. 
Alléns biologiska mångfald diskuteras. Vet ägaren om att allén 
har ett biotopskydd? Trädvård i form av skötsel, beskärning, 
val av trädslag samt plantering är aspekter som också kan 
komma att diskuteras. Brukaren får ett exemplar av Alléhand-
boken från 2005. Rådgivningen genomsyras av en helhetssyn 
på natur- och kulturvärden. 

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: 1 200 kr exkl moms
KONTAKT: Patrik Olsson, 079-335 16 97,  
patrikolsson11@gmail.com

KURS

Renovering av korsvirkestimra
 
VARFÖR: För att lära dig hur vi vårdar våra äldre byggnader 
på ett traditionellt och hållbart vis. För att öka kunskapen om 
traditionella byggnadstekniker och skapa ett sunt och hållbart 
byggande och boende.
VAD: Tillsammans med en timmerman och hans arbetslag får 
du lära dig om konstruktion och funktion i en korsvirkestimra. 
Under dagen varvas teori och praktiska moment bl.a. får du 
kunskap om timmerlagningar, lyft av bärande konstruktion 
och göra bedömning av olika typer av lagningar. 

DATUM: maj - juni 2021
VAR: Österlen
KOSTNAD: 250 exkl moms  
KONTAKT: Timmerman Jens Ingvad, Österlens  
Byggnadshantverk, info@osterlensbyggnadshantverk.se 
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RÅDGIVNING

Betesmarker och slåtterängar – 
Länsstyrelsen ger råd
VARFÖR: Har du en igenvuxen betesmark? Eller vill du veta mer 
om hur du kan sköta dina betesmarker eller slåtterängar så att 
du ökar den biologiska mångfalden? Vi på Länsstyrelsen kan 
berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs 
för att uppfylla EU:s stödregler.
VAD: Med en erfaren rådgivare från Länsstyrelsen går ni ige-
nom gårdens betesmarker och du får förslag på åtgärder.

DATUM: Rådgivningen görs under vinterhalvåret, tidig vår 2021 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Björn Olsson, 010-224 15 43, 
bjorn.olsson@lansstyrelsen.se och Anna Stenberg,  
010-224 16 43, anna.stenberg@lansstyrelsen.se  

RÅDGIVNING

Rådgivning – gröna korridorer

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

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

Rådgivning inom biologisk  
mångfald, inriktning vilda bin

VARFÖR: Rådgivningen är riktad till dig som är intresserad
av att göra små eller större förändringar som gynnnar vildbin.
VAD: Genomgång av möjligheter på gården för att gynna
vildbin.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com  

RÅDGIVNING

Rådgivning inom byggnadsvård

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

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

Rådgivning av ekonomibyggnader 
och tillhörande kulturmiljö
VARFÖR: För att ge ökad kunskap kring underhåll och re-
paration av äldre överloppsbyggnader på ett traditionell och 
hållbart vis. För att bättre förstå våra traditionella byggnads-
tekniker deras funktion och konstruktion. 
VAD: Många äldre ekonomibyggnader har förlorat sin funk-
tion i ett moderniserat lantbruk och därför får det ofta sämre 
underhåll. Med denna rådgivning vill vi öka kunskapen om 
traditionella byggnadstekniker i ekonomibyggnader, deras 
funktion och konstruktion. Rådgivningen syftar till att bevara 
våra äldre byggnader och byggnadskultur och därmed bidra 
till en hållbar utveckling av landsbygden.  

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: 1 200 kr exkl moms
KONTAKT: Timmerman Jens Ingvad, Österlens Byggnadshant-
verk, Info@osterlensbyggnadshantverk.se 
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RÅDGIVNING

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

DATUM: Rådgivningen görs fram till tidig vår 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Hamla träd – hur då? 
VARFÖR: Bevara kulturarvet, skapa biologisk mångfald, få 
lövfoder och vackra träd i landskapet 
VAD: Tillsammans går vi igenom dina ägor och söker efter 
lämpliga hamlingsträd och diskuterar tillvägagångssätt för ny-
start av hamling och för restaurering av gamla hamlingsträd. 
Genom enkla och snabba åtgärder kan du bevara kulturarv 
och skapa mångfald. På köpet får du vackra träd som syns i 
landskapet. De kan också fungera som vindskydd och säkra 
mot erosion. Och såklart kan man få ett högkvalitativt lövfo-
der. Du får efter rådgivningen en karta med träden utpekade 
på och då kan du gå från ord till hamling.

DATUM: Rådgivningen görs fram till tidig vår 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Skapa biologisk mångfald på gården 

VARFÖR: Skapa en varierad natur runt gården, gynna hotade 
arter och skapa biologisk mångfald.

VAD: Med denna rådgivning går vi på djupet med vad som 
kan göras runt din gård utifrån din situation. Vi går igenom 
potentialen för att gynna utvalda hotade arter och skapa olika 
naturtyper. Detta kan göras i ett brett spektrum av miljöer, 
såsom vattenmiljöer, ängar, skogar, hagar, kantzoner, stenmu-
rar, skogsdungar, sandiga jordar och odlingsmiljöer. Har du 
redan ett eget projekt igång får du en bedömning av läget. 
Efter rådgivningen får du en fyllig rapport med kartmaterial 
och utpekade områden med åtgärdsförslag.

DATUM: Rådgivningen görs fram till tidig vår 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Gynna artrikedomen på dina  
marker och vid småvatten/dammar
VARFÖR: Med denna rådgivning får du lära dig nya saker om 
dina markers biologiska mångfald och vad du kan göra för 
att ytterligare öka denna. Du får lära dig om arters betydelse, 
vilka värden småvatten/dammar kan innehålla, gamla träd, 
svampar mm. Du får mer kunskap om miljöerna, arter, skötsel 
och långsiktiga mål.
VAD: Vi går igenom förutsättningar tillsammans med markä-
garen och dokumenterar intressanta marker och vatten. 
Markägaren får en skriftlig rapport med råd och hur denna 
kan gynna olika arter och gårdens biologiska mångfald. 

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: C-J Natur, Carl-Johan Månsson, 070-392 75 30, 
cjnatur@gmail.com

RÅDGIVNING

Inventering av giftiga växter och  
andra växter på enskilda gårdar
VARFÖR: Du kan få hjälp att inventera och artbestämma vilka
giftiga växter och andra växter som finns på gården och upp-
rätta en plan för hur du ska undvika att dina djur utsätts för de 
giftiga växterna. 
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 mera extrema klimatförhållanden vilket
bidrar till att dessa giftiga växter ökar. Kunskaperna om vilka
de är och vad man kan göra för att minska effekterna är liten 
bland våra producenter men nu har du chansen att lära mer. 

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Skånesemin, Ingela Lindskog, 0415-195 24,  
ingela.lindskog@skanesemin.se

RÅDGIVNING

Fastighetens samlade naturvärden 
VARFÖR: Deltagaren får en bild av vilka naturvärden som 
finns på fastigheten och hur de kan vårdas. 
VAD: Under en fältträff går vi över markerna och tittar på 
dess naturmiljöer och diskuterar hur de bör och kan skötas 
rent praktiskt. Deltagarens målsättning med sin mark sätter 
utgångspunkten för rådgivningen. Rådgivningens resultat 
sammanställs i ett brev där naturvärdena beskrivs i text och 
på karta, vilken målsättning man har för området och hur 
man kan göra för att nå dit. Såväl olika bidrag som praktiska 
detaljer kring utformning, anläggning och skötsel av ängar, 
småvatten och bryn beskrivs i brevet.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Ekologigruppen, Emil Åsegård, 046-10 67 65,  
emil.asegard@ekologigruppen.se



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

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