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spännande kurser 
och rådgivningar 
att söka i vår

Kan linet  
gå en ny vår  
till mötes?

SKAPA NYA JOBB

Pommes  
på skånska
Smart Landsbygd har träffat Simon Karlsson 
och Fritjof Torstensson som började med en 
grön matvagn och numera driver en ekologisk 
pommes frites-fabrik utanför Hässleholm. 

Blomstrande 
affärer växer 
på Söderslätt
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nyckeln till 
framgång

En affärsidé  
av bästa snitt

Så kan åkern 
få ett nytt liv

Så kan du skärpa  
bilden av företaget

Det började med en 
grön liten vagn ...
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På Roserbergs 
gård ställde de 
om all grisproduk-
tion till ekologisk 
– samtidigt som 
den dubblades .  
Smart Landsbygd 
har träffat Johan 
Nilsson från Ro-
serbergs gård på 
matmässan Nordic 
Organic Food Fair.  

Hos nystartade Blomsterbonden 
blommar fälten hela säsongen. Men 
grundaren Elna Nilsson har aldrig 
haft några problem med att hitta 
kunder – mycket tack vare sin när-
varo på sociala medier.      

Utanför Hässelholm förvandlas 
skånsk, ekologisk potatis till krispiga 
pommes frites som numera säljs 
till restauranger i både Sverige och 
Danmark. 

Bilder är budskapsbärare och 
kan bära betydligt fler budskap 
än text. Smart Landsbygd 
presenterar fem tips för dig 
som vill ta kontroll över bilden 
av ditt företag.  

20 sidor med  
kurser, rådgivningar, 
studiebesök och  
mycket mer. 

Har du åkermark 
som inte lämpar sig 
för odling? Då kan 
det vara läge att 
anlägga en ängsvall. 
Det finns olika typer 
av ekonomiskt stöd 
att få och kurser 
att gå. 
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VÄLKOMMEN TILL 
SMART LANDSBYGD

intertid. För många av oss kan den här tiden på året ge lite mer 
utrymme för reflektion och nya tankar. Kanske är det dags att ta tag i 
den där idén som grott ett tag? En ny verksamhet på ditt landsbygds-
företag eller en uppväxling av redan pågående?
I detta numret lyfter vi fram företagare som gått nya vägar och vi låter 
dem dela med sig av sina idéer och tankar om framtiden.

Green Fries producerar pommes gjort på skånska ekopotatis. De har 
också en dröm om att använda sötpotatis som råvara och hoppas att 

denna odling ska öka i Skåne. Här finns alltså en ny nisch för den intresserade!

En som också lyssnat in vad marknaden efterfrågar är Blomsterbonden. Hon levererar 
sina skånskodlade snittblommor till florister som vill köpa närodlat istället för växter 
som transporterats med flyg långa sträckor.

Någon som tagit makten över hela livsmedelskedjan, från ekogris till färdig skinka, är 
Rosersbergs gård.  Produkterna säljs i en gårdsbutik, inte där produktionen är, utan 
nära konsumenterna i Helsingborg. Nu finns ambitionen att börja exportera grisköttet 
och Johan Nilsson på gården betonar att det är i samarbetet med andra som framti-
dens framgångar ligger.

Vi har även pratat med textilindustrin som i sin 
tur lyssnat av kundernas önskemål om svenska 
textilfibrer. Linne producerat från svenskt 
spånadslin finns på önskelistan. Vill du vara en 
del i produktionen av skånskt linne? Läs mer i 
artikeln på sid 16 och anmäl dig till kursen  
”Lin - en gröda för dig?” på sid 27.

Vad vill du satsa på? Läs, låt dig inspireras och 
spana in vilka kurser och rådgivningar som du 
har nytta av i din verksamhet.

Trevlig läsning och Gott Nytt 2020!

John, Eva, Sara, Kristina, Mia och Kamilla

V
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Det började med två kompisar, en liten grön vagn och ett 
ton närodlad ekologisk potatis. Idag har Green Fries fem 
anställda, en nybyggd produktionslokal och tillagar 135 ton 
pommes frites till restauranger runt om i Sverige och Dan-
mark. Men den lilla gröna vagnen hänger kvar än! 

Skånska päror 
blir pommes i 
världsklass

arje sommar sedan 2015 
har barndomsvännerna Si-
mon Karlsson och Fritjof 
Torstensson dragit runt på 
festivaler med sin gröna 
matvagn och serverat hand-
skurna pommes tillagad av 
skånsk, kravodlad potatis. 

– Idén föddes när vi var 
ute och backpackade efter 
gymnasiet, berättar Simon. 

Men vi var världens sämsta backpackers för vi 
åt upp alla våra pengar!

Inte minst blev det en hel del hamburgare 
och pommes frites, och medan hamburgarna 
ofta var goda var det sämre ställt med pomme-
sen. Utom på ett ställe. Så Fritjof frågade Si-
mon, som är kock, om man inte kunde göra så-
dana själv hemma och Simon svarade” Jo, lätt!”. 
Och fröet till Green Fries var sått. 

Stadig tillväxt
Väl tillbaka i Sverige jobbade Simon och Fritjof 
ihop pengar till sin matvagn och började expe-
rimentera sig fram för att hitta den perfekta 

pommesen. Att den skulle vara gjord på skånsk 
potatis var en självklarhet, likaså att den skulle 
vara ekologisk. 

– Få känner till att i stort sett all restau-
rangpommes är importerad, ingen av de stora 
hamburgerkedjorna har till exempel svensk-
producerad pommes, säger Simon. Dessutom 
innehåller nästan all pommes tillsatser, så kallad 
coating, för att den ska bli krispig. Det gör inte 
vi, vi använder bara potatis och rapsolja. Ekolo-
gisk och skånsk den också!

Produktionen sker på Fritjofs föräldragård 
utanför Hässleholm och potatisen odlas av en 
lantbrukare några kilometer därifrån. Så har det 
varit ända sedan Green Fries startade. I övrigt 
är det mycket som har förändrats.

– Första året gjorde vi allting själva, berättar 
Fritjof. Vi tvättade potatisen, skar den och fri-
terade – allt i vår lilla vagn. När restaurangerna 
började visa intresse och produktionen ökade 
behövde vi mer plats och byggde om ett rum 
på gården så vi kunde stå där istället. Men inte  
heller det räckte och 2018 byggde vi till en helt 
ny länga, med produktionsdel och frysrum.

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

V
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Få känner till 
att i stort sett all 
restaurangpommes 
är importerad, 
ingen av de stora 
hamburger kedjorna 
har till exempel 
svensk producerad 
pommes

”
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Sökes: skånsk, ekologisk sötpotatis
I dag levererar Green Fries till ett antal restau-
ranger i Sverige och Danmark, och förutom  
Simon och Fritjof är numera tre personer till an-
ställda i företaget. Utvecklingen har alltså gått i 
rask takt för Green Fries, som även börjat spåna 
på andra produkter. En är att hitta ett använd-
ningsområde för potatisspillet som uppstår när 
potatisarna skärs ner till pommes.

– Vi vill inte ha något spill i produktionen utan 
strävar efter att ta hand om hela potatisen, säger 
Fritjof. Så nu funderar vi på hur de små potatisbi-
tarna kan förvandlas till en egen produkt.

En annan produktidé är fries gjorda av söt-
potatis, något som efterfrågas stort av många  
restauranger.

– Sötpotatisfries är jättepopulärt, men tyvärr 
är de svårare att göra än vanliga pommes, berät-
tar Simon. Dels är den ekologiska produktionen 
av svensk sötpotatis inte särskilt stor – och det är 
svensk, helst skånsk, sötpotatis vi vill ha. Dels är 
det extremt svårt att göra krispiga sötpotatisfries 

utan att använda coating. 
Att det är svårare betyder dock inte att det är 

omöjligt och Green Fries är helt inställda på att 
framöver få igång en produktion. Samtidigt med 
allt detta ska de båda kompisarna skriva en bok!

– Vi kontaktade ett förlag som nappade direkt 
på idén, så det projektet kommer att sysselsätta 
oss ett tag framöver, säger Simon. 

Och hur var det nu med Simons uttalande om 
att det är lätt att göra god pommes? 

– Att göra EN god portion var ingen konst, 
men att få till en hög och jämn kvalitet – gång 
efter gång, ton efter ton – har krävt en del jobb, 
menar Fritjof. 

– Även om vi alltid använder samma potatis-
sort så förändras vatten- och stärkelsehalten bero-
ende på vädret, säger Simon. Och vädret har som 
bekant varierat, med allt från jätteblött till super-
torrt. Därför krävs det en hel del testande och 
provsmakande varje år innan vi är nöjda och kan 
gå igång med produktionen. Men sen är det lätt!

VET MER  Söt potät på G även i Sverige
Sötpotatis är, namnet till trots, inte släkt med vår vanliga 
potatis. Istället är det en krypande ört i familjen vindeväxter, 
och det är växtens rotknölar man äter. Sötpotatis är 
ursprungligen en tropisk växt, men idag sker kommersiell 
odling så långt norrut som i norra Kanada.

– Kanadas lyckade produktion tillsammans med 
den stora efterfrågan på sötpotatis gjorde att 
HIR tillsammans med SLU drog igång ett projekt 
häromåret för att se om vi i Sverige också 
kan odla sötpotatis i stor skala, berättar Oskar 
Hansson, rådgivare på HIR Skåne. Och det ser 
lovande ut! När alla parametrar stämmer går 
det att få till en riktigt bra skörd i den södra delen av 
landet. 

Sötpotatis förökas vegetativt, men ännu finns ingen 
sticklingsproduktion i Sverige. Försök pågår och om det faller 
väl ut kan flera mellanhänder i produktionen kapas, vilket 
skapar större säkerhet i odlingarna.

– Sötpotatis är en komplicerad gröda, men de som lär 
sig odla den har mycket att tjäna, menar Oskar. En av 

deltagarna i projektet ökar till exempel sin odling från 
0,5 hektar 2019 till 2 hektar 2020, så det är definitivt 
kommersiellt gångbart. Sötpotatis är dessutom 
en väldigt frisk gröda som inte kräver några 
växtskyddsmedel. Så ja, den svenska produktionen 

ligger verkligen i startgroparna för att komma igång 
ordentligt.

Är du intresserad av sötpotatisprojektet eller vill odla själv? 
Kontakta Oskar på oskar.hansson@hushallningssallskapet.se.

I dag levererar Green Fries till ett antal restauranger i Sverige och Danmark.  
Från vänster Dennis Dahlkvist, Mohammad Alkatlabi, Simon Karlsson och  
Fritjof Torstensson.

Green Fries jobbar med att få så lite 
spill som möjligt i produktionen. 

VISSTE DU ATT ...  
… en av Sveriges första 
pommes fritesfabriker 
låg i Bjärlöv norr om 
Kristianstad? Den 
startades på 60-talet 
av Bertil Nicklasson och 
var i drift en bit in på 
70-talet. Bertil var för 
övrigt bror till Fritjofs 
farmor, så det där med 
pommes ligger i blodet.

Den 29 januari 
arrangerar vi en 
kurs i ”Att starta 
livsmedelsverksamhet”.  
Se sidan 24 för mer 
info.



6 7

Under parollen ”Hallå 
där” lär vi den här 
gången känna Läns-
styrelsemedarbetaren 

Sofia Werner Hallgren lite närmare. 
Sofia arbetar med förprövning av 
djurstallar, men är också en av idé-
coacherna i Smart Business.

Förprövning av djurstallar och idécoachning 
av företagare på landsbygden, det låter som 
ett kontrastrikt arbete?
Jo, det är verkligen helt olika arbetsuppgifter, men 
de har faktiskt en del gemensamt. Som till exempel 
vikten av samarbete och dialog för att få till ett så bra 
resultat som möjligt utifrån de förutsättningar som 
finns. Skillnader finns också. Arbetet med förpröv-
ning handlar om att se till att byggplaner uppfyller 
kraven på djurskydd och djurhållning. Smart Business 
är väldigt kreativt med fokus på idéutveckling, och 
här spelar intuitionen en viktig roll.

Vad är roligast med Smart Business?
Det är att se hur deltagarna utvecklar sitt självledar-
skap med hjälp av de verktyg som vi idécoacher till-
handahåller. Vi ser hur de gör kunskapen till sin egen 
och upptäcker vilka möjligheter de och deras företag 
har. Min roll är att stötta och lotsa och visa möjlig-
heterna för landsbygdsföretagande.

Vad har du själv för bakgrund?
Till skillnad mot många som arbetar på Länsstyrel-
sen har jag inte vuxit upp på landet utan jag kommer 
från en villaförort utanför Malmö! Djurintresset har 

funnits sedan barndomen. Därför blev det lantbruks-
gymnasium och sedan studier till agronom och lands-
bygdsentreprenör på Sveriges lantbruksuniversitet. 

Hur länge har du arbetat på Länsstyrelsen?
Sedan början av 2019. Innan dess arbetade jag på 
Länsförsäkringar Skåne med fokus på att se till att 
lantbrukare fick rätt försäkring utifrån sin verksam-
het. Jag förde också en dialog om säkert arbete och 
brandskydd på gårdsnivå.

Vad var ditt första intryck av Länsstyrelsen?
Precis som många andra hade jag en bild av att Läns-
styrelsen bara var en kontrollmyndighet, men jag 
blev positivt överraskad. Alla här är väldigt måna om 
landsbygden och personerna de möter genom att föra 
dialog och söka lösningar – inte hinder och problem. 
Länsstyrelsens uppdrag är ju att skapa samhällsnytta 
och att verka för det bästa för Skånes människor, djur 
och natur. 

Smart Business – hur hoppas du att det 
utvecklas framöver?
Styrkan med Smart Business är att vi låter de stora 
frågorna brytas ner och anpassas till småföretagarnas 
verksamhet på landsbygden. Till exempel har vi haft 
en workshop om hållbarhet, vilket har en tydlig kopp-
ling till klimatfrågan. Smart Business har en viktig roll 
att fylla när det gäller att utveckla nya och befintliga 
verksamheter på landsbygden utanför lantbruket. Jag 
ser fram emot att fler ansluter sig till Smart Business 
och drar nytta av den kompetens som finns hos idé-
coacher och i nätverket. Jag hoppas också att Smart 
Business kan vara en katalysator för idéer och att vi 
bygger upp ett nätverk som lever kvar under lång tid. 
Detta vill jag vara med och möjliggöra! 
 

”Min roll är att 
stötta och lotsa 
företagare på 
landsbygden” 

SOFIA WERNER 
HALLGREN 

Bor: På min sambos 
föräldragård utan-
för Kristianstad, där 
sambon och hans 
föräldrar driver växt-
odling och integrerad 
grisproduktion.
Utbildning: 
Husdjurs agronom.
Fördelar med att bo 
på en gård: Att jag 
får ta del av den prak-
tiska verksamheten på 
ett lantbruk vilket ger 
mig bättre inblick och 
en förståelse som är 
bra att ha med sig i 
mitt arbete på Läns-
styrelsen. 
Blir glad av: Min 
familj och vänner.

HEJ
PÅ
DIG

Intresserad av Smart 
business? Läs mer på 
sidan 11 om hur du 

anmäler dig.

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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Här råder 
blomsterprakt 
hela säsongen

Om våren blommar tulpanerna, över hundra olika sorter. Framåt 
sommaren kommer rosenskärorna, lejongapen och alla de andra 
sommarblommorna. Slutligen tar de många dahliorna vid och 
blommar ända fram tills frosten tar dem. Hos Blomsterbonden 
gäller maximal blomsterprakt så länge som vädret bara tillåter.

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

et är en mäktig känsla när odlingarna 
blommar som mest, säger Elna Nils-
son, ägare och grundare av företaget 
Blomsterbonden. Samtidigt måste jag 
erkänna att jag blivit lite hemmablind. 
Vänner och kunder som kommer hit 
blir imponerade och tycker det är 
alldeles fantastiskt vackert, men jag 
som går i det varje dag har vant mig 
och ser nog mest andra saker – som 
ogräset.

Elnas affärsidé är att odla snittblommor som 
hon säljer till florister. Odlingen bedrivs på friland 
på hennes föräldrars gård Grudeholm utanför Vel-
linge och är på cirka 500 kvadratmeter.

– Jag har inte varit igång så länge, bara två  
säsonger, men jag märker att det finns en efterfrå-
gan, berättar Elna. Därför planerar jag att utöka 
odlingarna med fler sorters blommor och har  
investerat i ett ouppvärmt tunnelväxthus för att 
förlänga säsongen. 

Att hitta kunder, som ju ofta kan vara det  
största bekymret för nystartade företag, har för 
Elnas del gått som på räls. 

– Jag har i stort sett inte varit ute och sålt in 
mig alls, utan för mig är det sociala medier som 

är grejen, säger Elna. Jag publicerar mycket på 
Instagram och har kunder och kompisar som tag-
gar mig. Så det har spridit sig bra på egen hand 
faktiskt; att hitta kunder har nog varit mitt minsta 
bekymmer.

Positiv bieffekt 
Svårare har det varit att omsätta den självförvärva-
de kunskapen i praktiken. Med en bakgrund som 
florist och maskinist har Elna visserligen kompe-
tens som kommer väl till pass, men hela biten med 
att så, förbereda jorden, plantera ut i rätt tid, be-
vattning, bekämpa ogräs och ohyra, gödsla och att 
få blommorna att växa så där snyggt och rakt som 
floristerna efterfrågar – ja, det har hon lärt sig den 
hårda vägen.

– Det blåser sjukt mycket här på Söderslätt, så 
jag måste stötta upp och skydda odlingarna, säger 
Elna. Dessutom finns här rådjur och harar som gör 
stor skada på kort tid. Och sorkar, dessa terroris-
ter som kommer underifrån! När det kommer till 
mycket av det praktiska har jag stor hjälp av min 
pappa. Han har odlat i många år och det känns 
skönt att jag har honom att vända mig till när det 
är något jag undrar över.

Ett fält som blommar från april tills frosten 

Behöver du jobba mer 
med din marknadsföring? 
Den 11 februari går 
kursen ”Få ditt företag 
att synas”. Se sidan 25 för 
mer info.
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Jag publicerar mycket på 
Instagram och har kunder och 
kompisar som taggar mig. Så 
det har spridit sig bra på egen 
hand.

”
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kommer är inte bara populärt hos rådjur och  
harar, utan även humlor, bin, fjärilar och andra  
insekter söker sig till odlingarna.

– Det är ett fasligt surrande! säger Elna. Här är 
hur mycket insekter som helst och det känns jät-
tebra – och viktigt. Även om 
det är en konventionell od-
ling försöker jag undvika be-
kämpningsmedel så långt det 
bara går och allt ogräs rensar 
jag för hand. Det är mycket 
jobb, men det är det värt.

Närodlat och efter 
säsong

I en tid då allt fler efter-
frågar lokalproducerat är det 
kanske inte så konstigt att 
Elna snabbt hittat en mark-
nad. Hon har medvetet nisch-
at sig smalt och säljer bara 
till utvalda florister i närom-
rådet, som själv får välja vilka 
blommor de vill köpa och hur många.

– Jag säljer allt styckvis och jag skördar bara 
på beställning, berättar Elna. Mina kunder ska 
kunna vara säkra på att blommorna är färska och 
av hög kvalitet. Att odla på friland som jag gör är 
visserligen lite en chansning eftersom väder och 
vind ibland ställer till det, men kvaliteten på blom-
morna blir så mycket bättre. Dessutom är den glo-
bala blomsterindustrin bedrövlig, med växthus-
odlade blommor som flygs kors och tvärs. Det har  

kunderna blivit allt mer medvetna om och jag tror 
det är därför som jag, och andra som odlar snitt-
blommor i Sverige, har god efterfrågan på våra 
blommor.

Naturligtvis går det inte att odla alla sorters 
blommor på friland, inte ens 
i Skånes relativt milda klimat, 
men det behöver inte vara en 
nackdel.

– Mina blommor är mer av 
ängskaraktär och det uppskattar 
kunderna, säger Elna. Dessutom 
är det, precis som med frukt 
och grönsaker, något visst med 
att följa årstidernas skiftningar 
och att bara ha blommor som är 
i säsong. Och det finns alltid nå-
got som är vackert! Ibland är det 
nyplockat, ibland är det torkat 
eller så är det en mix av båda. 

Det är lätt att tro att arbetet 
för en blomsterbonde är över 

när blommorna vissnat, men fak-
tum är att hösten är en av de mest intensiva årsti-
derna. För det är då som alla dahliaknölarna ska 
tas upp och tvättas och delas, tusentals tulpanlökar 
ska i marken, väv och bågar plockas ner, perenner 
planteras…

– Stundtals är det fruktansvärt slitigt och pe-
riodvis jobbar jag i stort sett alltid, samtidigt har 
jag aldrig känt mig så fri och rik som jag gör idag, 
berättar Elna. Det låter kanske klyschigt, men det 
är så det är.  

Vet mer  Gör din egen 
säsongsbukett
Sen vinter och vår (från 
januari)
• Tulpaner
• Ranunkel
• Anemoner
• Kvistar
• Narcisser
Sommaren (från maj)
• Pioner
• Prästkrage
• Luktärt
• Brudslöja
• Solros
• Liljekonvalj
• Blåklint
• Lejongap
• Riddarsporre
• Trädgårdsrosor
Hösten (från september)
• Krysantemum
• Dahlia
• Hösthortensia
• Gerbera
• Gladiolus
• Prydnadskål
• Morotsblomma
Tidig vinter (från november)
• Julstjärna
• Julros
• Hyacint
• Amaryllis
Källa: Flowery i Elle Decoration

Det är något visst med att odla växter 
och följa årstidernas skiftningar. 

På Blomsterbonden försöker 
Elna Nilsson undvika 
bekämpningsmedel så långt 
det bara går
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Smart Business finns till för dig som vill utveckla din verksamhet och 
utforska nya affärsidéer. Du bor på landsbygden och har resurser eller 
idéer som du vill vidareutveckla till framgångsrika affärer.

Vi erbjuder en mötesplats och ett sammanhang där du får hjälp att 
utforska nya affärsmöjligheter tillsammans med kreativa idécoacher 
som har egen erfarenhet av att utveckla affärsidéer på landsbygden. 
Smart Business ger dig också tillgång till ett nätverk av likasinnade där 
du kan utbyta idéer och erfarenheter. Möjligheten att ta del av oväntade 
och spännande perspektiv kopplat till nya affärsmöjligheter finns också 
genom att personer från olika branscher bjuds in till gemensamma 
föreläsningar och samtal.

Smart Business vill boosta kreativa affärsmöjligheter på den skånska 
landsbygden. Tillsammans skapar vi ett community där du kan utforska 
nya möjligheter och skapa smarta affärslösningar.

Läs mer och lämna en intresseanmälan www.lansstyrelsen.se/skane/smartbusiness
Kontakt: sofia.werner.hallgren@lansstyrelsen.se

@smartbusinessskane  // www.facebook.com/smartbusinessskane

Kreativ affärsutveckling på landsbygden 
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S låtterängen är den artrikaste miljön vi har. 
Vårt jordbrukslandskap dominerades fram 
till mitten av 1800-talet av blommande  
naturliga slåtterängar. 
Idag återstår bara små 
fragment av detta en 
gång så imponerande 
landskap, skapat av 
människornas arbete 
med lie och räfsa un-
der århundradena.  

I dag finns det många åker-
marker som inte har så stor 
funktion i jordbrukspro-
duktionen längre, men som 
istället skulle kunna bli lite 
av vad slåtterängarna en 
gång var. De är dessutom 
möjliga att slå och skörda 
med maskin. För att få en 
större mångfald på en gam-
mal åker kan det istället 
blir en Ängsvall.

Av de marker som idag 
ligger som långliggande betesvallar skulle stora  
delar ganska enkelt kunna läggas om till slåtterängs-
skötsel. Detta skulle, förutom att gynna slåtteräng-
sknutna naturvärden, även leda till att betesdjuren 

kunde styras till andra arealer betesmark som an-
nars hotas av svag eller ingen beteshävd. I bästa 
fall skulle djuren beta naturbetesmark som ofta är 

omöjlig att sköta på annat sätt 
än med bete. Att sköta en före 
detta åkermark som slåtteräng 
är mycket enklare än de natur-
liga slåtterängarna som ofta är 
steniga, tuviga och kuperade.

Platsen för en ängsvall
En ängsvall har större chans 

att bli artrik och spännande om 
den ligger i anslutning till andra 
blomrika marker. Det är också 
värdefullt om den ligger utmed 
gröna stråk i landskapet som 
diken, vattendrag eller körvä-
gar. Floran blir lättare artrik 
och blommande om marken är 
antingen torr eller fuktig, och 
det är även väldigt positivt med 
sandig eller kalkrik jord. Det 

finns gott om gamla åkrar som 
idag är lite för små, eller som ligger lite för avsi-
des, för att vara intressanta för modernt åkerbruk. 
Då kan de passa utmärkt att satsa på som ängsvallar. 
Extra bra är det om de inte har gödslats på några 

Har du en gammal vall där produktionen är låg? 
En hörna av åkermarken som inte lämpar sig för odling? 
Du kan anlägga en ängsvall!

TEXT: Anna Stenberg  FOTO: Most Photos

Ängsvall – från åker 
till blommande äng!

Vill du lära dig mer? På 
sid 26-37 hittar du flera 
kurser inom anläggning 
och skötsel av ängar. 

Ängsvädd, Succisa pratensis
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VET MER    
Exempel på mycket 
lämpliga ängsväxter 
vars frön man gärna 
kan sprida till sin 
ängsvall: 
• Brudborste
• Darrgräs
• Höskallra
• Jungfrulin
• Mandelblomma
• Prästkrage
• Rödklint
• Stor blåklocka
• Väddklint
• Åkervädd
• Ängsskallra
• Ängsvädd

år redan, så att marken börjat bli lite magrare. Även 
många produktiva åkrar har hörn och krökar med då-
lig arrondering, där det inte längre är rationellt att 
producera åkermarksgrödor. Sådana ytor kan passa 
utmärkt till att bli ängsvall.

Insådd av ängsväxter 
Ofta tar det väldigt lång tid för ängsväxterna att 

naturligt sprida sig till en ängsvall, om de inte redan 
växer nära. Då kan det vara värdefullt att sprida frön 
från lämpliga arter för att öka artrikedomen. Men det 
går inte att bara kasta ut frön, eftersom det finns ett 
lager av gräs och mossa som gör att fröna inte kom-
mer ner till jorden. Det man måste göra är att kom-
plettera slåttern med efterbete eller bränning. Däref-
ter bör man så frön selektivt endast där man ser att 

de kommer ner på jordytan.  Det kan också vara bra 
att gräva bort rotfilten på några utvalda fläckar och 
sprida frön där. 

  
 Miljöstöd för ängsvallen?

På en ängsvall kan du söka miljöersättning för slåt-
teräng. Beroende på hur artrik ängsvallen är kan du 
få ersättning för allmän eller särskild skötsel. Tänk 
på att göra eventuell insådd av ängsväxter senast året 
innan du söker miljöstöd för slåtteräng. Du får inte 
markbereda marken om den ingår i detta miljöstöd. 
Om du har särskild skötsel tillkommer ytterligare 
villkor för till exempel tidpunkt för slåtter. 

Jungfrulin, Polygala vulgaris Väddklint, Centaurea scabiosa

Denna bortglömda gamla vall kan med rätt 
skötsel förvandlas till en blommande äng.
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re sorters korv samt en ljuv-
lig anrättning på konfiterade 
griskinder, tassar och sida möter 
besökarna som stannar till vid 
Rosersbergs gårds monter på 
Nordic Organic Food Fair*.

– Vi sticker ut, konstaterar 
Johan nöjt. I stort sett alla andra 
utställare har vegansk eller vege-
tarisk mat, vi är nästan de enda 
med kött. Det ger oss många 
besökare!

Och det är inte det enda sättet som Rosersbergs 
gård sticker ut på. När gården och dess fyra anställ-
da 2017 ställde om växtproduktionen från konven-
tionell till ekologisk odling, fick de rådet att ställa 
om lite av marken i taget. De gjorde tvärtom och 
tog allt på ett bräde. När de året efter ställde om 
grisproduktionen, passade de på att dubbla produk-
tionen. Idag föder de upp runt 5 000 ekologiska 
grisar på gården varje år.

– Det blev en lyckad satsning, konstaterar Jo-
han. Vi gjorde omställningen främst av ekonomiska 
skäl, men upptäckte snart att det också är mycket 
roligare att driva ekologiskt lantbruk. Dels är det 
kul att se hur grisarna får utlopp för sitt naturliga 
beteende, de beter sig helt annorlunda än de gjorde  

tidigare, dels har växtodlingen blivit mer utmanan-
de och det gillar jag.

Tar kontroll för bättre lönsamhet
Till en början gjorde Johan som så många andra, 

sålde grisarna till slakteriet och nöjde sig med det. 
Men så svängde marknaden och Johan upplevde att 
det blev en tröghet i den ekologiska fläskmarkna-
den som inte någon riktigt var förberedd på.

– Då bestämde vi oss för att skapa en egen upp-
fattning om marknaden och få kontroll i vår pro-
duktion, berättar Johan. Det var både ett sätt att 
hitta nya marknader och en möjlighet att få kunskap 
om alla delar i produktionen: från uppfödning, till 
förädling och leverans till kund.

Sagt och gjort, Johan slog sig samman med  
Marie Taylor och startade en gårdsbutik inne i  
Helsingborg.

– Den första tanken var att ha butiken på går-
den, men vi insåg snabbt att potentialen är betydligt 
bättre för en butik i Helsingborg, säger Johan. I juli 
2019 slog vi upp portarna och idag säljer vi kött 
under eget varumärke till såväl privatpersoner som 
restauranger och grossister. Utvecklingen har gått 
otroligt snabbt och vi tittar nu på andra samarbeten 
för att kunna hantera ännu större volymer än vad 
vi gör idag.

Samarbete. Det är det återkommande ordet när Johan Nilsson på 
Rosersbergs gård utanför Helsingborg berättar om sin verksamhet. 
Samarbete för att nå fler kunder, samarbete för att få ekonomisk 
möjlighet att förverkliga nya idéer, samarbete för att lära sig mark-
naden. Att liera sig med andra är vägen till framgång!
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Rosersbergs gård 
lyfter ekogrisen 

T
* Den årligt 
återkommande 
internationella mässan 
Nordic Organic Food 
Fair ägde rum i Malmö 
den 14-15 november 
2019. På plats var över 
500 utställare från hela 
världen, som visade 
upp sina produkter för 
inköpare.



14 15

Målsättningen med att sköta försäljningen själv är 
att kunna plocka ut ett mervärde på grisen. Som en 
del av detta erbjuder gårdsbutiken unika stycknings-
detaljer.

– Vi lyssnar av vad som efterfrågas och tar fram de 
produkter som kunderna vill ha, säger Marie. Styck-
ningsdetaljer som St Louis cut och pork belly är till 
exempel väldigt efterfrågade av ”grillnördar” och går 
åt som smör i solsken. Två andra populära delar är 
pluma och secreto. De är fortfarande ovanliga i svens-
ka affärer, men riktiga delikatesser! 

Gårdsbutiken samarbetar med Bjärhus gårdsbutik 
utanför Klippan och tillsammans tar de fram olika 
charkuterier, bland annat ett antal korvar.

– Ställer jag fram ölkorv i butiken en fredag för-
svinner de i ett nafs, säger Marie. Intresset för korv är 
fortsatt starkt och även våra andra korvsorter är väl-

digt populära. Ibland hän-
der det att kunder vill ha 
någon speciell typ av korv 
och där fungerar vårt sam-
arbete med Bjärhus otroligt 
bra, de är lyhörda och hjäl-
per oss att ta fram det som 
efterfrågas.

Kunden vill ta bonden i 
näven

Som ett steg i att bredda 
kundunderlaget och att hitta fler 

säljkanaler har Johan även börjat un-
dersöka vilka möjligheter det finns att 

exportera grisköttet. Främst är det den 
asiatiska marknaden som lockar, eftersom det 

där går att sälja styckningsdetaljer som har låg 
efterfrågan i Sverige.

– Just nu är vi i startskedet och tittar på vad som 
krävs av oss och vad vi kan erbjuda, säger Johan. Vi ser 
det som en långsiktig process som nog är i hamn först 
om något år, men det är definitivt ett av våra mål.

Kunden på andra sidan jorden eller kunden näst-
gårds – export och gårdsbutik är verkligen två helt 
olika sätt att ta marknadsandelar, men en sak har de 
gemensamt:

– Oavsett vilka kunderna är märker vi att de äter 
med ett allt större intresse, säger Johan. Människor 
vill veta vad de stoppar i munnen och var maten kom-
mer ifrån – ja, de vill nästan kunna ta bonden i näven. 
I takt med att kunderna blir allt mer medvetna, blir 
den småskaliga livsmedelsproduktionen allt viktiga-
re. Men att ta kontroll över hela kedjan är verkligen  
inget enmansjobb för en lantbrukare, såvida du inte 
har otroligt mycket energi… Det är i samarbetet med 
andra som framtidens framgångar ligger. 

Johan Nilsson, Rosersbergs 
gård tillsammans med 
Marie Taylor, Pilshults 
Gårdsbutik och Daniel 
Andersson, kökschef på 
Nellys i Helsingborg.
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D et finns spånadslin och det finns oljelin,  
berättar Britt-Marie Persson, kassör och  
sekreterare för Glimmebodagården, som 
ägs av Albo Härads Hembygdsförening.  
Oljelinet har många och stora frökapslar, för 
där är det ju fröet som är det viktigaste. Spå-
nadslin däremot har mindre frökapslar, men 
ett långt, rakt strå med långa fibrer, som ju 
är det viktiga vid tillverkningen av lingarn.

Konsten att bereda lin har behärskats av 
människan i årtusenden; det äldsta fyndet 

av berett lin kommer från Egypten och dateras 
till 5 000 f.Kr. Riktigt lika länge har vi inte odlat 
lin i Sverige, men åtminstone cirka 2 000 års erfa-
renhet av linodling och linberedning kan vi skryta 
med. Linet var under lång tid en oerhört viktig 
växt och mer eller mindre varje gård hade sin egen 
linodling. Av linet tillverkade gårdens kläder, säng-
linnen, handdukar med mera. Men under slutet av 
1800-talet hände något – bomullen gjorde sitt in-
tåg på marknaden.

– I takt med att bomullen blev billigare än linet, 
minskade odlingen av svenskt lin avsevärt, säger 
Per Dahlqvist som driver företaget Vävaren i Bå-
stad. Och sen, i mitten av 1900-talet när syntet-
materialen slog igenom, var det inte längre någon 

som ville betala för linet. Idag däremot, när vi vet 
vilken enorm påverkan som både syntetfiber och 
bomull har på miljön och klimatet, tror jag att  
tiden är kommen för svenskt lin igen. Jag vet i  
varje fall att jag hade varit beredd att köpa in  
sådant lin till vårt väveri. Om kvaliteten är god 
vill säga och det finns tillräckliga kvantiteter. Det 
räcker inte med småpartier, åtminstone några ton 
per år behövs bara i vår verksamhet.

Lång process från strå till garn
– Jag tycker det är mycket spännande att höra att 

det finns någon som kan tänka sig att köpa svenskt 
spånadslin, säger Albin Gunnarson, agronom på 
Sveriges Frö- & Oljeväxtodlare. Den nationella 
efterfrågan på oljelin är stor, men spånadslin har 
det varit tyst kring länge – jag har faktiskt aldrig 
fått en enda fråga om det. Men eftersom det inte 
är någon större skillnad på vilket lin man odlar, 
ser jag inte att det skulle vara några problem att 
få igång en svensk produktion av spånadslin också. 
En kvalificerad gissning är att det skulle gå att pro-
ducera 1-2 ton spånadslin, obehandlad, per hektar.  
Så om det finns lantbrukare som vill börja odla har 
vi definitivt kompetens att hjälpa till härifrån. 

Idag kommer Vävaren i Båstads lin från  

Vi lever i en tid då allt fler konsumenter tänker på klimatet och vad 
de kan göra för att leva hållbart. Samtidigt ställer medvetna lant-
brukare om till nya grödor och produktionsmetoder för att tära så 
lite som möjligt på jordens resurser. Hur kommer det sig då att det 
är svårt att hitta textilier gjorda av svenskodlade växtfibrer? Smart 
landsbygd tittade närmare på spånadslinet och ställde frågan om 
det kan gå en ny framtid till mötes. 

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Spånadslinet är 
redo för revansch 
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VET MER  Kuriosa om lin
Att linet både var viktigt och dyrbart för gårdarna förr, visar 
sig i de många skrönor som finns kring växten. Till historierna 
hör att linfröna skulle sås på en dag med kvinnonamn, helst 
så långt som möjligt och att sådden skulle skötas av kvinnor 
klädda i vita kläder, men inga underkläder, som tog långa kliv 
– allt för att skörden skulle bli god och stråna långa. Idag går 
sådden till på ett mer konventionellt sätt och linet växer minst 
lika bra, om inte bättre, ändå.  

Även beredningen har förfinats. Förr lät man drängarna 
sova i det nyvävda sänglinnet och först efter tio tvättar fick 
lakanen komma in i husbondens sovrum. Anledningen var 
att linnet till en början var väldigt styvt och förmodligen 

även innehöll en del strårester som inte var så sköna att 
ligga på. Numera finns linne i många olika kvaliteter, även 
mjuka, och att ha drängar som sover in lakanen är inte längre 
nödvändigt!

Lin är en av våra starkaste naturfibrer. Det har hög 
vattenabsorberande förmåga vilket gör att kläder av linnetyg 
upplevs som svala sommartid och varma vintertid. Linne 
innehåller även pektin, som ger tyget vacker glans om det 
manglas. Men, enligt Per Dahlqvist på Vävaren i Båstad, det 
där med mangling är ett typiskt nordiskt fenomen. Så om du 
inte vill eller orkar stå vid mangeln, ta efter fransmännen och 
låt linneduken hänga lång och skrynklig ända ner till golvet! 
Modernt så det förslår.
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Holland, Belgien och Frankrike. Fast det odlas bara 
där, beredning och spinning sker i Italien, Ungern 
och Polen, bland annat. I Sverige lades det sista 
industriella linberedningsverket ner på 1960-talet 
och den lilla andel lin som framställs i landet idag, 
bereds och spinns enligt gamla hanverksmetoder. 
Glimmebodagården utanför Brösarp är en av en-
tusiasterna som håller traditionen vid liv.

– Linet sås i början av maj och blommar runt 
midsommar, berättar Britt-Marie. 30-40 dagar ef-
ter blomning är det dags för skörd. Vi skördar linet 
för hand och det är viktigt att rycka upp det så att 
rötterna kommer med. Därefter torkas linet och 
frökapslarna repas av. Sen rötas linet, vilket gör att 
det blir möjligt att skilja fibrerna från strået. Röt-
ningen sker antingen genom att linet läggs i vatten 
eller breds ut på marken. Men det gäller att inte 
överröta, för då kan fibrerna förstöras!

Efter rötningen torkas linet igen innan det brå-
kas med en linbråka, vilket innebär att strået kros-
sas så fibrerna kan skiljas från stråets vedartade in-
nerdel. Sedan skäktas linet genom att en skäktkniv 
av trä dras över stråna så fibrerna friläggs. Slutli-
gen häcklas linet, det vill säga ”kammas” genom en 
bräda med piggar av metall, så de sista stråresterna 
rensas bort från fibrerna. Först därefter är det 
klart att spinnas.

Att bereda lin är alltså en lång och komplicerad 
process när den görs för hand, något enklare om 
den sköts maskinellt. Om det nu bara hade funnits 
några linberedningsverk…

Ingenting är omöjligt
– I Sverige är vi väldigt duktiga på att odla, 

men kompetensen kring beredning och spinning 
måste byggas upp på nytt, menar Per. Men det är 

väl inte omöjligt, kunskapen finns ju kvar i andra 
länder så med lite hjälp hade det säkert gått att få 
igång något även här, sett på lite längre sikt. Ett 
första steg kunde vara att odla linet i Sverige och 
skicka det utomlands för beredning och spinning, 
men drömmen är såklart att hela processen kan 
ske inom landet.

– Lin är en väldigt anspråkslös gröda, berättar 
Albin. Den har lågt växtnäringsbehov och den gil-
lar att ha det lite kallt och blött. En typisk svensk 
sommar är alltså ett perfekt väder för lin. Den 
största nackdelen med lin är att ogräs lätt tar över, 
så ogräsbekämpningen är viktig. Dessutom krävs, 
som för så mycket annat, en bra växtföljd för att 
undvika sjukdomar, men i det stora hela är lin lätt-
odlat. Odlingsmässigt ser jag alltså inga hinder för 
att spånadslin kan komma tillbaka igen. Vi kunde 
och gjorde det ju förr, så möjligheten att göra det 
igen finns absolut.

Kunskapen kring odlingen har vi, 
kompetensen kring beredningen kan 
byggas upp. Men efterfrågan från 
kunderna finns den? 

– Jag tror definitivt att kunderna är beredda 
att betala om de vet att linet är närodlat och helst 
också ekologiskt, säger Per. Inte alla kunder så-
klart, men förmodligen en hel del. Och frågan är 
om vi har något annat val? Klimatförändringarna 
märks redan och att då fortsätta använda bomull, 
som kräver enorma mängder konstbevattning och 
besprutning, eller syntetfibrer, som tillverkas av 
olja, är inte hållbart. Framtiden ger oss inget annat 
val än att hitta andra lösningar. 

– Så ja, jag tror på linet.

VÄNSTER: Britt-Marie 
Persson visar traditionell 
linhantering på 
Glimmebodagården. 
HÖGER: Lintågor redo för 
vidare bearbetning.

Lin- en gröda för 
dig? Den 25 februari  
kör vi kursen.  
Se sidan 27 för mer 
info om anmälan.
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5
1. Vilken bild vill du själv förmedla? 
Innan du börjar välja bilder är det viktigt att ta reda 
på vad det är du vill förmedla. Vilka värderingar står 
ditt företag för och på vilket sätt särskiljer ni er från 
andra i samma bransch? Vill du lyfta fram produk-
ternas kvalitet? Eller relationen till kunderna? Eller 
kanske någonting helt annat? Skriv upp nyckelord 
och försök ringa in vad du vill ska känneteckna just 
ditt företag.    

Tänk på att bilden är inte bara en mångsidig bud-
skapsbärare, den är framför allt ett känslomedium. 
Faktum är att en bild förmedlar en känsla 60.000 
gånger snabbare än text. Vilken känsla vill du att ditt 
företag ska förknippas med? Känslorna är viktiga, 
inte minst för kommunikation i sociala medier. Den 
som lyckas väcka mycket känslor kommer också att 
få ett stort engagemang hos målgruppen.       

2. Bygg upp en bildbank
Att bygga upp en egen liten samling av bilder som 
speglar din verksamhet har fördelen att du lättare 
kan skapa en enhetlig bild av ditt företag. Du slipper 
helt enkelt jaga bilder varje gång du vill publicera 
någonting. Tänk brett på alla typer av sammanhang 
och kanaler där du skulle vilja använda en bild. 
Glöm inte bort det du kommit fram till i punkt 1. 
Vilket leder oss till en varning … 

3 … att inte använda allmängiltiga bilder 
Internet och bildbyråerna svämmar över av dem: en 
kvinna på ett kontor som trasslat in sig i en telefon-
sladd. Armar som fattar om varandras handleder i 
en cirkel som en symbol för samarbete eller sam-
verkan. Problemet med de här så kallade ”stock- 

bilderna” är inte (alltid) att de är klichéartade eller 
dåliga utan framför allt att de är för allmängiltiga. 
Bilderna har tagits fram för att passa så många som 
möjligt och riskerar därför att inte passa någon. De 
ger en oäkta känsla som riskerar att spilla över på 
ditt varumärke. Det finns dock bra bilder på inter-
net, till och med bilder som är gratis att använda. 
Det gäller bara att hitta dem. Se faktarutan här intill 
för några tips. Glöm inte att läsa villkoren för att få 
använda bilden. Det handlar oftast om att du måste 
ange källa och/eller fotograf. 

4. Ta egna bilder
Idag är det möjligt för vem som helst att ta bra bilder 
enbart med hjälp av sin telefon. Vad som är en ”bra 
bild” är svårt att säga på förhand men ett tips är att 
människor skapar levande bilder. Det är lättare att 
skapa sig en känsla och ett intresse för ditt företag 
om det finns ett ansikte. Att ta med ansiktsuttryck 
och reaktioner skapar närvaro i bilden. Bär hela ti-
den med dig bilden du vill förmedla av ditt företag. 
Om du vill att företaget ska uppfattas som modernt 
kan det exempelvis vara bra att undvika könsstereo-
typa bilder av kvinnor och män. Ett annat tips är att 
fokusera på det som är centralt. Våga gå nära och 
placera det som är föremålet för bilden i mitten.

5. Ta många bilder
Till skillnad från den analoga tiden då det du kanske 
hade 20 bilder på en rulle så har du idag möjligheten 
att testa, göra om, testa igen – pröva vinklar, ljus 
och bakgrundsmiljö tills du hittar rätt. En av hem-
ligheterna bakom en bra bild för den som inte är 
professionell fotograf är kvantitet. 

En bild säger mer än tusen ord må vara ett slitet uttryck men det 
sammanfattar hur mångbottnad en bild kan vara. Därför är det 
viktigt att försöka ta kontroll över budskapen och känslorna som 
en bild förmedlar. Här är fem tips för att lyckas med bilden av 
ditt företag.
TEXT: Mats Runvall  FOTO: Most Photos

tips för bilden 
av företaget 

FAKTA: Sajter med 
gratisbilder

Här är några tips på 
sajter där du kan hitta 
gratis bilder. Vissa kan 
kräva att du registrerar ett 
konto. Kom ihåg att läsa 
användarvillkoren. 

PIXABAY
pixabay.com

TIO OLIKA SAJTER
https://moderskeppet.
se/live/10-grymma-
webbplatser-med-gratis-
bilder-till-din-blogg/

Undvik stock photo-bilder. 

Människor skapar levande 
bilder. 

Pröva olika perspektiv och 
vinklar för att få fram den 
rätta känslan i bilden. 
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Fem fantastiska 
vintermiljöer

Här i södern är vi inte bortskämda med djupa snötäcken 
och vita, vidsträckta vidder. Men det skånska landskapet 
kan ändå vara fantastiskt om vintern. Följ med till fem 
platser väl värda ett vinterbesök. 

Klar luft över Kullahalvön
NORDVÄST

Vinterns klara luft gör att blicken kan 
färdas långt. Högt uppe på Svedberga 
kulle kan du skåda ut över stora delar av  
Kullahalvön, och se glittret på vattnet 
både i Skälderviken och Kattegatt. Och 
har du tur kan du få syn på en havsörn 
som seglar på vindarna.

I det platta landskapet på Kullahalvön sticker Sved-
berga kulle upp som en grön luva. Gör en vand-
ring genom de skogsklädda sluttningarna upp till  
toppen. Om vintern bjuder på snö så ta med 
pulkan, här finns backar att susa nedför. Under  
Stenmarks dagar fanns här till och med en skidlift 
för blivande slalomstjärnor från Kullabygden. 

Kullen blev tidigt uppodlad på grund av de lätta 
och sandiga jordarna. På toppen av kullen har man 
hittat fornåkrar – spår efter några av de tidigaste 
odlingarna i Sverige. Den tunga och styva leran 
nere på slätten var svår att bruka med de träred-
skap man hade och användes istället för slåtter och 

bete. Inte förrän runt sekelskiftet 1800–1900 kunde 
lerslätten odlas upp. Då övergavs kullens åkrar, som 
istället blev betesmark. Så småningom planterades 
skog på stora delar av kullen.

Naturreservatet Svedberga kulle håller sakta på 
att förändras. Barrskogen, som har drabbats hårt av 
stormar, ombildas till lövskog. I de öppna markerna 
har våra hårt arbetande naturvårdskollegor, get-
terna, gjort stora insatser. Genom att beta björn-
bär som förr täckte betesmarkerna har getterna  
restaurerat markerna till fina, blommande hagar. 

TEXT: Maria Sandell  
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SYDÖST

Vintertid kan man hitta strömstaren sittan-
de på stenar mitt ute i det forsande vattnet.  
Dess vita bröst lyser mot det mörka vattnet och 
vips har den dykt ned i strömmarna. I det virv-
lande vattnet simmar den mot botten och letar 
insekter.

I naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla rinner Rörums 
å, en säker plats för strömstaren under de kalla måna-
derna. Strömstaren övervintrar här i Skåne och många 
av fåglarna ger sig iväg norrut när våren kommer. Hos 
strömstaren spelar ibland hanen ett fult spel. Tidigt på 
våren uppvaktar den en hona. Men när honan ligger ru-
vande på äggen, smyger sig hanen iväg. Som en sann bi-
gamist flyger han snabbt upp till norra Sverige och hittar 
en ny partner, och lämnar honan i söder att sköta om sina 
ungar alldeles själv. 

Mellan backarna i naturreservatet har Rörums södra 
å skurit sig djupt ned i berggrunden. Vattnets kraft har  
tagits tillvara och i reservatet ligger en av Sveriges äldsta 
vattenkvarnar. Sträntemölla har anor från 1300-talet och 

även om kvarnen idag inte är i funktion visar den upp 
en välbevarad gammal gårds- och kvarnmiljö. Längre 
uppströms, i norra delen av reservatet, ligger resterna av 
ytterligare en kvarn - Forsemölla. Här reser sig lodrätta 
bergväggar kring uppdämda vattenfall. Det är en ljuvlig 
plats för vila och fika.

Vandringen från parkeringen till Forsemölla går  
genom den stilla bokskogen och fortsätter du sedan upp 
på Rörums backar kan du skåda ut över Mandelmanns 
ägor, med det ensamma trädet på kullen och havet långt 
bort i fjärran.

SYDÖST

När kylan slår till utan att snön faller kan de 
skånska sjöarna bjuda på fantastiska upp-
levelser. Du behöver inte vara erfaren lång-
färdsåkare för att njuta av äventyret på isen.  
En kortare tur med skridskor och en vandring 
med dubbarna på ger möjlighet att se naturen 
från en ny vinkel.

Mellan de tre sjöarna, Snogeholmssjön, Ellestadsjön 
och Sövdesjön, ligger ett härligt strövområde. Stiftel-
sen Skånska Landskap har skapat ett friluftsområde där 
du kan vandra, rida och fiska. Så vill du inte snöra på 
skridskorna för en tur på Snogeholmssjön så kanske en 
stunds isfiske kan vara en lika stor naturupplevelse. Är 
du mer sugen på att vandra finns det ett tiotal leder att 
välja mellan, allt från en rullstolsanpassad stig längs sjön 
till en dagstur på 16 km. 

När ska du ut på isen så tänk på säkerheten. Isar kan 
vara förrädiska och det gäller att vara säker på att den 
håller. På Friluftsfrämjandets hemsida finns många bra 
tips – och de viktigaste av alla är: åk aldrig ensam och ha 
alltid utrustning som isdubbar och livlina. 

Och glöm inte termosen – fyll den med varm choklad 
eller soppa. Fikastunden vid sjökanten med rosiga kinder 
efter skridskoturen blir kanske dagens höjdpunkt?

Möt en ivrig vinterbadare

Vandra mellan tre sjöar

fler utflyktstips på nästa uppslag >>>
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NORDVÄST

På flygödlornas och dinosauriernas tid var 
det skånska landskapet betydligt mer dra-
matiskt än idag. Över 150 vulkaner sprutade 
lava och aska över slätterna. Jällabjär är en av 
de vulkaner som sedan länge har tystnat men 
som idag sticker upp som en mjukt rundad 
kulle i det platta odlingslandskapet utanför 
Röstånga. 

Om du tycker att det är alltför mycket folk i Söderåsens 
nationalpark så ta en tur till Jällabjär, som även stavas 
Gällabjer. Den ligger bara en halvmil från naturum Sö-
deråsen och här har du naturen mer för dig själv. Men 
vårt tips är att du börjar eller slutar din utflykt i naturum 
Söderåsen. Där kan du lära dig mer om vulkaner och 
den spännande geologin i området. 

Naturen kring Jällabjär är omväxlande med boksko-
gar, alkärr, betesmarker och enefälader. För hundra år 
sedan var Jällabjär en del av ett stort beteslandskap 

men idag är den mjukt rundade kullen klädd med bok. 
Även om växterna tar en välbehövlig paus under vin-
tern så är vandringen upp till toppen av Jällabjär en 
härlig vintertur. I vindskyddet i söder kan du övernatta 
eller ta en paus.

Idag ser man inte mycket av vulkanerna i det skånska 
landskapet. Det mesta har vittrat bort men man kan 
fortfarande hitta rester av lavan som stelnade inne i 
kraterns mitt när vulkanen slocknade. Av lavan bilda-
des den hårda och motståndskraftiga bergarten basalt, 
formad som sexkantiga basaltpelare. Dessa kan skådas 
på kullens östra sida i naturreservatet.

Övernatta på vulkanen

MITTSKÅNE

Ibland är det toppen av åsen som är våtast, 
inte nere i dalen. På Linderödsåsens höjder 
ligger många mossar och kärr och mitt på 
åsen ligger Fjällmossen.  

Att försöka ta sig fram bland gungfly och fuktiga vit-
mossor kan vara både svårt och vanskligt. Men om 
kung Bore slår till och det blir riktig vinter med is och 
snö kan du vandra ut på de stora vidderna på Fjällmos-
sen. Eller kanske ta en skidtur ute i stillheten.

Högmossar som Fjällmossen har en lång historia. De 
börjar ofta som en sjö, kanske så tidigt som vid inlands-
isens avsmältning. Sakta börjar sjön växa igen, och för 
varje årtusende växer lagren av vitmossor. Till sist lyfter 
sig mosseplanet över det omgivande landskapet. Trots 
den blöta miljön får nu högmossen bara sitt tillflöde 
av vatten från regn, vilket skapar en näringsfattig miljö. 
Där växer hjortron och tranbär och älgarna klafsar fram.

Torvlagren med vitmossor har utnyttjats av männis-
kan under lång tid, både som bränsle, strö åt djuren 
och jordförbättringsmedel. Genom att dika ut mossar 

kunde torven skördas och de flesta av Skånes mossar 
har idag sår i form av diken och torvgravar, så även 
Fjällmossen.

Ett besök på Fjällmossen är en stilla meditations-
vandring. Här är det långt mellan besökarna. Länge 
var Fjällmossen känd som Skånes sydligast lekplats för  
orrar. Men nu är det flera år sedan en orre sågs spela 
på Fjällmossen, och inte ens fågelskådarna är många 
här. Själva mossen ligger omgiven av gammal fälads-
mark, där Anguskorna sommartid går och betar mellan  
enbuskarna.

Isvandring över vitmossor
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I KORTHET

Alger minskar  
metanutsläpp

IVL: Billigare att köra 
bil på landsbygden
IVL Svenska Miljöinstitutet föreslår en ki-
lometerskatt på bilar med vanlig förbrän-
ningsmotor för att skynda på utfasningen 
av bensin- och dieselbilar. Det rapporterar 
Auto Motor. Enligt förslaget ska det kosta 
mer i storstäderna, där det finns fler alter-
nativ till att ta bilen. Teoretiskt skulle en 
genomsnittlig bilist i storstaden få betala 
upp till 850 kronor i månaden. Ju mindre 
trafikerade vägarna är desto lägre föreslås 
kilometerskatten bli. Förslaget presenterar 
även idén om en nolltaxa på landsbygden 
för exempelvis elbilar. 

Andelsjordbruk 
– ett tecken  
i tiden?

Forskare i Australien har hittat ett sätt att effektivt 
reducera kornas utsläpp av metangas. Det rappor-
terar Svt Nyheter. Genom att tillsätta torkad rödalg i 
fodret lyckades man reducera metanutsläppen med 
50-70 procent, vilket är en bättre effekt än tillsatser 
av vitlök, citron eller oregano som prövats i andra 
forskningsprojekt. Det krävs dock fortsatta studier för 
att undersöka om minskningen håller i sig över tid och 
att algerna inte drabbar korna negativt. 

Andelsjordbruk bildas på flera håll i lan-
det och ligger helt rätt i tiden då allt fler 
konsumenter intresserar sig för vad de 
äter. Andelsjordbruken har tre gemen-
samma kännetecken: närodlat, betal-
ning i förväg och veckovis leverans eller 
skörd under säsong. Vissa kommuner 
ser redan vinster med att köpa andelar. 
De offentliga köken får tillgång till lokala 
grönsaker av högsta kvalitet och spillet 
minskar, förskolorna får pedagogiska 
verktyg då barnen ges möjlighet att 
besöka ”sina” gårdar. 
Källa: Lina Morin, rådgivare Länsstyrel-
sen Västra Götaland

Robotar kan  
minska mark-
packningen
Hur vore det med små effektiva 
robotar som gör en del maskinar-
bete? Det svenska robotkonceptet 
Fieldgofer har sökt patent på en u-
formad robot som ska följa skörde-
tröskan och det kan kanske kanske 
bli aktuellt att roboten även kan 
utföra andra sysslor som att sprida 
gödning och övervaka grödorna på 
olika vis. Visst låter det smart?

Källa: ATL:s nyhetssida 191107
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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

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

DATUM: 28 januari 2020, kl 13.00-16.30
VAR: Hotell Erikslund, Åstorpsvägen 15, Ängelholm
KOSTNAD: 500 kr exkl moms. Fika ingår i priset.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 januari 2020
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrel-
sen.se/skane, välj kalender och 28 jan. Frågor: Eva Rolander, 
010 - 224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se

KURS

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

DATUM: 29 januari 2020, kl 13.00-16.30 
VAR: Hotell Erikslund, Åstorpsvägen 15, Ängelholm.
KOSTNAD: 500 kr exkl moms. Fika ingår i priset.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 januari 2020
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens hemsida www.lanssty-
relsen.se/skane, välj kalender och 29 jan.  
Frågor: Eva Rolander, 010 - 224 16 08,  
eva.rolander@lansstyrelsen.se

Nu  
börjar  
kurs- 

blocket! 
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KURS

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

DATUM: 25 februari och 3 mars 2020
VAR: Bjärhus gårdsbutik, Klippan
KOSTNAD: 800 kr exkl moms. Alla måltider ingår i priset. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 februari 2020
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens hemsida www.lans-
styrelsen.se/skane, välj kalender och 25 februari.  
Frågor: Eva Rolander, 010-224 16 08,  
eva.rolander@lansstyrelsen.se

KURS

Få ditt företag  
att synas
VARFÖR: Få ditt företag att synas och kommunicera med 
omvärlden i olika mediakanaler.
VAD: Lär dig mer om hur du kan jobba med din marknads-
föring. Kursen ger praktiska och enkla råd för att du ska få 
ditt företag att synas och visar hur du kan kommunicera med 
omvärlden i olika mediakanaler. Kursen ger också kunskap om 
hur du kan jobba med sociala medier och få bättre koll, flöde 
och enhetligt uttryck. Övning ingår med analys och plan för 
dina sociala medier. Utbildare Sofia Werner Hallgren, rådgi-
vare inom Smart Business, Länsstyrelsen Skåne. 

DATUM: 11 februari 2020 kl 13.00-16.30 
VAR: Stiftsgården Åkersberg, Höör
KOSTNAD: 500 kr exkl moms. Fika ingår i priset.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 januari 2020
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrel-
sen.se/skane, välj kalender och 11 februari. Frågor: Eva Rolander, 
010-224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se

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

Har du betalt för att sköta dina 
betesmarker? 
VARFÖR: Visste du att det finns EU-ersättningar att söka 
även för dig som brukar mindre än 4 ha betesmark och äng? 
Skötseln av mindre arealer ängs- och betesmark är en värde-
full insats för miljöarbetet. Kursen vänder sig till till dig som 
är ersättningsnybörjare.  Även hästhållare är varmt välkomna. 
Grundläggande datorkunskaper krävs.
VAD: Vi träffas vid tre tillfällen. Vid första tillfället informerar 
personal från länsstyrelsen om de olika ersättningarna. Vid 
andra tillfället är vi i en datorsal och demonstrerar hur en 
ansökan går till steg för steg. Sista träffen är vi ute i en betes-
mark och visar praktiska exempel.

DATUM: 1: a träffen 30 januari, Skepparslöv (kväll), 2:a träffen, 
13 februari, Kristianstad (kväll), 3:e träffen 18 mars (dagtid)
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane,  
Anna Stenberg, 010-224 16 43, anna.stenberg@lansstyrelsen.se 

KURS

Jord- och beteshälsa 
VARFÖR: En betesmark med god jordhälsa har större mot-
ståndskraft mot torka och intensiv nederbörd. God jordhälsa 
reducerar även parasiter och ogräs. Tillsammans med betes-
planering finns det förutsättningar för både bättre djurhälsa 
och högre produktion på betesmarken. 
VAD: Jens Fjelkner föreläser om jordhälsa, regenerativt 
jordbruk, anpassad betesskötsel och de grundläggande 
principerna tas upp. Föreläsningen är i första hand baserad på 
erfarenheter från dikoproduktion, men ämnet kommer även 
att belysas ur andra betesbrukares perspektiv.

DATUM: 22 januari 2020 
VAR: Rinkaby
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 januari 2020
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane  
Frågor: My Rask, 072-217 27 88, my.rask@lansstyrelsen.se eller 
Kamilla Persson, 010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se 
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare 
och företagare på den skånska landsbygden.

KURS

6 mars - Rapphönan i fokus 
VARFÖR: Kursen är till för den som vill lära sig mer om ”Rapp-
hönan som jordbrukslandskapets indikatorfågel” och vad vi 
behöver göra för åtgärder som gynnar rapphönan.
VAD: Vi belyser landskapet i ett historiskt perspektiv, odlings-
landskapets insekter, rätt miljö för rapphönsen och praktiska 
tips och råd och om hur man går tillväga i fält. 

DATUM: 6 mars 2020, 08.30-16.00
VAR: Löberöd
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris, ca 250 kr 
per person.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 februari 2020
KONTAKT: Jägareförbundet Skåne, 077-183 03 00,  
vo9@jagareforbundet.se   
Anmälan är bindande.

KURS

5 mars - Rapphönan i fokus 
VARFÖR: Kursen är till för den som vill lära sig mer om ”Rapp-
hönan som jordbrukslandskapets indikatorfågel” och vad vi 
behöver göra för åtgärder som gynnar rapphönan. 
VAD: Vi belyser landskapet i ett historiskt perspektiv, odlings-
landskapets insekter, rätt miljö för rapphönsen och praktiska 
tips och råd och om hur man går tillväga i fält. 

DATUM: 5 mars 2020, 08.30-16.00
VAR: Österlen
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
Mat till självkostnadspris, ca 250 kr per person.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 februar 2020
KONTAKT: Jägareförbundet Skåne, 077-183 03 00,  
vo9@jagareforbundet.se   
Anmälan är bindande.

KURS

Geten som mjölk- och köttdjur 
VARFÖR: Geten har många nyttor; både som naturvårdare 
och förser oss med en rad olika livsmedel. Vi erbjuder en 
kursdag där vi tar upp getens grundläggande behov och vi får 
ta del av ”Glada getens” erfarenheter och kunskaper om bland 
annat ost- och korvtillverkning. 
VAD: Kursen hålls hos Victoria Winberg och Henrik Mårtens-
son på Glada getens gårdsmejeri, Lilla Oberöd, Tyringe. Med-
verkar gör även Emelie Larsdotter; Gård och djurhälsan. 

DATUM: 12 februari 2020 
VAR: Glada getens gårdsmejeri, Lilla Oberöd 2889, Tyringe
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5 februari 2020
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrel-
sen.se/skane, välj kalender och 12 februari. Frågor: Mia Davids-
son, 010-224 15 17, mia.davidsson@lansstyrelsen.se eller 
Kamilla Persson, 010-224 15 75, kamilla.persson@ 
lansstyrelsen.se 

KURS

Lin - en gröda för dig? 
VARFÖR: Vi vill undersöka om det finns möjlighet och in-
tresse för att återuppta en nygammal gröda – spånadslin.   
VAD: Spånadslinet var förr en av våra viktigaste kulturväxter 
och textilråvara men blev utkonkurrerat av bomull och synte-
tiska fiber. Kan linet bli intressant igen? Ja! Men det är en bit 
att gå från odling till färdig produkt och därför har vi bjudit in 
representanter både från textilindustri och växtodlingsrådgi-
vare för att få grepp om förutsättningarna. Vi tar även del av 
Skånes Lincentrums kunskap om traditionell linberedning. 

DATUM: 25 februari 2020
VAR: Skånes Lincentrum, Kågeröd
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 februari 2020
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane 
Frågor: Mia Davidsson, 010-224 15 17 mia.davidsson@lanssty-
relsen.se eller Kamilla Persson, 010-224 15 75 kamilla.persson@
lansstyrelsen.se 
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KURS

Praktisk kurs i ympning av fruktträd
VARFÖR: Kursledaren och hortonomen Mats Martinsson går 
igenom olika metoder av ympning och har demonstration av 
viss utrustning bland annat knivar, ympvax och gummiband.  
Kursdeltagarna får själva praktiskt prova på att ympa. 
VAD: Kursen vänder sig till dig som vill ta tillvara gamla  
äppelsorter och bidra till ökad mångfald i landskapet eller vill 
utvidga din äppelodling. 

DATUM: 2 april 2020
VAR: Skäpperöd, Hörby
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 mars 2020
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane, 
välj kalender och 2 april. Frågor: Kamilla Persson, 010-224 15 75,  
kamilla.persson@lansstyrelsen.se 

KURS

Fönsterrenoveringskurs
VARFÖR: Har du träfönster som är i behov av renovering och  
gärna  vill göra det själv? Då är denna kurs något för dig.
VAD: På kursen ska vi renovera en fönsterbåge och gå genom 
de olika momenten (bedömning av renoveringsbehov, färg-
skrapning, kittning, glasbyte, material och redskap). Ta gärna 
med ett eget fönster!  

DATUM: 28 mars 2020 
VAR: Ecotopia på Österlen
KOSTNAD: 750 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 mars 2020
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com

KURS

Säker naturvårdsbränning
VARFÖR: Förr var det en vanlig syssla att elda bort gammalt 
torrt gräs, allt för att gynna ny vegetation. Metoden glömdes 
bort men sedan några år har naturvårdsbränning åter igen 
tagits i bruk. Nu har du möjlighet att lära dig att elda på ett 
säkert sätt.
VAD: På kursen ges en historisk tillbakablick, vi diskuterar 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. 

DATUM: 13 mars 2020
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 mars 2020
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane, välj 
kalender och 13 mars. Frågor: Kamilla Persson, 010-224 15 75, 
kamilla.persson@lansstyrelsen.se 

KURS

Betesplanering i fokus 
VARFÖR: Betesplanering är ett verktyg för att nå bättre 
beteshälsa, lönsamhet och en hållbar arbetssituation. Att 
få kontroll över företaget helt enkelt. Även lantbrukare ska 
kunna delta på skolavslutningar, ta semester och ha vettiga 
arbetstider. Oavsett om du har diko-, får-,  mjölkproduktion 
eller hästhållning, är du varmt välkommen. Gå gärna kursen 
Jord- och beteshälsa (s 26) för att få de första grunderna. 
VAD:  Kursen är uppdelad på fyra fristående träffar där vi 
bland annat tar upp vilka kartor som är lämpliga att använda, 
foderlager, hur många kg ts tillgängligt bete vi har och beräk-
ning av  foderbehovet för det kommande året.  

DATUM: Första träffen 12 mars (kvällstid)
VAR: Första träffen i S Rörum
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 mars 2020
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane  
Frågor: My Rask, 072-217 27 88, my.rask@lansstyrelsen.se
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KURS

Gör om en gammal vall till en 
blommande äng - och få betalt!  
VARFÖR: Har du en gammal vall där produktionen är låg eller 
en hörna av åkermarken som inte lämpar sig för odling? Det 
låter otroligt, men nu kan du anlägga en äng och få betalt. 
VAD: På den här kursen får lära dig hur du kan omvandla en 
gammal vall till en slåtteräng. Vad är en äng egentligen och 
vilka växter trivs? Hur får man tag på frö och växtmaterial? Vi 
samtalar om ängars ekologiska funktion och Länsstyrelsen 
informerar om möjligheter att söka stöd för ängsskötsel. 

DATUM: 20 maj  
VAR: Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborg 
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 maj  
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane, välj kalen-
der och 20 maj. Frågor: Kamilla Persson, 010-224 15 75,  
kamilla.persson@lansstyrelsen.se eller Anna Stenberg,  
010-224 16 43, anna.stenberg@lansstyrelsen.se 

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: 18 april 2020
VAR: Djurhagsvägen 70-21, Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 8 april 2020
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com

KURS

Geten som naturvårdare
VARFÖR: Getter kan göra stora insatser som naturvårdare då 
de äter växter som andra betesdjur ratar. Med kunskap om 
både djur och växter kan man både restaurera och bevara vär-
defulla markområden. Under denna dag vill vi visa vilken nytta 
getterna kan göra i landskapet och inspirera till ökad använd-
ning av dessa fantastiska djur som gör ett ”gettebra” arbete.   
VAD: Vi träffas på Svedberga kulle där vi får följa med Bosse 
Svorén, naturvårdare och Karl-Johan Pålsson, naturvårdsför-
valtare Länsstyrelsen Skåne, på en fältvandring.   

DATUM: 12 maj 2020, kl 09.30 - 12.30
VAR: Svedberga kulle, naturreservat Helsingborgs kommun
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5 maj 2020
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens hemsida www.lanssty-
relsen.se/skane, välj kalender och 12 maj. Frågor: Mia Davidsson, 
010-224 15 17, mia.davidsson@lansstyrelsen.se eller Kamilla 
Persson, 010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se 
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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 2020
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Emelie Petersson, 044- 
13 57 33, 044-6201936, emelie.petersson@regionmuseet.se

KURS

Gör om en gammal vall till en 
blommande äng - och få betalt!  
VARFÖR: Har du en gammal vall där produktionen är låg eller 
en hörna av åkermarken som inte lämpar sig för odling? Det 
låter otroligt, men nu kan du anlägga en äng och få betalt. 
VAD: På den här kursen får lära dig hur du kan omvandla en 
gammal vall till en slåtteräng. Vad är en äng egentligen och 
vilka växter trivs? Hur får man tag på frö och växtmaterial? Vi 
samtalar om ängars ekologiska funktion och Länsstyrelsen 
informerar om möjligheter att söka stöd för ängsskötsel. 

DATUM: 17 juni  
VAR: Kristianstad 
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 juni  
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane, välj kalen-
der och 17 juni. Frågor till Kamilla Persson, 010-224 15 75,  
kamilla.persson@lansstyrelsen.se eller Anna Stenberg,  
010-224 16 43, anna.stenberg@lansstyrelsen.se 

KURS

Insekter som signalarter
VARFÖR: Lär dig känna igen viktiga insekter som indikerar på 
värdefulla miljöer. Särskild tonvikt läggs vid de öppna marker-
nas signalarter. På kursen får du även lära dig lämplig skötsel 
av de insektsrika markerna.

DATUM: 12 juni 2020
VAR: Hörjelgården 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Stiftelsen Hörjelgården 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5 juni 2020
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane, välj ka-
lender och 12 juni. Frågor till Kamilla Persson, 010-224 15 75 
kamilla.persson@lansstyrelsen.se 
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KURS

Kalkbruk och murning
VARFÖR: Lära sig om kalkbrukets historik, dess goda egen-
skaper, användningsområden och olika typer av kalkbruk.
VAD: Kursen genomförs under en heldag och hålls av en 
murare. Kalkbruk i någon form har historiskt sett funnits på i 
princip alla gårdar i Skåne. Kunskapen om detta traditionella 
material har i viss mån fallit i glömska. Under dagen varvas 
historik med teori och praktik. Det blir tillfälle att prova på 
blandning av olika bruk, murning samt putsning.

DATUM: Maj-juni 2020
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Anna Rabow, 073-396 
88 29, 0707-84 19 83, anna.rabow@regionmuseet.se 

KURS

Fönsterrenovering
VARFÖR: Genom att underhålla äldre fönster värnas byggna-
dernas kulturhistoriska värden samtidigt som det bidrar till en 
hållbar utveckling.  
VAD: Kursen genomförs under en heldag och leds av en föns-
terhantverkare. Den innehåller övergripande information och 
historik om träfönster och hur man bör ta hand om dem. Ge-
nomgång av de olika momenten i fönsterrenovering, alltifrån 
besiktning till byte av rötskadat trä och slutstrykning. Vi pratar 
bland annat om virkeskvalité, olika metoder för rengöring och 
lämpliga verktyg. Kursdeltagaren får tillfälle att prova på alla 
praktiska moment.

DATUM: Maj-juni 2020
VAR: Regionmuseet Kristianstad, Lilla Torg
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Anna Rabow,  
073-396 88 29, 070-784 19 83, anna.rabow@regionmuseet.se



32 33

KURS

Slåtterteknik 2.0 
VARFÖR: En praktisk fördjupning i slåtterteknik där vi strävar 
efter flow och energisnålhet i arbetet. Målgruppen är de som 
redan är aktiva med lieslåtter och väl insatt i grunderna. 
VAD: Kursen kommer enbart inrikta sig på: säkerhet, inställ-
ning, utveckling av slåtterteknik utifrån individuellt behov 
(extra fokus på detta), utmaning i olika miljöer, bryning och 
lite räfsning. Observera att bladen är knackeblad och att det 
inte finns sliputrustning på plats. Utrustning finns, men det är 
bra att ha med egen utrustning. Kvalitetsutrustning finns att 
köpa på plats. 

DATUM: Sommaren 2020
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Senast 1 maj 2020 till naturvar-
den@gmail.com - Skriv i rubriken ”Slåtterteknik 2.0” 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 7974, 
naturvarden@gmail.com

KURS

Skärpning av lien
VARFÖR: En praktisk kurs i att skärpa blad. Huvudfokus läggs 
på knackeblad men även slipblad tas upp. Skärpta blad kan 
testas direkt efter knackning, men kursen går inte in på slåt-
terteknik. 
VAD: Delmoment: säkerhet, knackningens delar, bladens 
egenskaper, uppvisning av knackning, alla övar knackning, 
bryning, slipning av slipeblad - information och uppvis-
ning, möjlighet att prova på att slipa blad (begränsad till en 
slipsten). Utrustning finns på plats, men ta gärna med egen 
utrustning.

DATUM: Sommaren 2020
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Skicka intresseanmälan senast 
1 maj 2020 till naturvarden@gmail.com - Skriv i rubriken 
”Skärpning av lien” 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 7974, 
naturvarden@gmail.com

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 frukt-
träd 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 2020
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Emelie Petersson,  
044- 13 57 33, 044-620 19 36
emelie.petersson@regionmuseet.se
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RÅDGIVNING

Öka mångfalden på gården
VARFÖR: Öka kunskapen om värdet av mångfald i jordbruks-
landskapet.  
VAD: Den här rådgivningen är till för dig som vill öka eller för-
stärka den biologiska mångfalden på gården. Ofta är det inte 
de stora kostsamma åtgärderna som gör skillnad, det kan vara 
så enkelt som att lägga ut en storbal halm eller lämna nässel-
beståndet i en hörna. Rådgivningen syftar till att öka kunska-
pen och ge specifika råd för aktuell gård. Ett rådgivningsbesök 
består av inventering i fält och där ni tillsammans diskuterar 
lämpliga åtgärder. Rådgivningen är kostnadsfri.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2020
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Anmälan sker löpande till AgroJakt,  
Poul-Erik Jensen, 070-383 30 72, info@agrojakt.se 

KURS

Odla snittblommor 
VARFÖR: Vi pratar mycket om närproducerad mat och om 
fördelarna med att köpa svenskproducerat. Men när det gäller 
blommorna som vi köper har debatten inte varit lika livlig. Att 
odla snittblommor till försäljning kan vara nisch som som fyl-
ler många ändamål; en inkomstkälla, ett bra inslag i växtföljen 
och ett värde för den biologiska mångfalden. 
VAD: Medverkar gör bland annat;  Monika och Cecilia; Landet 
Oss, Christina Winter; hortonom och författare till boken Träd-
gårdsmyller, Anna Johansson; florist och blomsterhandlare. 
Det blir också inspel från blomstergrossister och florister. 

DATUM: 26 augusti 2020
VAR: Landet Oss, Svanarp 203, 243 91 Höör
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 augusti 2020
KONTAKT:  Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane, välj kalen-
der och 26 augusti. Frågor: Mia Davidsson, 010-224 15 17, 
mia.davidsson@lansstyrelsen.se eller Kamilla Persson,  
010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se

Läs mer om 
odling av 

snittblommor 
på sid 8-10.
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RÅDGIVNING

Ekonomibyggnader 
VARFÖR: Vi kan ge dig fakta om din ekonomibyggnads his-
toria och 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, 
jordkällare, ladugårdslängor och liknande uthus har mist sin 
ursprungliga funktion, och ofta behövs lite översyn och om-
vårdnad för att de ska kunna stå kvar även i framtiden. Du får 
veta mer om byggnadens historia tillsammans med konkreta 
och handfasta råd kring renovering och kontinuerligt under-
håll med traditionella material och metoder.  

DATUM: Januari-juni 2020
VAR: Hemma hos tio fastighetsägare i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Emelie Petersson,  
044-13 57 33, 044-620 19 36,  
emelie.petersson@regionmuseet.se

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. T.ex. Val av 
byggmaterial, återbruk av material och genomgång av mindre 
reparationer som deltagaren kan utföra själv.

DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: Hemma hos deltagare i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: April 2020
KONTAKT: Collette Coumans, 073-73 66 33,  
collette.coumans@gmail.com

KURS

Ängsskötsel med modern teknik
VARFÖR: Här lär du dig att ta hand om en äng på ett mo-
dernt sätt samtidigt som skötseln fortfarande gynnar ängens 
växter och djur. 
VAD: Kursen hålls utomhus under en eftermiddag (4 h), gärna 
hos någon av deltagarna. Deltagarna får lära sig att slå ängs-
mark med hjälp av en motormanuell minislåtterbalk. Slåtter-
redskapet presenteras utförligt, både med teknisk och praktisk 
beskrivning och därefter demonstrerar en van användare hur 
slåtterbalken manövreras. Deltagarna får därefter pröva att 
själva slå en äng med motorredskap. Eftermiddagen innehåller 
även lite fakta om ängens värden och traditionell skötsel. 

DATUM: Under juni månad
VAR: Hemma hos deltagare i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 maj 2020
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad. Åsa Jakobsson,  
044-13 61 56, 044-620 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se
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RÅDGIVNING

Alléer med äldre träd
VARFÖR: Har du en allé men känner dig osäker kring trädens 
skötsel? Då är detta något för dig. Ett rådgivningsbesök på din 
fastighet ger konkret kunskap. Både om hur du på bästa sätt 
kan ta hand om träden i allén och en inblick i vilka kulturhisto-
riska och biologiska värden som allén innehåller. 
VAD: Fastighetens alléer studeras i fält tillsammans med fast-
ighetsägare, 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.  

DATUM: Januari-juni 2020
VAR: Hemma hos fem alléägare i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
044-13 61 56, 044-620 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Natur- och kulturvärden på din 
gård
VARFÖR: Alla gårdar innehåller små guldkorn som bidrar till 
att göra det Skånska landskapet attraktivt för både boende 
och turister. Rådgivningen passar dig som vill veta mer om din 
fastighets natur- och kulturvärden. 
VAD: Varje fastighet är en sammansättning av olika intressan-
ta delar som tillsammans utgör gårdens natur- och kulturvär-
den. De olika delarna kan vara vårdträd, forn- och kulturläm-
ningar, åkerholmar, odlingsrösen, brynmiljöer, dammar och 
vattendrag med mera. 

DATUM: Maj-juni 2020
VAR: Hemma hos fem gårdsägare i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
044-13 61 56, 044-620 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Alléer i slättbygden
VARFÖR: För dig som vill veta mer om din 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: Maj-juni 2020
VAR: Slättbygden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Juni 2020
KONTAKT: Patrik Olsson, 079-335 16 97, 
patrikolsson11@gmail.com
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RÅDGIVNING

Äng och betesmark
VARFÖR: Rådgivningen är för dig som har hand om en äng 
eller betesmark och önskar mer kunskap om skötsel, olika ar-
ter i markerna och markernas historia. Marker som är i behov 
av restaurering ges förtur. 
VAD: Studier av historiska kartor och markanvändning görs 
inför besöket och under rådgivningen ingår en genomgång 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 2020
VAR: På tre platser i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,  
044-13 61 56, 044-620 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Lieslåtter
VARFÖR: Lieslåtter – praktiskt och teoretiskt. Problemlösning 
inom allt från verktyg till naturvård. 
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 
slåtterytor och potentiella slåtterytor i samråd med markäga-
ren. Dessutom problemlösning inom allt från verktygshante-
ring till naturvård. Exempelvis skärpning, ergonomisk motorik 
och inställning av verktyg. 

DATUM: Fram till den 30 juni 2020
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com www.naturvarden.se

RÅDGIVNING

Skapa mångfald på gården
VARFÖR: För dig som vill skapa variation, gynna naturen eller 
vill börja hävda marker som står oskötta på gården.
VAD: Vi går tillsammans igenom dina marker och diskuterar 
lämpliga åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. De 
föreslagna åtgärderna bygger på vad som är lämpligt och 
möjligt på den enskilda gården. Inför besöket görs också en 
sökning på vilka arter och fornlämningar som finns i området. 
Åtgärderna kan handla om att gynna blommande träd och 
buskar, anpassa slåttern i dikesrenar, frihugga ekar, hamla träd, 
spara död ved m.m. I vissa fall kan vi utföra enklare åtgärder 
tillsammans under besöket. Rådgivaren är praktiskt inriktad. 

DATUM: Fram till den 30 juni 2020 
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74, 
naturvarden@gmail.com www.naturvarden.se
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RÅDGIVNING

Hamling – praktiskt och teoretiskt
VARFÖR: Hamling kan bli lönsamt, ge ett estetiskt värde,
bevara kulturarv, höja biodiversitet och ge ett högkvalitativt
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 2020
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com www.naturvarden.se

DEMONSTRATION

Träna kor att äta veketåg 
VARFÖR: Veketåg även kallad sävor, och andra ”ogräs” i våra 
naturbetesmarker är ett bekymmer. Vi lägger stora summor 
på att hålla efter dessa ogräs, ofta med hjälp av maskiner. Vi 
vill presentera ett alternativt sätt att gå åt ogräsproblemet. 
VAD:  Vi har ett pass inne där vi går igenom toxiner i växter, 
betesbeteende och metoden ”träna kor att äta veketåg”.  
Ute på betesmarken tittar vi sedan mer praktiskt på hur man 
ska planera för största framgång. 

DATUM: 16 april 2020
VAR: Högestad, Svensköp alternativt Åbarp, Tjörnarp
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 8 april 2020
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane  
Frågor: My Rask, my.rask@lansstyrelsen.se eller Kamilla Persson, 
010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se

RÅDGIVNING

Rådgivning inom biologisk mång-
fald med inriktning på vilda bin 
VARFÖR: Rådgivningen är riktade till dig som är intresserade 
att göra små eller större förändringar på din mark för att 
gynna vildbin. Du får bland annat hjälp och råd med att att 
bygga ett bihotell. 
VAD:  Vi inventerar möjligheter på gården och önskemål från 
kunden samt bygger ett bihotell och eventuella övriga åtgär-
der. Vi använder både material som finns på plats och material 
som tas med (t.ex. lera, vass, trä).

DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: Hemma hos deltagare i Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: April 2020
KONTAKT: Collette Coumans, 073-73 66 33,  
collette.coumans@gmail.com

Nyhet!
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KURSER
EKOLOGISK PRODUKTION

Konsumenternas intresse för 
ekologiska livsmedel ökar. 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

KURS

Inhysning, skötsel och planering för 
ekologisk slaktkyckling
VARFÖR: Du som är producent eller funderar på att börja 
med ekologisk slaktkycklingproduktion får fortbildning i in-
hysning och skötsel av kyckling i ekologisk produktion.
VAD: Vid kursen medverkar Åsa Odelros; produktionsråd-
givare fjäderfä, Sivert Johansson, ventilationskonsulent och 
Cecilia Hagberg; byggrådgivare. Kursen innehåller bland annat 
information om regelverk, skötsel, djurhälsa, inhysning och 
klimatisering av stall.  Under kursen gör vi också ett studiebe-
sök i stall. 

DATUM: 28 januari 2020
VAR: Tomelilla
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 januari 2020
KONTAKT: Åsa Odelros AB, 070-697 66 11, asa@odelros.se

KURS

Grundkurs i ekologisk växtodling
VARFÖR: Kursen ger grunderna i ekologisk växtodling och 
rustar deltagaren att ta beslut om omläggning till ekologisk 
odling.
VAD: Kursen riktar sig till lantbrukare och är en heldagskurs. 
Under dagen tar vi upp regler, omläggning och stöd inom 
ekologisk produktion. Vi pratar också om växtföljd, växtnäring, 
växtskydd, ogräs, jordbearbetning och ekonomi.

DATUM: 23 januari 2020

VAR: Råby 2003, Hörby
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 januari 2020
KONTAKT: Anmälan via www.lansstyrelsen.se/skane, välj kalen-
der och 23 januari. Frågor till Mia Davidsson, 010-224 15 17 
mia.davidsson@lansstyrelsen.se eller Kerstin Andersson,  
070-816 10 26, kerstin.andersson@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, kalvningsinter-
vall, kalvhälsa och betesstrategi. På denna kurs kommer vi 
dela erfarenheter mellan varandra och ge förslag på förbätt-
ringar.
VAD: Kursen riktar sig till dig som vill vara i framkant när det 
kommer till dina rekryteringsdjur. Vi träffas ute på gården 
där Sanna Soleskog från Boehringer-Ingelheim kommer gå 
igenom och definiera gårdens problem i samband med att 
bröderna Andersson presenterar sin gård, sina möjligheter 
och utmaningar. 

DATUM: 22 april 2020
VAR: Näsby Boställe, Vollsjö
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 april 2020
KONTAKT: Skånesemin, Anni Frick, 0415-195 26, anni.frick@
skanesemin.se

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

KURS

Inhysning, skötsel och planering för 
värphöns i ekologisk produktion
VARFÖR: Du som är producent eller du som funderar på 
ekologisk äggproduktion får med denna kurs möjlighet till 
fortbildning i inhysning och skötsel av värphöns för ekologisk 
produktion.   
VAD: Vid kursen medverkar Åsa Odelros; produktionsråd-
givare fjäderfä, Sivert Johansson, ventilationskonsulent och 
Cecilia Hagberg; Byggrådgivare. Kursen innehåller bland annat 
information om regelverk, skötsel, djurhälsa, inhysning och 
klimatisering av stall. Under kursen gör vi också ett studiebe-
sök i stall. 

DATUM: 29 januari 2020
PLATS: Hässleholm
KOSTNAD: Lunch till självkostnadspris 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 januari 2020
KONTAKT: Åsa Odelros AB, 070-697 66 11, asa@odelros.se
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RÅDGIVNING

Byggnadsrådgivning i samband 
med omläggning
VARFÖR: Vid omställning till ekologisk produktion kan det 
bli aktuellt med ny-, till- eller ombyggnation 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- 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

KURS

Betesparasiter, betesstrategi och 
hantering av djur på bete
VARFÖR: En kurs för dig som till exempel har utedrift av 
djur, kämpar mot parasiter eller till dig som vill förbättra din 
betesstrategi.
VAD: Kursen riktar sig till dig som vill vara med och se hur 
säker djurhantering kan gå till vid till exempel avvänjning av 
kalvar eller installning av djur. Vi kommer också att diskutera 
utformning av fållor, behandling av djur och problemet med 
parasiter. 

DATUM: Våren 2020
VAR: Skåne
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Se Skånesemins hemsida
KONTAKT: Skånesemin, Marete Hansen, 0415-195 32,  
marete.hansen@skanesemin.se
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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

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, 070-894 53 51, 
ingela.lofquist@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: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 010-476 22 72, 
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se 
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ERFA-GRUPP

Erfaträffar för ekologisk 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 och där vi kommer att fokusera på följande teman:  
1) Prisvärt foder 2) Effektiv betesdrift. På träffarna finns Ingela 
Löfquist med som kursledare samt ibland inbjudna gäster från 
näringen med fokus på det aktuella temat.

DATUM: Löpande under våren 2020
VAR: Skåne
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 januari 2020 
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 där man kommer att fokusera på följande teman: 
1) Lönsamhet i ekogrisproduktion 2) Rationell hantering av 
ekogris 3) egen rekrytering. På träffarna finns Ingela Löfquist 
med som kursledare samt ibland inbjudna gäster från nä-
ringen med fokus på det aktuella temat. 

DATUM: Löpande under våren 2020 
VAR: Skåne 
KOSTNAD: 500 kr exkl moms 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 januari 2020 
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070-894 53 51, 
ingela.lofquist@hush.se

RÅDGIVNING

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

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

RÅDGIVNING

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 
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Mellangrödor i praktiken
HIR Skåne, Sandbygård; 13 januari, Helgegården; 14 januari,  
Borgeby 3 februari. 
marcus willert, 010-476 22 92, 
marcus.willert@hushallningssallskapet.se

Grovfoderodling
Växa Sverige, Förslövs bygdegård 16 januari, kl. 13:00-16:00.  
johanna bengtsson, johanna.bengtsson@vxa.se alt sms till 
073–0245771 senast 3/1

Fossilfria bränslen 
HIR Skåne, 28 januari; Borgeby och 29 januari; Skepparslöv.  
fredrik hallefält, 010-476 22 27,  
fredrik.hallefalt@hushallningssallskapet.se 

Baskurs
Markkartering och tolkning av foderanalyser, Skånesemin,  
30 januari, Hörby.  
jannike andersson 0415-195 34, jannike.andersson@skanesemin.se 
 
Solcellsanläggning på gård 
HIR Skåne, Önnestad, 30 januari. 
max jamieson, 010-476 22 91,  
max.jamieson@hushallningssallskapet.se 

Digitala redskap
HIR Skåne, 5 februari; Borgeby.  
fredrik hallefält, 010-476 22 27,  
fredrik.hallefalt@hushallningssallskapet.se 

Hur ger jag sinkorna bästa förutsättningarna 
inför kalvning och kommande laktation? 
Skånesemin, Tomelilla, 6 februari.  
marete hansen, 0415-195 32, marete.hansen@skanesemin.se  

Bygga till köttdjur
Skånesemin, 13 februari.  
cissi bjerström, 0415-195 14, cissi.bjerstrom@skanesemin.se

För mer information samt vilka platser som gäller kontakta kursansvariga.

Läs mer om kurserna:
Greppa Näringen  www.greppa.nu/skane 

HIR Skåne  hushallningssallskapet.se 
Skånesemin  skanesemin.se/calendararchive

Jordhälsa – vad händer under mark? 
HIR Skåne, 13 februari.  
anna-mia björkholm, 0708-94 53 71,  
anna-mia.bjorkholm@hushallningssallskapet.se 

Bygga för dikor
HIR Skåne, jan/feb 2020.  
therese ljungberg, 010-476 22 21,  
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se  

Nötköttsdag med tema Avelstjuren
Skånesemin, 17 mars. 
louise ingemansson, 0415-195 56,  
louise.ingemansson@skansemin.se  

Fördjupning
Markkartering och tolkning av foderanalyser, Skånesemin, 18 mars, 
Hörby. 
jannike andersson 0415-195 34, jannike.andersson@skanesemin.se 

Hur ger jag sinkorna bästa förutsättningarna 
inför kalvning och kommande laktation? 
Skånesemin, våren 2020.  
marete hansen, 0415-195 32, marete.hansen@skanesemin.se 

Stallmiljö
HIR Skåne, våren 2020.  
therese ljungberg, 010-476 22 21,  
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se  

Bygga för får
HIR Skåne, våren 2020.  
therese ljungberg, 010-476 22 21,   
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

Ligghall för nöt
HIR Skåne, våren 2020. 
therese ljungberg, 010-476 22 21,  
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

detta är en annons för greppa näringen 



44 MB

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


