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Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din mobil eller läsplatta? 
Om du öppnar ditt nyhetsbrev på webben istället kommer det att se normalt ut i din mobil eller läsplatta. 

 

Här kan du läsa nyhetsbrevet på webben 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jordhälsan - hur kan vi göra den ännu bättre? 
Fältvandring tisdag 15 september 10.30-15.00 
hos Martin Ivarsson på Stommen i Köinge 
Följ med till Stommens gård och studera vad man kan göra för att 
gynna livet i marken och hur marklivet påverkas av olika grödor och 
olika jordar. Vi börjar med ett föredrag av Hanna Williams, mark/växt-
agronom med inriktning på markvetenskap och jordhälsa. Efter en 
enkel lunch går vi ut i fält och studerar marklivet på olika fält och i olika 
grödor. Vi avslutar med att studera ett betesförsök med vårsådd 
höstråg. 
Max 30 deltagare. Först till kvarn! 
Info: Barbro Kindt 010-224 32 83 
Här kan du lyssna på en intressant podd om försöket med vårsådd 
höstråg som bete. 

 

Läs mer och anmäl dig här senast 9 september 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stånds - ett giftigt ogräs 
Stånds är cirka 1 meter hög och blommar med gula blommor. 
Växten är giftig och återfinns ofta längs magra, sandiga 
vägkanter, men den kan även förekomma i betesmarker och 
gräsvallar. Giftet i växten finns kvar efter torkning eller 
ensilering och kan då orsaka förgiftning hos djur som äter 
fodret. På betet undviks Stånds normalt av kor och hästar om 
de har tillräcklig tillgång på annat foder. Läs på 
Jordbruksverkets hemsida hur du kan göra för att bekämpa 
Stånds. 

 

Länk till information om Stånds hos Jordbruksverket 

 

 

 

Fiskförädling som landsbygdsföretagande 
Torsdag den 24 september kl. 8.30-ca 17.00 i Unnaryd. 
Eldrimner i samarbete med Länsstyrelsen i Kronoberg anordnar en 
kurs i lönsamt landsbygdsföretagande genom fiskförädling. Kursen 
är förlagd till Tiraholms fisk strax utanför Unnaryd. 
Under kursdagen får du lära dig att praktiskt förädla insjöfisk 
genom gravning och varmrökning. Vi kommer även diskutera vilka 
andra förädlingsmetoder som finns och vad som krävs för att 
lyckas med försäljningen vid småskaligt yrkesfiske och förädling. 

 

Läs mer och anmäl dig här senast 1 september 
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Hjälp pollinerare - skapa en blommande ängsvall 
Dags att planera för nästa års ängsvall. Hjälp våra pollinerande 
insekter genom att göra om din gamla åkermarksvall till en 
blommande ängsvall. 
Kontakta gärna Susanne Åhrén tel. 010-224 33 76 
 
Tips på en trevlig film från Uppland: Stig och ängsvallen 

 

Informationsblad om ängsvallar från Länsstyrelsen Västra Götaland 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Återskapa en gammal slåtteräng 
Har du hittat en äng? Det kan behövas en del restaurering. 
Länsstyrelsen Västra Götalands län har gjort en bra 
sammanställning: 
Slåtterängen - Så här gör du för att återskapa vår artrikaste miljö 
 
Lär dig mer om lieslipning och slåtter genom att se våra filmer: 
Slåtter med lie i Krogsered, Falkenberg -del 1 
Slåtter med lie i Krogsered, Falkenberg -del 2 
 
Kontakt: Susanne Åhrén tel 010-224 33 76 

 

 

 

 

Andelsjordbruk - nya sätt att sälja 
Digital kurs med start tisdag den 18 augusti kl. 18.00-19.00. 
Fyra träffar kvällstid via Zoom och en träff på plats i ditt län med en 
lokal andelsodlare, även denna på kvällstid. Kursen är kostnadsfri. 
 
Andelsjordbruk är ett smart och alternativt sätt att bedriva lönsamt 
jordbruk. Är du intresserad av att veta mer om andelsjordbruk som 
affärsmodell, kanske starta ett eget andelsjordbruk? Även du som 
redan är igång med ditt andelsjordbruk men vill fördjupa dig mer är 
välkommen att delta. Kursen är ett samarbete mellan flera 
länsstyrelser och föreningen Andelsjordbruk i Sverige. 

 

Läs mer och anmäl dig här senast 15 augusti 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kostnadsfri webbkurs – Kick Off för grönsaksodling 
Närodlat, härodlat, eko och svenska grönsaker är något som är på tapeten och 
efterfrågas i alla led. Därmed behövs det också odlare, så välkommen till denna 
webbbaserade kurs för att inspireras till att sätta igång på allvar! 
 
Kursen är kostnadsfri och finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland genom 
Landsbygdsprogrammet. Det är Hushållningssällskapet Västras hortonomer Stina 
Månsson och Marie Hanson som producerat kursen i samarbete med Peder och 
Lotta Wendefors på Björnhyltans Trädgård. 
 
Marie Hanson 0521-72 55 25 
Stina Månsson 0521-72 55 43 

 

Här hittar du kursen 
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Ljus framtid för halländsk mjölk - hur möter 
vi tuff konkurrens på en växande global 
marknad? 
Premiärevenemang för Gröna Möten torsdag 1 oktober 
kl. 10.00-14.30 på Olof Lars Gård, Tvååker. 
Det är många som vill spå en negativ framtid för svensk 
mjölk. Invägningsstatistik visar fortsatt negativ trend med 
bottennoteringar under andra halvåret 2019. Detta märker vi 
nu av även i Halland. Ur en hållbarhetssynpunkt där vi ser 
både till klimat- och miljöavtryck i en cirkulär bioekonomi 
spelar både djurhållning och vallodlingen en viktig roll. Hur 
påverkas svensk mjölkproduktion av covid-19, på nationell 
och internationell marknad? Kan halländska 
mjölkproducenter investera i ökad produktion i rådande 
läge? Vad bör man tänka på? 
Evenemanget görs i samverkan med European Dairy Farmers, Växa Sverige, SLU och Olof Lars Gård. 
Vi välkomnar lantbruksföretagare, rådgivare och branschaktörer med intresse för halländsk mjölkproduktion. 
Mer info Ulrika Åkesson, Agroväst, tel 0703-10 56 30 

 

Läs mer och anmäl dig här senast 23 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyckas med försäljning on-line 
Det kan vara svårt att komma ut på lokala marknader just nu. Att marknadsföra sig och sälja sina produkter 
via andra kanaler kan vara en hjälp för ditt företag. Länsstyrelsen erbjuder Rådgivning för marknadsföring 
på sociala medier och hjälp vid uppstart av E-handel. 
 
Se vårt kursutbud nedan. 

 

Här hittar du fler kurser och rådgivningar 

  

 

 

Marknadsföring på sociala medier 
Att arbeta med sociala medier är nyckeln till utveckling och tillväxt för alla företag 
idag, och med vår rådgivning kommer ni att få lära er allt ni behöver veta och lite 
till för att lyckas på sociala medier. 
 
Enskild rådgivning fyra timmar. Kostnad: 2 970 exkl. moms. 
 
Grupprådgivning kan anordnas efter önskemål och behov Tid och plats 
enligt överenskommelse. Fyra timmars rådgivning. Max tre företag per 
rådgivningstillfälle. Kostnad: 990 kr exkl moms vid tre deltagande företag. 
 
Rådgivningen kan utföras antingen digitalt via t.ex Skype, på företaget eller på 
Länsstyrelsen 
 
Mer Information kan du få av Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller Jonas 
Westling 073-405 35 15 

 

Läs mer här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rådgivning för minskat matsvinn 
I dag slängs en tredjedel av all mat som produceras i 
världen. Att jobba mot matsvinn spar pengar åt företaget och 
ger en bättre lönsamhet. Vid den här rådgivningen går vi 
igenom företagets förutsättningar och ger tips och råd om 
vad som är bäst för just ditt företag. 
Rådgivningarna kan utföras antingen digitalt via Zoom, på 
företaget eller på annan plats. 
Enskild rådgivning fyra timmar på ditt företag. Kostnad 
3420 kr exkl. moms. Dokumentation ingår. 
Grupprådgivningar kan anordnas efter önskemål och 
behov. Vid tre deltagande företag blir kostnaden 1140 kr 
exkl. moms per företag. Rådgivning 4 timmar, 
dokumentation ingår. 
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Information och anmälan: Ingvor Johansson 010-224 33 93 och Marcus Lennartsson 079-319 54 54. 

 

Läs mer här 

 

 

 

 

 

 
 

Hitta nya försäljningsmöjligheter med E-handel 
Rådgivning för att optimera ditt företag och hitta nya 
försäljningsmöjligheter med hjälp av E-handel. Riktar sig till dig som driver 
företag utanför primärproduktionen på den halländska landsbygden. Efter 
rådgivningen med Johan kan du komma igång med din E-handel 
direkt! 
 
Rådgivningarna kan utföras antingen digitalt via Skype, på företaget eller 
på Länsstyrelsen. 
 
Enskild rådgivning fyra timmar på ditt företag eller digitalt. 
Landsbygdsprogrammet betalar 70% och därför blir kostnaden endast 
1637 kr exkl moms, dokumentation ingår. 
Grupprådgivningar kan anordnas efter önskemål och deltagande företag 
delar då på kostnaden. 
 
Mer information och anmälan till Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller 
Johan Romberg 070-236 61 13 

 

Läs mer här 

 

 

 

Starta livsmedelsföretag 
Onsdag den 2 september 2020 kl 13.00-17.00 på Getteröns 
Naturum i Varberg. 
Kurs för dig som tänker starta verksamhet med hantering av 
livsmedel på den halländska landsbygden. Kursen innehåller bland 
annat grundläggande information om livsmedelslagstiftningen, 
vilka tillstånd som behövs, vilken kontrollmyndighet som är aktuell 
och vad du bör tänka på i utformningen av din livsmedelslokal. 
Kostnad 400 kr inkl. fika. 
Kursledare: Johanna Eriksson, rådgivare inom livsmedelssäkerhet 
och småskalig livsmedelsförädling. Länsstyrelsen Västra 
Götalands län. 
 
Mer Information kan du få av Ingvor Johansson 010-224 33 93 

 

Anmäl dig här senast den 26 augusti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kurser om livsmedelssäkerhet 
Kurser för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där 
du hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. Du får en allmän 
kännedom om hur man förebygger och undviker matförgiftningar med 
mera. 
 
Livsmedelssäkerhet grundkurs - endagskurs 
Torsdag den 3 september på Tylebäck i Halmstad 
400 kr exkl moms. Läs mer här 
Anmälan senast två veckor innan kursstart 
 
Lär dig arbeta med HACCP i praktiken - tvådagarskurs 
Torsdag 8 och 15 oktober 8.30-16.30, Tylebäck i Halmstad 
1 200 kr exkl moms. Läs mer här. 
Anmälan senast två veckor innan kursstart. 
 
Info och anmälan: Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller Per 
Johansson 070-915 01 78 
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HACCP i praktiken på din anläggning 
Fyra timmars rådgivning ute på plats, med hjälp för att se att HACCP 
uppfylls. Uppdatering av företagets plan för HACCP. 
Kostnad 1 860 kr exkl moms för 4 timmar rådgivning på plats på 
anläggningen samt dokumentation 
 
Info och anmälan: Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller Per 
Johansson 070-915 01 78 

 

Läs mer om rådgivningen här 

 

 

 

Webbutbildning livsmedelssäkerhet 
Grundkurs i livsmedelssäkerhet finns som webbutbildning. 
Kursen riktar sig till dig som driver, är anställd i eller tänker starta 
verksamhet där du hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. 
Du får en allmän kännedom om hur man förebygger och undviker 
matförgiftningar med mera. 
 
Kostnad 400 kr exkl moms för internetinloggning, support vid problem 
samt avslutande diplom. 
 
Info och anmälan: Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller Per 
Johansson 070-915 01 78 

 

Läs mer om utbildningen här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen i Hallands län, Slottsgatan 2, 301 86 Halmstad 
Telefon: 010-224 30 00 | E-post: halland@lansstyrelsen.se 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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