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djur på en och
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Reko-ringar
som växer

2016 startade den
första REKO-ringen
i Sverige och sedan
dess har utvecklingen gått snabbt.
Bara i Skåne finns
det idag runt 40
REKO-ringar.
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Det rör på sig när det gäller utbildningar och
rådgivningar för hästägare. Det startas en ny,
efterfrågad miljörådgivning och även rådgivning i mångfald och jordhälsa. Smart
landsbygd samlar fyra drivande kvinnor för
att prata mer om utbildningarna och vad de
betyder för branschen.
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rådgivningar, studieresor och mycket mer.
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Foodtruckarnas lov

Foodtruckföretag i föreningen Skåne Street Food,
verkar för utvecklingen av
gatumat i Skåne och hjälper
bland annat till med att hitta
bra event att stå på.

Innan du förkovrar dig i de 63 aktiviteter som vi erbjuder vill vi ge dig åtta artiklar där
vi serverar tillbakablickar, framtidsspaningar och visioner.
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Ekomjölkens fina
fördelar

Per-Johan Påhlstorp tycker
att arbetet med korna är fantastiskt roligt, men är bekymrad över prissättningen på
mjölken. Ekomjölkens värden
måste lyftas!
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ytt år och med det alltid en känsla av att ”Nu äntligen ska jag
lära mig något nytt”! Och vad passar då inte bättre än årets
första nummer av Smart landsbygd? Vi har rekordmånga kurser
och rådgivningar att erbjuda dig i vår. Det är ett smörgåsbord
som innehåller allt ifrån att gräva ner sig i arkiven, lära sig slå
med lie, grotta ner sig i e-handel, bli säker inom livsmedelshygien till att lära sig att odla ekologiska grönsaker och bär.
Varför inte börja med en kurs som du sen toppar med en
enskild rådgivning?

Helena Olofsson knyter ihop dåtid, nutid, kultur, djur och natur genom sitt företagande och har dessutom samarbete med lokala företagare för att kunna ge det där
lilla extra. Allt i en lyckad samarbetsmix.
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ulrika petersén
skribent

Ulrika är frilansjournalist.

Vi återser Anneli Idman som bedriver verksamhet i foodtruckarnas förlovade land.
Hur har det gått sedan vi först intervjuade henne för drygt fyra år sedan och hur har
den växande skaran av foodtruckägare organiserat sig?
Några som växer är även REKO-ringarna. Kanske är det upplevelserna av torkan 2018
och nu vårt läge med Coronapandemi som ökat konsumenternas intresse för närodlat och självförsörjning. Elin och Andreas på Södergård i Hjärsåslilla berättar om hur
de, genom REKO-ringarna, inspireras av både kunder och kollegor.
Per-Johan Påhlstorp lyfter ekomjölkens fina fördelar och ger oss en dagsaktuell
beskrivninga av ekoböndernas situation när efterfrågan minskar.

nils bergendal
foto

Nils är frilansfotograf.

Greppa Näringen fyller 20 år och från Smart landsbygd
vill vi gärna uppmärksamma fördelarna med
att lära sig nya saker, ta sig an nya
koncept, oavsett om man är
gammal eller ung.
Och som vanligt tipsar vi om
fem fantastiska utflyktsmål i
vårt vackra landskap. Denna
gång har vi valt ut våra egna
personliga små favoriter.

mats runvall
layout

Mats är kommunikatör på
Länsstyrelsen Skåne.

Trevlig läsning!
Kristina, Eva, Mia och Kamilla
Ps. När det gäller våra kurser och rådgivningar följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi kommer att hålla er uppdaterade på Länsstyrelsen Skånes webbplats www.lansstyrelsen.se/
skane/kompetensutveckling samt på vår Facebooksida www.facebook.com/landsbygdskane

maria sandell
skribent

Maria jobbar på Länsstyrelsen
Skåne och skriver här om alla
spännande utflyktstmål.
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På spaning efter
den tid som flytt
– Här, ta emot! säger Helena Olofsson och langar fram den ena
korgen efter den andra under stängslet in till hagen. Jag och
fotografen tar emot och tillsammans bär vi packningen uppför
ekbacken där vi slår oss ner. Helena förser oss med sittunderlag och filtar – och sen får vi oss både fika och historier till livs!

A

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

tt gå på tur med Högalunds Kulturvandring är att
möta dåtid, nutid, natur,
kultur och djur på en och
samma gång. Med sina små
åkrar, stenmurar, hagar, enefälader och skogar bjuder
landskapet utanför Önneköp verkligen in till berättelser. Både om svunna tider
och personerna som en gång
bodde där, och om landskapets betydelse för
den biologiska mångfalden och nutidens människor. Helena väver in alla perspektiven i sina
guidningar och låter besökarna bekanta sig med
såväl Anckarströms änka, landskapets kulturspår, läkande örter och kor. Bland mycket annat.
Att berättarglädjen är ur nöd sprungen är
inget man kan gissa sig till, men faktum är att
Högalunds Kulturvandring föddes ur krass
verklighet.
– Jag tog över gården från mina föräldrar för
tjugo år sedan och med hjälp av min man Håkan
drev jag vidare verksamheten med en liten besättning dikor och grisar, berättar Helena. Efter
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ett tag insåg jag att det inte funkade, det gick
inte att få lönsamhet i grisarna och jag kände;
ska jag behöva lägga ner nu när jag precis tagit
över? Till slut stod jag inför ett vägskäl, att sluta
med lantbruket eller skaffa fler ben att stå på.
Det var då jag började med kulturvandringar.
Bygden berättar

Idag håller hon vandringar på fasta datum,
då alla är välkomna, och för förbokade grupper.
Tre turer går att välja mellan: Spåren av folket
före oss, Läkande örter och den kloka gumman
Brännerista Bengta samt Rige Becker, Piper och
det svarta guldet, som hålls på alunbruket i Andrarum. Dessutom ordnar hon ”tidsresor” i balvagn för barn samt guidningar från traktor och
vagn för grupper som har svårt att ta sig fram i
terrängen. Med andra ord, det finns något för
alla. Och grisstallet har blivit konferenslokal!
– Men dikorna, som sedan 2004 är ekologiska, har jag kvar och numera säljer jag köttlådor
direkt till kunderna, säger Helena. I övrigt är
det vandringarna och konferenser som upptar
min tid. Tyvärr har jag inte riktigt kunnat
använda konferenslokalen som planerat efter-
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På Helenas vandringar vankas det inte bara fördjupade kunskaper om natur- och kulturvärden, utan även god mat från lokala mathantverkare dukas fram.

som corona kom emellan, men tanken är att marknadsföra
möjligheten att ha konferenser här och komplettera med en
vandring som aktivitet.
Allt hänger samman

Intresset för naturen och kulturlandskapet har funnits
med Helena sedan barnsben. Genom åren har hon lyssnat på
och snappat upp historierna som äldre släktingar och vänner
berättat, men hon har också lärt sig mer på egen hand. Bland
annat har hon läst kulturgeografi, vilket gett kunskaper om hur
man läser av landskapet.
– Ju mer man lär sig desto mer ser man och trots att jag
kan varenda sten häromkring upptäckter jag fortfarande nya
spår i landskapet, berättar Helena. I början, när jag var ny som
företagare, gick jag alla kurser jag kunde som Länsstyrelsen
höll i och jag hade flera rådgivningar hemma, bland annat om
stengären. Sen har jag fortsatt med andra utbildningar och
mycket av det jag lärt mig delar jag med mig av till de som
deltar på vandringarna. Jag visar exempel på fossil åkermark,
torpruiner och odlingsrösen – och så stengärdena såklart. Vi
har verkligen gott om dem här, från järnålderns stensträngar
till stenarna som lades på plats med hjälp av stenbil på 50-talet.
Stenmurarna, eller stengärena som Helena säger, ligger
henne varmt om hjärtat. Inte bara för att de berättar om människorna som var här före oss, utan också för att de betyder
mycket för den biologiska mångfalden. Hon beskriver stenmurarna som ”korridorer i landskapet för växter och djur” och
menar att de fyller en viktig funktion i en tid då jordbruket
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bedrivs alltmer storskaligt.
– Korna, bina, blommorna, bäckarna, stengärena – allt
hänger samman och behövs, säger Helena. För mångfaldens
skull och för vår egen.
Smaskiga samarbeten

Korna, bina,
blommorna,
bäckarna,
stengärena
– allt hänger
samman och
behövs. För
mångfaldens
skull och för
vår egen.

2020 firade Högalunds kulturvandring tio år som företag.
Genom åren har vandringarna kommit att utvecklas genom
Helenas kunskaper, men också genom hennes samarbeten
med andra företagare i trakten.Till exempel Kaffestugan Alunbruket, vars ägare frågade om Helena inte kunde göra en
vandring i och om bruket, biodlaren som har kupor på hennes
marker och Strömbäcks, det lokala gårdsslakteriet som möjliggör försäljningen av köttlådor direkt till kunden. Ett fint
samarbete med granngården hjälper också till, eftersom vandringarna passerar deras marker!
I korgarna som jag och fotografen packar upp i ekbacken,
finns det fler exempel på goda samarbeten. Smörgåsar och
mördegstårta från Önneköps bageri, som alltid står för fikat
på Helenas vandringar, och björksav från en ekologisk lantbrukare.
– Visste ni, att här som vi sitter nu låg det en dansbana på
1800-talet, berättar Helena. Ibland tar jag hit en spelman, så
när jag kommer vandrande med gruppen står han här uppe
och spelar fiol.
Dåtid möter nutid, natur möter kultur – en blandning av
allra bästa slag.
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Rejäl produktion
för rejäl
konsumtion
Att köpa lokalproducerad mat utan mellanhänder ligger helt rätt i
tiden. Som ett tecken på det skjuter antalet REKO-ringar i höjden
när allt fler, både konsumenter och producenter, upptäcker dess
fördelar. För Elin Niklasson på Södergård i Hjärsåslilla strax utanför
Knislinge, är REKO-ringen numera en självklar försäljningskanal.

R

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

EKO står för rejäl konsumtion och
startade i Finland 2013. Konceptet
innebär att producenter och konsumenter på en ort går samman och startar en marknadsplats, en REKO-ring,
där råvaror och produkter säljs utan
mellanhänder. 2016 startade den första
REKO-ringen i Sverige och sedan dess
har utvecklingen gått snabbt. Bara i
Skåne finns det idag runt 40 REKOringar.
– Första gången jag själv stod på en REKO-ring
var 2018 i Kristianstad, säger Elin, som driver
Södergård tillsammans med sin man Andreas. Jag
blev tipsad av en rådgivare på Hushållningssällskapet
och tyckte att konceptet passade mig bra. Jag kom
ut och syntes, fick direktkontakt med kunderna
och, bäst av allt, jag fick själv sätta priset på mina
produkter.

gårdens verksamhet.
– Jag ville göra något eget, något som var mitt, så
jag började odla grönsaker, berättar Elin. Idag odlar
jag både i växthus och på friland: sparris, potatis,
kronärtskockor, olika sorters kål och rotfrukter,
gurka, tomater, med mera – och allt är ekologiskt.
Grönsakerna säljer hon i gårdsbutiken och
i gårdens självbetjäningsbod, men också på tre
REKO-ringar. Kristianstad, där Andreas sköter utlämningen, Hässleholm och Östra Göinge. De två
sistnämnda är hon dessutom administratör för.
– Det är fantastiskt roligt att se hur REKO-ringarna har vuxit, säger Elin. På den första utlämningen
i Hässleholm 2018 var vi inte ens tio leverantörer,
nu är vi nästan 40 och utbudet har breddats rejält.
Vi har till och med en fiskbonde som leverantör –
Gårdsfisk, som bedriver fiskuppfödning på en gård
utanför Kristianstad.

Ekologiska grönsaker direkt från landet

Succén i Hässleholm är alltså ett faktum, men frågan är om det inte gått ännu bättre i Östra Göinge
som Elin var med och startade upp i februari 2020.
På bara några månader fick REKO-ringen över
3 000 medlemmar!
– Intresset för närodlat är jättestort, säger Elin.
Kanske att översvämningarna 2017, torkan 2018
och nu corona har bidragit till intresset. När krisen

Att Elin skulle bli lantbrukare var inget självklart
beslut. 2011 tog hon och Andreas över Elins föräldrars gård, Södergård i Hjärsåslilla, men båda behöll
sina jobb utanför företaget. 2013 tog de även över
Andreas pappas lantbruksföretag och Andreas blev
lantbrukare på heltid. 2016 var det Elins tur att ta
steget och hon valde då att starta ett nytt ben inom
8

Från 0 till 3 000 på ett halvår
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Att prata med
de andra ger
stort utbyte och
utvecklar både
REKO-ringen
och min egen
produktion.
Elin och Andreas Niklasson
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Tänk som
en insekt!

Anmäl dig gärna till
kursen ”Stengärdet bekymmer eller tillgång”
den 25:e och 27:e maj, se
sidan 30.

I vår håller Länsstyrelsen kurs om stenmurars, skogsbryns och skogsdungars värde för den biologiska mångfalden, med fokus på pollinerare. Smart landsbygd går händelserna lite i förväg och pratar biologisk mångfald och stenmurar med
kursledaren Mikael Sörensson, entomolog och insektstaxonom, redan nu!

B
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Intresserad av REKO?
Hushållningssällskapet
har fått i uppdrag av
Jordbruksverket att
beskriva vad REKO är
samt underlätta och
främja etableringen av
nya REKO-ringar. På
hushallningssallskapet.se
kan du läsa mer om hur
du till exempel startar
och driver en REKOring samt hur du går
tillväga för att sälja dina
produkter via REKOringar.

är nära inpå börjar nog många fundera på vad de har
runt omkring sig och hur de vill att saker och ting
ska se ut. Allt fler värdesätter och vill veta var maten
kommer ifrån – och i det gynna sina lokala producenter.
Förutom att REKO-ringarna genererar inkomst
ger de också inspiration. Elin och de andra leverantörerna hänger alltid kvar efter utlämningarna och
diskuterar saker och ting med varandra.
– Att prata med de andra ger stort utbyte och
utvecklar både REKO-ringen och min egen produktion, menar Elin. Likaså gör feedbacken från kunderna. I och med att jag möter dem öga mot öga får
jag direkt respons på vad de vill ha – och vad de är
mindre intresserade av.
En sak som efterfrågas är kött från utegrisar,
vilket Elin och Andreas kommer att satsa på under
2021. Kronärtskocksodlingen däremot ska bli mindre.
– Jag älskar kronärtskockor, men kunderna är
inte lika intresserade! skrattar Elin. Så dem drar jag
ner på, men en liten odling behåller jag.
Mular som ger mervärden

Något som definitivt behålls är gårdens produktion av KRAV-certifierat kött. Djuren, som är en
korsning mellan Highland Cattle och Angus, går ute
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året om och håller markerna öppna.
– Rasen är bra för de betar så fint på ställen
som vi tidigare inte kunde nyttja, berättar Elin.
Till exempel går de längs Axeltorps å, vilket har
gjort att arter som tidigare varit försvunna nu börjat
växa igen. Det känns bra; att djuren förutom kött
också ger ett mervärde till naturen.
Framöver kommer Elin att fortsätta sälja via
REKO-ringar, men hon satsar också på att utöka
försäljningen från gårdens egen butik.
– Tack vare direktförsäljningen, oavsett om det
är via REKO eller gårdsbutiken, kan jag garantera
kvaliteten hela vägen, säger Elin. REKO-ringen har
visserligen fördelen att kunden bara behöver köra
till ett ställe för alla sina produkter, men samtidigt
är det något visst att kunna handla maten där den är
producerad. Så båda två är det som gäller för mig –
tillsammans med vår lilla bod såklart.

iologisk mångfald är på
allas läppar, men varför är den
viktig?

Dels är den viktig för arterna själva,
alla dessa miljoner som lever på vår
jord. Dels är den viktig för oss människor genom nyttorna som den skapar med sina ekosystemtjänster. De
behövs för vår överlevnad och skapar
stora ekonomiska värden – något som
allt fler börjar förstå. Vi pratar mer
och mer om biologisk mångfald och en ny generation får lära sig
vikten av den i skolan. Det har stor betydelse för hur vi ser på och
bryr oss om den biologiska mångfalden.
Ofta när betydelsen av biologisk mångfald tas upp så
nämns bara de ”nyttiga” arterna, till exempel bina.
Är inte de andra viktiga?

Jo, absolut. Pollinerare och skadedjursbekämpare, som vi gärna
vill ha fler av, är bara toppen av ett stort isberg . Allt hänger ihop
och för att gynna en art måste deras kompisar också trivas. Ta
sorken som exempel. Den är inte alltid så populär, men i sorkens
gamla bo flyttar gärna humledrottningen in och bygger nya samhällen. Så utan sork betydligt färre humlor!
På vilket sätt gynnas den biologiska mångfalden av
just stenmurar?

Stenmurar är bra eftersom de oftast har en solsida och en skuggsida. Det gör att de både lockar till sig arter som vill ha det varmt
och torrt och arter som gillar när det är fuktigt och mörkt. Dess-

utom trivs även djur som vill ha lite av varje, eftersom de kan
flytta mellan sidorna beroende på årstid och väder. Det finns alltså väldigt många som trivs i en stenmur: insekter, landsnäckor,
små däggdjur, fåglar, ormar, grodor och paddor.
Stenmurar är också bra eftersom de fungerar som ledelement i
landskapet. Exempelvis drar sig många insekter för att flyga över
öppna landskap, men de förflyttar sig gärna längs med en stenmur. Även floran gynnas av en stenmur eftersom de ofta kan växa
ostört där; lavar och mossor på stenarna, och andra arter mellan
stenarna och längs med muren.
Hur sköter man om en stenmur på bästa sätt?

Vi människor vill gärna ha det städat omkring oss, men växter
och djur trivs bäst i ett landskap med variation. Så en stenmur,
såvida den inte är på väg att rasa eller bli alldeles övervuxen, sköter sig oftast bäst
själv. Var inte rädd om muren ser
lite småskräpig ut! Det är bara
bra att det ligger lite död ved
intill muren, att det växer
blommor här och där och att
några stenar har ramlat ner.
Detsamma gäller om du anlägger en ny stenmur. Tänk
som en insekt och se till att
där finns skrymslen och vrån,
blommande växter, död ved,
stenar att gömma sig under – allt
Mikael Sörensson
som bidrar till variationen, bidrar
till den biologiska mångfalden.
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Pålstorps gård höjer
nivån med ekomjölk
Medan en del lantbrukare väljer att stå på flera ben, står
Per-Johan Påhlstorp på ett. Och till skillnad från dem som helst
håller det småskaligt, väljer Per-Johan att satsa stort. Skånes
största producent av eko-mjölk tycker att arbetet med korna är
fantastiskt roligt, men är bekymrad över prissättningen på
mjölken. Ekomjölkens värden måste lyftas!

P

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

å Per-Johans gård utanför Sjöbo finns
ekomjölksproduktion innebär en större risk jäm500 mjölkkor. År 2009 ställde han om
fört med konventionell mjölkproduktion, och
gårdens växtodling till att vara ekologisk
just nu betalar sig inte den risken. Det gör att
och två år senare följde mjölkprodukmånga tvekar till att fortsätta.
tionen efter. Omställningen gick att genomföra i och med att han fick möjlighet
Korna är prio 1
att arrendera en stor gård intill sin egen.
Under flera år ökade efterfrågan på ekologisk
Med många ekologiska mjölkkor krävs
mjölk och därmed också priset, vilket fick fler
nämligen mycket mark.
bönder att ställa om. Nu har efterfrågan avstannat
– Att gå över till eko var något av en
och merbetalningen för den ekologiska mjölken
dröm, det är
är lägre än på många år. Per-Johan,
liksom en nivå till på
och många med honom, ser att ekodet jag gjorde tidigare,
mjölkens värden måste lyftas betydmenar Per-Johan. För
ligt bättre än vad som görs idag, om
att lyckas med djuren,
efterfrågan återigen ska kunna öka.
måste jag lyckas med
För det är ju trots allt ett mål som
växtodlingen – vilket
Sverige har: att öka andelen ekoär svårare, men också
logiskt producerade livsmedel.
mer stimulerande. För
Hur eko-mjölkens värden ska
mig är det denna utmalyftas och av vem finns det dock
ning som är det roligasinga enkla svar på. Att lantbrukaren
te med att ha ekologisk
skulle kunna göra det helt på egen
produktion och en vikhand är inte realistiskt, eftersom i
tig anledning till att jag
stort sett alla mjölkproducenter är
vill fortsätta. Men jag
beroende av en annan part, mejeriet,
är jättebekymrad över
som styr över både prissättning och
prissättningsmodellen
marknadsföring. Så vad är då alternaPer-Johan Påhlstorp
på mjölken. Att bedriva
tivet? Gårdsmejeri, så man kan styra
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Det finns en
kraft i att vara
stor, men det är
också sårbart.
Samtidigt tycker
jag att det är så
roligt med mina
kor att jag aldrig
ångrar att jag
valde att satsa
på dem fullt ut.
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I KORTHET
Leve mikroorganismerna!

Per-Johan, Virginija Radzeviciene samt några av de
över femhundra kor som finns på Pålstorps gård.

Argument för att välja eko

Att upplysa konsumenterna varifrån eko-mjölken
kommer och hur den skiljer sig från den konventionella skulle alltså kunna vara ett sätt att höja värdet
14

på den. Så vilka är då de största värdena enligt PerJohan?
– Sverige ställer höga krav på djurhållningen,
oavsett om produktionen är ekologisk eller konventionell, men ekomjölksproducenterna har lite högre
krav på till exempel bete, utevistelse och mjölk till
kalvarna, säger Per-Johan. Den viktigaste skillnaden
mellan ekologiskt och konventionellt är ändå att vi
inom det ekologiska inte använder några kemiska bekämpningsmedel. Så enligt mig är det den främsta
anledningen till att konsumenterna ska välja eko. Det
var också ett viktigt argument till varför jag valde att
ställa om. Att slippa kemiska bekämpningsmedel och
allt det medför i form av kontroller och dokumentation är fantastiskt trevligt.
När Per-Johan tog över gården år 2007 hade han
150 kor. Genom åren har han successivt utökat till
de 500 som han har idag. Och han ser fördelar i att
vara stor.
– Som stor producent har jag helt andra möjligheter än vad en liten lantbrukare har, menar Per-Johan.
Till exempel funderar jag på att starta biogasproduktion, det hade inte varit möjligt utan många djur.
Men ibland tänker jag att fy fasen vad smarta de som
står på många ben är! Det finns en kraft i att vara
stor, men det är också sårbart. Samtidigt tycker jag
att det är så roligt med mina kor att jag aldrig ångrar
att jag valde att satsa på dem fullt ut.

Kolla in kursen om
lantraser som går i
maj, se sidan 31.

25 000 ton
År 1896 exporterade Sverige

En husdjursras i
månaden utrotades i världen under
2010-talet. I Sverige
är till exempel klövsjöfår och
väneko i farozonen. Läs
mer om möjligheter
att hjälpa lantraserna
att fortleva och
vara en del av vårt
landskap.
www.jordbruksverket.se

Gissa
lantraserna
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smör. Det motsvarar hela den svenska årskonsumtionen av smör idag.

Textilåtervinning
Varje svensk slänger i snitt 8 kg textil per år. I produktionen av textilier krävs bland annat stora mängder vatten och kemikalier, vilket gör att textilåtervinning blir allt viktigare. På Sysav* i Malmö finns
nu världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering. Tekniken bygger på optiska
sensorer som med nära-infrarött ljus kan sortera textil efter färg och fibersammansättning med hög
precision. Det gör det möjligt att hantera stora textilflöden samtidigt som man kan producera textilfraktioner som matchar textilåtervinnarnas och textilföretagens behov. Källa: Sysav.

* Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier.

2

Rätt svar hittar du här
------------------------------------------------------------------------------------------------------->

3

4

Rätt svar: 1. Skånegås 2. Väneko 3. Skånsk blommehöna 4. Värmlandsfår

över allting själv?
– Nej, för mig är det inget alternativ, säger PerJohan. Då hade jag fått plocka bort tid från korna och
det är ju dem jag kan och vill arbeta med. För mig är
det viktigare att bli så bra som möjligt i det jag gör,
det vill säga min ekologiska mjölkproduktion. Marknadsföring och försäljning lämnar jag gärna över till
någon annan.
Samtidigt är han lite självkritisk.
– I och med att vi eko-bönder inte startar egna
mejerier eller säljer direkt till konsumenterna så underlättar vi ju inte direkt för dem att kunna välja vilken mjölk de vill köpa, menar Per-Johan. Däremot
tycker jag att de stora mejerierna kunde bli bättre
på att lyfta fram eko-mjölken. Jag tror att om fler
kunder kände till mervärdena med eko-mjölk, så
hade fler valt att köpa den och många hade nog också
varit beredda att betala mer än vad de gör idag. Se
till exempel på REKO-ringarna. Producenterna där
pratar för sina produkter och vågar ta betalt. Och det
funkar. Så varför skulle inte mejerierna kunna göra
detsamma för eko-mjölken? Och kanske även nischa
den mer lokalt? Saknas viljan eller är det livsmedelsbranschen som stretar emot?

Visste du att en tesked jord innehåller fler
mikroorganismer än det finns människor
på jorden? Det är en hisnande tanke.
Om vi tar hand om dessa små hjälper de
till att binda näringsämnen och behovet
av gödsling minskar. Mikroorganismerna
gynnas om vi minimerar jordbearbetning,
markpackning och håller jorden bevuxen
så mycket som möjligt under året.
Samma åtgärder som gynnar mikrolivet
gynnar även markstrukturen då jorden
klarar att stå emot både torka och regn
i större utsträckning, dessutom minskar
risken för sjukdomar och skadeangrepp.
Betande djur och gödseln från dessa är
oumbärligt för mikrolivet och produktionsförmågan. Håll utkik! Till nästa år kommer
vi att erbjuda rådgivning inom jordhälsa.
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”Länsstyrelsen måste
vara Sveriges
bredaste
arbetsplats!”
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

LINA BRINTE
Bor: I lägenhet i
Kristianstad. Men jag
växte upp på en gård
på Österlen och hade
gärna flyttat ut på
landet igen.

Utbildning: Agronom
med inriktning
landsbygdsutveckling.

Gillar: Att vara ute i
naturen, vandra, träffa
vänner och motionera.
Bland mycket annat.

Det här visste du inte
om Lina: Jag har en
komplett jägarexamen
och tog det sista
provet, högviltsprovet,
i somras. Och så har
jag gjort en svensk
klassiker!

Intresserad av Smart
business? Läs mer på
sidan 27 om hur du
anmäler dig.

I artikelserien Hej på
dig lär vi känna medarbetare på Länsstyrelsen Skåne. I detta
nummer är det Lina Brinte på
enheten för Landsbygd samverkan
som berättar mer om sig själv.

HEJ
PÅ
DIG

Du jobbar med flera olika saker på
Länsstyrelsen, berätta!

Just nu arbetar jag som idécoach inom Smart Business, vilket jag gjort sedan våren 2020, och med företagsstödet ”Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och
trädgård”. Under hösten har jag också handlagt LOKstöd, det vill säga ansökningar från hyresvärdar som
gett rabatt på hyran till hyresgäster under corona.
Hur är det att arbeta med Smart Business?

Jättespännande! Mina tre adepter, som har helt olika inriktningar på sina företag, har många idéer och
det är väldigt kul att vara med och coacha dem i utvecklingen av deras företag. När du går med i Smart
Business får du tillgång till en affärsutvecklare som
ger individuella råd helt utifrån vilka behov du som
företagare har just nu.
Hur tycker du att samverkan mellan
landsbygdsföretag annars är, rent generellt?

Jag tycker att landsbygdsföretag är väldig bra på att
hitta nya mötesplatser och samarbetsmöjligheter.
Man engagerar sig i byalag, erfagrupper och företags16

grupper, där man stöttar och lär av varandra. Många
landsbygdsföretag är också bra på att tipsa sina kunder
om andra företag i området. Man inser att samarbete
stärker alla, inklusive det egna företaget.
Vad gjorde du innan du började arbeta med
Smart Business och företagsstöd?

Jag började på Länsstyrelsen i Skåne 2014 och jobbade på kontrollenheten en säsong. Efter det flyttade
jag till Länsstyrelsen i Jönköping i två år och var även
utlånad till Jordbruksverket under en kort period.
Åtagandeplaner, kontroller och överklaganden var
det som jag jobbade med då. Därefter återvände jag
till Skåne och började arbeta med företagsstöd. Jag
gillar att prova på olika saker och tycker att Länsstyrelsen är en perfekt arbetsplats i det avseendet eftersom vi täcker in hur många områden som helst.
För ett tag sedan fick jag till exempel ett samtal från
en person som ville bli vigselförrättare, jag hade inte
en aning om att Länsstyrelsen arbetade med det.
Vi måste vara Sveriges bredaste arbetsplats!
Vad mer uppskattar du med att arbeta på
Länsstyrelsen?

Mest uppskattar jag alla mina trevliga kollegor och
att här ryms så många olika erfarenheter. Det är lite
häftigt. Har man en fråga så finns det alltid någon som
kan svara på den. När det gäller mitt eget arbete så
uppskattar jag framförallt den nära kontakten med
kunderna: mina adepter på Smart Business, lantbrukarna som söker företagsstöd, hyresvärdarna som
söker LOK-stöd och så vidare. Kundkontakten är
definitivt det roligaste!

Samarbete får
foodtruckarna att
rulla i Skåne
I januari 2017 kom det allra första numret av Smart landsbygd ut. Omslaget
pryddes av Anneli Idman, som från sin foodtruck i Kristianstad serverade
vegetarisk mat lagad på lokalt odlade råvaror. Då hade hon varit igång med
verksamheten i drygt ett år. Nu några år senare undrar vi: vad har hänt
sedan dess? TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

N

är det gäller foodtruckar i
allmänhet har det hänt jättemycket i Skåne, framför
allt i de sydvästra delarna,
berättar Anneli. Där är det
numera så många truckar att
de börjar få ont om platser
att stå på. Här i Kristianstad
har utvecklingen inte gått
lika snabbt. Faktum är att
jag fram till i somras var den
enda foodtrucken i kommunen! Nu är vi två stycken, men det
finns definitivt plats för fler.
Vad gäller Anneli själv är det också en del som har hänt. Efter
några tuffa första år då det var svårt att få tillstånd att stå med
trucken inne i Kristianstad, rullar det nu på betydligt lättare. Tillstånden är inte längre några problem och Annelis vegetariska mat
mättar många hungriga lunchmagar, både i centrala Kristianstad
och utanför sjukhuset och högskolan.
– Nu i coronatider känns en foodtruck helt rätt; kunderna köar
i friska luften, hämtar maten och äter den någonstans där de kan
hålla avstånd, säger Anneli. Så luncherna funkar bra. Dessvärre
har pandemin satt stopp för alla event och festivaler, som står för
en viktig del av omsättningen.
Bra mat alla dagar i veckan

Att det är kämpigt just nu är en upplevelse som Anneli delar
med andra foodtruckföretag i föreningen Skåne Street Food, där
hon är medlem. Föreningen verkar för utvecklingen av gatumat

i Skåne och hjälper bland annat till med att hitta
bra event att stå på. Nu när alla event är inställda
gäller det att hitta nya sätt att få snurr på verksamheten – och då är samarbete viktigare än någonsin.
– I Kristianstad saknades det till exempel truckar utanför sjukhuset de dagar då jag inte var där,
säger Anneli. Jag berättade om det i föreningen
och några från Malmö nappade. Nu står det en
foodtruck utanför sjukhuset varje dag – och när kunderna vet att
det alltid finns bra mat på plats är det fler som handlar sin lunch
där. Så samarbetet gynnar oss alla: mig, kunderna och de andra
foodtruckarna.
Kriteriet för att få vara med i Skåne Street Food är att maten man
serverar håller hög kvalitet och så långt som möjligt tillagas av
lokalt producerade råvaror. Det går helt i linje med Annelis egen
inställning. Hennes flaggskepp, bönburgaren, gör hon till exempel av bönor som odlas utanför Kristianstad. Burgaren har varit
med sedan starten, men även med den har det hänt en del.
– Förutom att servera bönburgare från trucken har jag börjat vakuumförpacka biffarna så kunderna kan tillaga dem hemma, berättar Anneli. Nu säljer jag biffar både från trucken, i
REKO-ringar och till restauranger och jag skulle gärna utveckla
konceptet ännu mer. Det finns visserligen gott om vegetariska
burgare på marknaden, men vegetariska burgare producerade av
lokalt odlade bönor finns det inga. Så det är en nisch jag nog satsar
mer på framöver!
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Heja hästen!

Sedan en tid tillbaka har det börjat röra på sig ordentligt när det gäller
utbildningar och rådgivningar för hästägare. Greppa Näringen startar en
ny, efterfrågad miljörådgivning ”Miljövänlig hästhållning”. Länsstyrelsen erbjuder rådgivning i mångfald och jordhälsa. LRF, Skånesemin och Hushållningssällskapet har, inom ramen för Greppa, hållit kurser i branschaktuella
ämnen under hösten. Smart landsbygd samlade fyra drivande kvinnor för
att prata mer om utbildningarna och vad de betyder för branschen.
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal
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H

ästägare är en spretig grupp, från stora professionella stall till

privatpersoner med hästen som hobby. Hur når man fram och får fler
att vilja höja sin miljökompetens?
Annika: Att gruppen har en enorm bredd gör det både spännande
och svårt. För att nå fram tror jag det gäller att ta fasta på det som alla
hästägare har gemensamt: att man vill hästens väl och att man gärna
minskar sina kostnader. Att visa hur kunskaper kring miljö kan ha positiv påverkan på ekonomi och hästvälfärd tror jag är jätteviktigt.
Anni: Ja, det ekonomiska incitamentet ska inte underskattas.
Foderutbildningen vi höll gav bra exempel på det; när man ökar andelen grovfoder kan man plocka bort kraftfoder, vilket minskar både
miljöbelastningen och kostnaderna rejält.
My: Jag håller med, att visa på synergieffekterna är viktigt. Som
till exempel att man genom att förbättra sina hagar och skapa bättre
infiltration minskar parasittrycket och ökar hästvälfärden. Samtidigt
19

Från vänster; Annika Sällvik,
LRF, Anni Frick, Skånesemin,
Anna Starck, HIR Skåne och
My Rask, Länsstyrelsen Skåne

Visste du att...

•

Skåne är det län i Sverige som har flest hästar,
drygt 58 000 stycken.
• hästnäringen i Skåne sysselsätter nästan 2 500
personer och omsätter närmare fyra miljarder
kronor.
• det finns mer än 50 ridskolor i länet.
Mer fakta hittar du på www.hastnaringen-i-siffror.se

förbättrar man förutsättningar för jordlivet, minskar övergödningen, ökar den biologiska mångfalden och så vidare.
Anna: Och säga vad man vill om övergödningsutredningen
och hur den tolkades, den fick många hästägare att fundera på
miljöproblematiken och behovet av information och utbildning.
Att hästföretagen nu inkluderas på samma sätt som andra branscher inom Greppa Näringen är jättebra, de måste ha lika möjlighet till kompetensutveckling som sina kollegor inom lantbruket.
Berätta mer om utbildningarna och rådgivningarna som riktas

till hästägare!
Anna: Greppas miljörådgivning riktar sig till gårdar med mer
än 15 hästar och syftar till att öka kunskapen om hästars påverkan på miljön och vilka åtgärder hästföretagare kan göra för att
minska förluster av näringsämnen. Vid ett startbesök på gården
gör rådgivaren från Greppa en bred koll av exempelvis vilka
regelverk hästägaren omfattas av och ser om det är något som
gården behöver jobba vidare med. Därefter är hästföretagaren
inne i Greppa och har tillgång till fördjupad rådgivning – om det
behövs. Rådgivningen till hästgårdar har inte kommit igång ännu
i Skåne, men håll koll på greppa.nu.
My: Länsstyrelsens rådgivning vänder sig till alla som äger eller sköter mark där hästar vistas, privatpersoner såväl som företag. Under rådgivningen går vi igenom principerna för jord- och
beteshälsa samt hur principerna kan användas på den enskilda
gården och som ett verktyg för att nå målen om minskad övergödning och biologisk mångfald. Vi tittar också på betesplanering. Under de rådgivningar som jag haft hittills har jag märkt att
många hästägare redan gör mycket rätt när det gäller miljö och
biologisk mångfald, ofta utan att vara medvetna om det. Fokus är
på hästen, miljön har kommit på köpet.
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Annika: Kurserna vi höll under hösten innehöll information
om miljö- och djurskyddsregler, Greppas kommande miljörådgivning, övergödningsutredningen, grovfodrets roll i foderstaten,
vad man ska tänka på när man bygger för häst, med mera. Om vi
har möjlighet håller vi fler kurser i vår, håll koll på Facebooksidan
”Hästråd – samlad rådgivning till hästfolk”.
Vad hoppas ni att utbildningarna och rådgivningarna ska ge

hästägarna?
My: Jag hoppas de bidrar till att hästägarna ser vilken viktig
roll deras djur har för att hålla landskapet öppet och därigenom
också för den biologiska mångfalden. Jag hoppas även att de inspirerar till ökad samverkan med andra lantbrukare när det gäller
foder och gödsel. Där finns stor potential till samarbeten.
Anna: Precis! Min förhoppning är att kompetensutvecklingen
gör att hästbranschen och lantbruket närmar sig och gynnar varandra i mycket högre grad än vad som sker nu. Jag hoppas också
att hästägarna blir medvetna om sina styrkor och svagheter och
genom kunskap blir säkrare i sin roll när det gäller miljöfrågor,
foder, bete med mera.
Anni: Hästägare möter många ”experter” som berättar för
dem vad som är bäst för deras hästar. Vi vill hjälpa till att ge hästägarna kunskap att fatta egna, kloka beslut. Beslut som är bra för
hästen, miljön och plånboken.
Annika: Och jag hoppas att utbildningarna och rådgivningarna leder till en ökad stolthet inom branschen. Hästnäringen är
oerhört viktig för Skåne och regionen har en stark ställning som
hästlän, både nationellt och internationellt. Ökad kunskap kan
bara göra den ställningen ännu starkare!

EN KORT PRESENTATION AV DE FYRA:
My Rask, Länsstyrelsen: Håller i den enskilda rådgivningen ”Mångfald och jordhälsa på hästgården”, som riktar
sig till personer som har eller sköter mark där hästar vistas.
Annika Sällvik, LRF, Anni Frick, Skånesemin och Anna Starck, HIR Skåne: Drivande bakom höstens
hästsatsning inom Greppa Näringen som omfattat kurserna ”Gårdsvandring med vall- och grovfoderfokus”,
”Koll på läget – häst” och ”Bygga för häst”. Hästars påverkan på miljön har varit i fokus och kurserna har bland
annat innehållit information om Greppas nya miljörådgivning till hästgårdar samt den statliga utredningen av
hur gödsel och näringsläckage hanteras inom hästhållningen, den så kallade övergödningsutredningen.
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Gammal som ung
i Greppa-gamet

Från vänster:
Bröderna Birger
och Christer Olsson.
Patrik Isaksson
sittande.

Den ena är ung och relativt ny som lantbrukare, de andra två har
mångårig erfarenhet av att bruka jorden. Men en sak har de
gemensamt, de är alla tre med i Greppa Näringen. Patrik Isaksson gick
med år 2019, medan Christer och Birger Olsson gick med redan år
2000 – som de första i Skåne.

S

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

å vi var först i Skåne? Det visste vi inte!
säger Christer och Birger. Det är ju lite kul.
Där i början var det tal om att det skulle vara
tvingande att vara med, så vi hoppade på
”under hot”. Men det visade sig att Greppa
var duktiga som hundan och genom åren har
vi haft stor nytta av rådgivningen.
Bröderna Christer och Birger driver lantbruk tillsammans på Österlen sedan många
år tillbaka. Växtodlingen på 60 hektar har
vuxit genom åren och omfattar idag 240
hektar med höstraps, höstvete, maltkorn och sockerbetor. Patrik Isaksson blev lantmästare 2018 och
är sjätte generationen lantbrukare på sin 83 hektar
stora arrendegård i Staffanstorp. Liksom Birger och
Christer bedriver han växt- och spannmålsodling,
men han har också en liten solrosodling för självplock.
Rätt resurser på rätt plats

Det skiljer således en del i både gårdsstorlek,
ålder och erfarenhet, men när de pratar om anledningar till att vara med i Greppa Näringen är de rörande överens. Ett bollplank och en stöttepelare, någon som sållar bland all information så man slipper
göra det själv, en oberoende rådgivare utan vinstintresse, ett proffs man kan lita på – det är några av
synpunkterna som kommer fram.
– Greppa ser till gårdens förutsättningar och hjälper mig att göra rätt insats, på rätt ställe och till rätt
peng, säger Patrik. Mitt arrende består av mark från
tre olika lantbruk, som haft tre helt olika strategier
22

för hur de har skött jorden. Mina förutsättningar ser
alltså väldigt olika ut, men Greppa hjälper mig att
sköta marken på rätt sätt så jag kan plocka ut goda
skördar på ett hållbart sätt.
– För oss är det likadant; vi har väldigt olika
markförutsättningar som kräver olika strategier, berättar Birger. Med Greppa som bollplank har vi fått
större precision i var vi lägger näringen; vi omfördelar helt enkelt resurserna, vilket ger resultat för
skörden.
En självklarhet att Greppa

Alla tre arbetar för att öka mullhalten genom att
minimera plöjningen och i största möjligaste mån
hålla marken grön. Skyddszoner är en självklarhet
och för Birger och Christer är numera även lähäckar
en naturlig del av landskapet.
– De fyller verkligen sin funktion, vi har massor
med vilt, säger Christer. Mest småvilt, men även
kronhjort och till och med älg. Vi har också fått
mycket fler insekter, vilket ju är bra.
Bättre skördar och ökad biologisk mångfald är
alltså några resultat som Greppas rådgivning har
gett. För Christer, Birger och Patrik är det därför
självklart att luta sig mot Greppa i beslut som rör
lantbruket.
– Rådgivning och stöttning behöver man alltid.
Så som jag ser det är det ingen tvekan – det är bara
att hänga på och Greppa Näringen, avslutar Patrik.
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Bingo och bokar i Torups bokskog

Fem tips från
redaktionen
Vi har genom åren tipsat om tysta, blåsiga, blöta, stilla, höga och låga
naturupplevelser i vårt vackra landskap. Denna gång kör vi redaktionens
bästa utflyktsmål. Och som det slumpade sig, ett i varje väderstreck och ett
i mitten av Skåne. Dessa platser är de vi gärna återvänder till när vi bara
känner ett sug efter frisk luft och underbara vyer.
Vilka är dina favoritplatser?
TEXT: Maria Sandell FOTO: Länsstyrelsen Skåne

Lila ljung och ljuvliga ljud på Lya ljunghed
med omgivningar

Bokskogen i Torup har varit Malmöbornas utflyktsmål
under lång tid men nu har skogen även blivit naturreservat. Bokskogen är skyddad för framtiden, för skogens djur och växter men också för alla besökare som
njuter dess natur. Vintertid kan bokskogen vara minst
lika vacker som den är i vårens grönska. Rimfrosten
som lyser vit på grenarna och gör skogen till en grafisk
tavla i svart och vitt. Eller en stilla promenad i regnet
när regnvattnet rinner som silverströmmar längs de grå
stammarna.
Vill du undvika parkeringskaos och myller i skogen?

Använd då parkeringsplatserna vid Skabersjö, Parkvägen
och Kejsarvägen som alla ligger en bit bort från slottet
och utställningen Expo Torup. Här kan du komma direkt
ut i skogen med hjälp av markerade leder. Ladda ned
Torups Naturbingo på Länsstyrelsens webbplats och
bekanta dig med Torups naturvärden på ett lekfullt sätt.

Hundleder och Höjdarnas höjdarled på Hovdala
Välkommen till vandringsparadiset kring
Hovdala slott. På det forna militära övningsfältet har ett eldorado för vandrare skapats
och det finns leder för alla smaker. En stilla
söndagspromenad, dagslånga vandringar
eller kanske en övernattning i vindskyddet
uppe i Göingeåsens naturreservat.

Blommande fäladsmarker, ödslig myrmark
och vidsträckta ljunghedar. Uppe på Hallandsåsens höjdplatå, 180 meter över havet,
ligger naturreservatet Korup, Lya ljunghed
och Älemossen – kanske en okänd pärla i
nordvästra Skåne.
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Boken har nog en speciell plats i Skånes
hjärta. Detta lövträd med den skiraste av
vårgrönska och sin släta, grå bark. Ute i
betesmarkerna blir boken ett vidkronigt
träd som sträcker ut sina grenar och ger
skugga åt betesdjuren. Men främst är boken
förknippad med skog där rakstammiga
träd sträcker sig upp mot ljuset och marken
täcks av de vackraste vårblommor.

MITTSKÅNE

NORDVÄST

Upplev det ålderdomliga kulturlandskapet på en
vandring genom naturreservatet. Stengärdsgårdar,
odlingsrösen och topphuggna bokar påminner om
människornas slit. De betade fäladsmarkerna hyser en
blomsterprakt som skapats av hundratals år av bete
och slåtter.
De öppna hedarna där ljungen målar violetta stråk
under sensommaren hålls fortfarande öppna av betande djur. Med jämna mellanrum bränns fortfarande Lya
ljunghed för att förbättra betet och gynna dess växter
och djur. Här finns ovanligt många törnskator och man
kan se den vackre hannen sitta i toppen av en enbuske

SYDVÄST

vaktande sitt revir.
Älemossen är en av nordvästra Skånes få högmossar. På spångar av trä kan du vandra torrskodd ut på
mossen och njuta av en fikastund vid utkiksplatsen. Här
råder tystnad och stillhet.

Naturen kring Hovdala omfattar det mesta. Vackra utsikter, djupa dalgångar, varma sandfält och täta skogar.
Inte konstigt att det nu planeras för att göra naturreservat av området.
En favorit bland vandringsleder är Höjdarnas höjdarled, som går genom bokskogar med fantastiska utsikter
över Hovdalaområdet. Den passerar också Hovdala
Trädhus där du sommartid kan stanna för en fikapaus.
I söder rundar leden Hammarmölledamm och passerar
Tullkvarn med sitt forsande vatten.

Hovdala har också en utmanande MTB-bana på 37
km, Snapphaneturen, som dock inte är uppmärkt, men
du hittar kartor på Hässleholms kommuns webbplats.
Även hunden har sin egen vandringsled längs Finjasjöns
strand.
25

Kliv i ett myller av kluvna stenar
på Kjugekull
NORDOST

Ett besök upp på Kjugekull bjuder på vandringar genom bokskog och buskrika betesmarker. Från toppen av urbergsknallen, 66
meter över havet, är belöningen en fantastisk utsikt över Ivösjön och det omliggande
landskapet.
För den som har spring i benen är Kjugekull det
perfekta utflyktsmålet. Stenblock, träd och jättegrytor
skapar ett naturligt äventyrsland för både stora och
små. Kjugekull är Sveriges bästa ställe för de som
älskar att klättra fritt utan rep eller kilar, så kal�lad bouldering. I den glesa lövskogen ligger stora
stenbjässar att besegra. I de öppna betesmarkerna
blommar backsippa och gullviva bland stengärden
och enbuskar.
Börja gärna besöket vid Kjugekulls utemuseum. Här
kan du ta del av den tidsresa som Kjugekull har varit
med om. De väldiga stenblocken är 75 miljoner år
gamla, betydligt äldre än de gravhögar och domar-

Hitta ditt
besöksmål
Vi har en väldigt bra sida där vi samlat alla naturreservat i Skåne:

ringar som ligger i betesmarkerna och härstammar
från järnåldern. Strax intill ligger idag resterna av
Hembygdsgården. Gården blev tyvärr offer för lågorna
under sommaren 2020. Men planer för uppbyggnad är
i full gång.

Den heter ”Hitta ditt besöksmål”
Där kan du hitta fler tips på utflyktsmål och där finns massor av mer
information om allt du behöver veta om just din utflykt. Kartor, natur
och friluftsliv. Här finns även information om hur du hittar till
platserna med koordinater.

Garanterat en blänkare från södern –
Gislövs stjärna
SYDOST

Landskapet i sydöstra hörnet av Skåne är
öppet med en stor himmel och vidsträckta
åkrar. Men mitt bland fälten ligger en grön
oas. Gislövs stjärna med sina skogsdungar
och omgivande naturbetesmarker är en
tillflyktsort för både människor och djur.
Fåglar, fladdermöss och grodor trivs i skyddet av skogens träd.
Gislövs stjärna har en spännande historia. Den tillhörde en gång i tiden Glimmingehus och fungerade som
en jaktpark. Långt senare fylldes skogen av musik och
skratt. Området har varit en mötesplats för människorna på Österlen under många år. Redan vid 1900-talets
början dansades det under ekarna vid utedansbanor.
År 1955 byggdes danspalatset Gislövs stjärna som idag
omges av vandrarhem och campingplats.
Skogspartiet kring dansbanan är idag naturreservat
och det är lätt att ta sig fram i skogen på stigarna. Allra
vackrast är det kanske på våren då stora mattor av
vitsippor och svalört breder ut sig under träden.
Kring dansbanan står gamla ekar med breda kronor.
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Betesmarken mellan de två lövskogsdungarna är en
mosaik av torrt och vått med en slingrande å i mitten. Gamla stenbrott är idag vattenfyllda och flera
groddammar har grävts för att gynna bland annat
lövgrodan. Hassellunden i söder, Lilla Stjärnan, har
höga naturvärden och det sägs att man har använt sig
av hasseln härifrån vid tillverkning av silltunnor nere i
Skillinge.

Vi i Smart Business vänder oss till dig som är
företagare på landsbygden och som vill utveckla
din verksamhet och utforska kreativa idélösningar.
Tillsammans med våra idécoacher Anja och Lina får
du hjälp att vidareutveckla resurser eller idéer till
framgångsrika affärer. Smart Business ger dig också
tillgång till ett nätverk av likasinnade företagare där
du kan utbyta idéer och erfarenheter. Priset för hela
paketet är 5 000 kr exkl. moms per deltagare. I detta
ingår enskilda träffar med idécoach, verktyg och
metodstöd, nätverksträffar och gästföreläsningar.
Läs mer och lämna en intresseanmälan www.lansstyrelsen.se/skane/smartbusiness
Kontakt: lina.brinte@lansstyrelsen.se
@smartbusinessskane // www.facebook.com/smartbusinessskane
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare
och företagare på den skånska landsbygden.

Nu
börjar
kursblocket!

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.

KURS

Odlingslandskapets förändring i
arkiven – grundnivå
VARFÖR: Efter kursen har man kunskap om vilka arkiv som
finns, vilken information som finns samt vilka arkiv som är
sökbara digitalt.
VAD: Vilka arkiv finns när man vill veta mer om det äldre agrara
landskapet, historiska sammanhang, historisk hävd och skötsel
av dagens kulturmiljöer? Vi tar upp nya digitala möjligheter som
finns för att söka och få kunskap. Din by eller gård kan finnas
utritad och karterad på Lantmäteriet och Krigsarkivet. En genomgång kommer att ske direkt via internet på Lantmäteriet, Riksarkivet, Krigsarkivet m. fl. arkiv för att visa sökvägar, hur materialet
ser ut på datorn, hur man läser och tolkar bilder och text m.m.
DATUM: 4 februari kl. 18.00-21.00
VAR: Digitalt
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 januari 2021
KONTAKT: Kulturgeograf Patrik Olsson, 079-335 16 97,
patrikolsson11@gmail.com

KURS

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

KAMILLA PERSSON

kamilla.persson@lansstyrelsen.se
010-224 15 75
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DATUM: 10 februari kl. 18.00-21.00
VAR: Digitalt
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 februari 2021
KONTAKT: Kulturgeograf Patrik Olsson, 079-335 16 97,
patrikolsson11@gmail.com

STUDIEBESÖK

KURS

Studiebesök Halmbalshus

Lerklining

VARFÖR: Är du intresserad av hållbart byggande och miljövänliga byggmaterial? Då är detta studiebesök något för dig.
VAD: Besök vårt halmbalshus som vi har byggt själva.
Vi går igenom de olika materialvalen såsom vasstak,
lerväggar och kallmurning med deras för- och nackdelar.
Samtidigt kopplar vi detta till biologisk mångfald.
Deltagarna får gärna komma med frågor om sina egna byggnader/fastigheter

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

DATUM: 13 februari 2021
VAR: Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 februari
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

DATUM: Våren 2021, inget datum inplanerad men anmäl
gärna intresse, då hålls du uppdaterad.
VAR: Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Mars 2021
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

KURS

Fönsterrenovering
VARFÖR: Har du träfönster som är i behov av renovering och
vill du gärna lära dig hur du kan göra det själv? Då är denna
kurs något för dig.
VAD: På kursen ska vi renovera en fönsterbåge och gå igenom
de olika stegen (bedömning av renoveringsbehov, färgskrapning, kittning, glasbyte, material och redskap). Ta gärna med
ett eget fönster!
DATUM: mars 2021, datum bestäms efter intresseanmälan
VAR: Önnestad
KOSTNAD: 750:- exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 mars 2021
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com
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KURS

KURS

Naturvårdsbränning

Skogsbete och naturbetesmarker

VARFÖR: Nu har du möjlighet att lära dig att elda på ett
säkert sätt under Kill Perssons erfarna ledning.
VAD: 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. Under dagen ges en historisk tillbakablick, vi diskuterar
om metodens för- och nackdelar för biologisk mångfald samt
har en genomgång av tillvägagångssätt och vad man bör
tänka på inför och under arbetet. Om väderförållandena til�låter genomför vi en bränning.

VARFÖR: Den biologiska mångfalden är idag beroende av
människans åtgärder. I gles skogsmark liksom i de alltmer sällsynta naturbetesmarkerna trivs gräs och örter som är av stor
betydelse för ett rikt landskap. Med prof. Urban Emanuelsson
som kursledare får vi både teori och praktisk övning.
VAD: På kursen ges en teoretisk bakgrund över betets betydelse i landskapet med historisk koppling och i fält studeras
variationen mellan skogsbetesmark, naturbetesmark, stubbskottsäng och mer vanlig betesmark.

DATUM: 19 mars 2021
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 mars 2021
KONTAKT: Hörjelgårdens stiftelse, Bengt Nihlgård,
070- 945 03 76, bengt.nihlgård@gmail.com eller
kamilla.persson@lansstyrelsen.se

KURS

Lär dig mer om humlor och bin
VARFÖR: Att pollinatörer är viktiga för lantbruket och miljön
känner de flesta till. På den här kursen får du ta del av humleexperten Göran Holmströms och biodlaren Bengt Nihlgårds
kunskaper i ämnet. På kursen får du bl a lära dig olika pollinatörers levnadskrav och vad du kan göra för att gynna dem.
VAD: Kursen omfattar teori- och utepass. Med hjälp av kursledarna får vi bland annat fördjupad kunskap om bins, fjärilars
och blomflugors mångfald i insektsvärlden. När vi håvar i
naturen artbestämmer vi vad vi hittar och får ökad kunskap
om de livsmiljöer de behöver.
DATUM: 7 maj 2021
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 3 maj 2021
KONTAKT: Hörjelgårdens stiftelse, Bengt Nihlgård,
070- 945 03 76, bengt.nihlgård@gmail.com eller
kamilla.persson@lansstyrelsen.se
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KURS

Svenska lantraser – bevarande i
teori och praktik
VARFÖR: På denna kurs får du kunskap om våra svenska
lantraser samt hur de bäst bevaras för framtiden.
VAD: Vad är en lantras och vad skiljer dem från andra raser?
Vilka lantraser finns? Hotnivåer, bevarandeföreningar och
avelsplaner. Vad innebär det att ha en genbanksbesättning?
Hur tänker man kring avel / inavel i små populationer som
härstammar från en handfull individer? Vad är viktigt att tänka
på när man funderar på att skaffa lantrasdjur? Miljöstöd för
bevarande av hotade raser med mera. Vi tittar även på några
olika lantraser på plats.

DATUM: 23 april 2021
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 april 2021
KONTAKT: Hörjelgårdens stiftelse, Bengt Nihlgård,
070- 945 03 76, bengt.nihlgård@gmail.com eller
kamilla.persson@lansstyrelsen.se

KURS

Stengärdet – bekymmer eller
tillgång? Två tillfällen.
VARFÖR: Stengärden och andra biotoper i åkermark har
en viktig betydelse som livsmiljöer för pollinerare och andra
insekter. Biotoperna kan bidra med både boplatser och en
kontinuerlig blomning i form av till exempel blommande
buskar och träd. Insekterna bidrar i sin tur positivt till odlingen
intill. Genom att använda de befintliga biotoperna klokt kan
deras nytta ökas ytterligare.
VAD: Fältvandring med Mikael Sörensson, entomolog och
insektstaxonom som visar vilka arter som kan finnas i de olika
miljöerna. Fältvandringen ges på två olika platser i Skåne.
DATUM/PLATS: 25 maj, Valterslund, Tomelilla eller
27 maj, Annelövs boställe, Kävlinge
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 maj, max 15 deltagare
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Sara Aurelius,
sara.aurelius@lansstyrelsen.se

DATUM: maj 2021
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maila din intresseanmälan till
Jonas Ivarsson.
KONTAKT: HIR Skåne, Jonas Ivarsson, 070-147 80 52,
jonas.ivarsson@hushallningssallskapet.se

KURS

KURS

Signalarter

Lera, mura, putsa och klina

VARFÖR: I naturen finns många djur- och växtarter som är
specifika i sina krav och som dessvärre blivit ganska sällsynta idag.
På kursen ges en överblick över flera arter som signalerar en viktig
miljö och hur man kan vidtaga åtgärder för att bevara dem.
VAD: Under förmiddagen ges en teoretisk bakgrund över signalarter, deras betydelse i landskapet och för den biologiska
mångfalden under forskaren Andreas Nords ledning. Under
eftermiddagen studeras förekomster i fält i såväl skogsmiljöer
som betesmarker i Hörjelgårdens varierande natur.

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

DATUM: 28 maj 2021
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 maj 2021
KONTAKT: Hörjelgårdens stiftelse, Bengt Nihlgård,
070- 945 03 76, bengt.nihlgård@gmail.com eller
kamilla.persson@lansstyrelsen.se

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

KURS

Slåtterkurs – lär dig slå med lie

Ympning av äldre fruktträd

VARFÖR: Med ett blad som är skarpt, rätt inställt och med en
bra teknik är det en njutning att slå med lie. Ett fantastiskt redskap
med många användningsområden. Sköta en äng, slå gräsmattan,
putsa under elstängsel. Här gäller teknik och material, inte kraft.
VAD: Traditionellt slipar vi våra lieblad i Skandinavien, men i
övriga delar av världen har de annorlunda blad som ska knackas
vassa. Det är ofta dessa ”knackeblad” som säljs i Sverige, utan att
säljare och köpare vet om det! På den här kursen får du lära dig
hur man knackar fram eggen, justerar och anpassar lien till varje
användares förutsättningar.

VARFÖR: En kurs för dig som har eller vill skaffa äldre fruktsorter
och som vill lära att ympa in på en ny grundstam.
VAD: Teori och praktik beträffande ympning av äldre fruktsorter.
Deltagarna får bland annat lära sig vilka redskap, material och
tillvägagångssätt som används för ympning samt hur och när
man ska ta lämpligt ympris och vilka sorter som är typiska för
Skåne. Därefter får deltagarna praktisera ympning på en eller flera
grundstammar. Kursen hålls i fält under en eftermiddag. Kursen
hålls i fält på ett sätt där det är möjligt att hålla avstånd till varandra. Om restriktionerna ändras kommer ett digital tillfälle erbjudas, där de praktiska övningsmomenten utgår men alla teoretiska
steg för att själv utöva ympning på hemmaplan gås igenom.

DATUM: 23 juli 2021
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 juli 2021
KONTAKT: Hörjelgårdens stiftelse, Bengt Nihlgård, 070- 945
03 76, bengt.nihlgård@gmail.com eller
kamilla.persson@lansstyrelsen.se

KURS

DATUM: mars - april 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 februari 2021
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Rebecca Olsson,
070-784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se

KURS

Ängsskötsel med motordrivet
redskap
VARFÖR: Du lär dig att ta hand om en äng på ett smidigt och
modernt sätt samtidigt som skötseln fortfarande gynnar ängens
växter och djur.
VAD: I fokus står den motordrivna minislåtterbalken och dess användning för skötsel av ängsmark. Redskapet presenteras, både
med teknisk och praktisk beskrivning. Vi demonstrerar hur slåtterbalken manövreras och efter det känna på hur den fungerar
vid slåtter av gräs, örter och uppkommande sly. Kursen arrangeras utomhus, gärna hos någon av er deltagare, på ett sätt där
det är möjligt att hålla avstånd till varandra. Om restriktionerna
ändras kommer en digital kurs erbjudas.
DATUM: juni 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 maj 2021
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,
070-784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Renovering av korsvirkestimra

VARFÖR: En kurs för dig som har äldre fruktträd och olika sorter
på din fastighet, som du vill lära dig att beskära på rätt sätt.
VAD: Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment
beträffande beskärning av äldre fruktträd. Deltagarna får bland
annat lära sig vilka redskap och tillvägagångssätt som används
samt vilken tid på året som är mest lämplig. Deltagarna får själva
praktisera beskärning. Kursen hålls i fält på ett sätt där det är
möjligt att hålla avstånd till varandra. Om restriktionerna ändras
kommer ett digital tillfälle erbjudas, där de praktiska övningsmomenten utgår men alla teoretiska steg för att själv utöva beskärning på hemmaplan gås igenom.

VARFÖR: På den här kursen får du lära dig hur vi vårdar våra
äldre byggnader på ett traditionellt och hållbart vis. För att
öka kunskapen om traditionella byggnadstekniker och skapa
ett sunt och hållbart byggande och boende.
VAD: Tillsammans med en timmerman och hans arbetslag får
du lära dig om konstruktion och funktion i en korsvirkestimra.
Under dagen varvas teori och praktiska moment bl.a. får du
kunskap om timmerlagningar, lyft av bärande konstruktion
och göra bedömning av olika typer av lagningar.
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Äldre jordbruksredskap – Fagning
VARFÖR: Du som deltar bidrar till att hålla traditionell kunskap
levande. Efter kursen vet du hur ängsmarken på din fastighet
har brukats längre tillbaka och hur redskapen gör nytta för mark,
växter och djur.
VAD: Vi uppmärksammar äldre jordbruksredskap med fokus på
fagning av ängsmark, ett nästan bortglömt arbetsmoment som
fortfarande är viktigt för markens skötsel och värden. Dagen blandas med historia, teori och praktik. Vi testar både äldre och nyare
redskap i markerna. Har du en pinnräfsa eller liknande redskap så
ta med den! Kursen arrangeras utomhus, gärna hos någon av er
deltagare, på ett sätt där det är möjligt att hålla avstånd till varandra. Om restriktionerna ändras kommer en digital kurs erbjudas
där de teoretiska och praktiska momenten gås igenom.
DATUM: mars - april 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 februari 2021
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,
070-784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

KURS

Beskärning av äldre fruktträd

DATUM: mars - april 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 februari 2021
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Rebecca Olsson,
070-784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se

KURS

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

KURS

Lär dig renovera fönster

Nyttoväxter kring gården

VARFÖR: En kurs för dig som har äldre fönster - som du vill
lära dig att renovera på rätt sätt!
VAD: En teoretisk del som tar upp vilken typ av virke som har
använts och som bör användas till fönstertillverkning, hur smidesoch järndetaljer är utformade, olika typer av glas, hur man glasar
ur ett fönster samt genomgång av färg och olja. Praktiska delen
innebär bl a att plugga skruvhål, montera beslag, skära glas, stifta
och kitta glasrutor samt att grundmåla ett fönster på bästa sätt.
Kursen hålls i fält på ett sätt där det är möjligt att hålla avstånd till
varandra. Ändras restriktionerna kommer ett digital tillfälle erbjudas, där de praktiska övningsmomenten utgår men alla teoretiska
steg för att själv utöva renoveringsarbete gås igenom.

VARFÖR: För dig som vill komma igång med att samla in och
använda växter på din egen fastighet. Samtidigt får du ett historiskt perspektiv på de nyttoväxter som finns i din omgivning.
VAD: Vi inleder om äldre tiders hushållning och vad vi kan ha
för nytta av denna kunskap idag. Vi presenterar olika nyttoväxter,
hur de använts och hur de kan fungera i dag. Vi letar upp olika
nyttoväxter på sin växtplats och lär oss känna igen specifika växter
och var det är lämpligt att söka efter dem. Sedan lagar vi något
av det vi hittar. Kursen arrangeras på ett sätt där det är möjligt att
hålla avstånd till varandra. Om restriktionerna ändras kommer en
digital kurs erbjudas där de teoretiska och praktiska momenten
gås igenom.

DATUM: mars - juni 2021, heldag
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 mars 2021
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Emelie Petersson,
070-784 19 36, emelie.petersson@regionmuseet.se

DATUM: maj - juni 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 april 2021
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,
070-784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Rådgivning – gröna korridorer
VARFÖR: Är du intresserad av att motverka ett fragmenterat
landskap och gynna den biologiska mångfalden? Då är denna
rådgivning något för dig.
VAD: Många av våra jordbruksmarker och naturmarker är
fragmenterade eller består av stora öppna fält som gör att
djur har svårt att röra sig över längre sträckor. Gröna korridorer i form av till exempel buskrader eller artrika vägkanter
kan vara en lösning mot fragmentering och isolering. I denna
rådgivning tittar vi på möjligheter som finns på fastigheten för
att skapa eller förbättra gröna korridorer.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2021
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com
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RÅDGIVNING

Rådgivning inom biologisk
mångfald, inriktning vilda bin
VARFÖR: Rådgivningen är riktad till dig som är intresserad
av att göra små eller större förändringar som gynnnar vildbin.
VAD: Genomgång av möjligheter på gården för att gynna
vildbin.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2021
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

Rådgivning om jordhälsa och
mångfald på gården
VARFÖR: Är du trött på upptrampade och leriga hagar?
Vädret kan vi inte göra så mycket åt men leriga hagar kan man
faktiskt förbättra.
VAD: Vi går vi igenom olika verktyg för att förbättra bl. a. infiltrationen i hagarna. Riktar sig till dig som sköter mark där hästar
vistas och som vill skapa en större motståndskraft mot torka och
intensiv nederbörd, för att på så vis få bättre hagar under hela året,
samtidigt som vi gynnar mångfald och pollinerare. Arbetet med
jord- och beteshälsa syftar också till att minska ogräsförekomst och
att minska parasittrycket och nå målet minskad övergödning.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, My Rask,
my.rask@lansstyrelsen.se

RÅDGIVNING

Rådgivning inom byggnadsvård
VARFÖR: Denna rådgivning riktar sig till dig som är intresserad 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 tillvägagångssätt.
VAD: Rådgivningen sker på hemmaplan och ger dig möjligheten att gå in på området du vill veta mer om. Till exempel
val av byggmaterial, återbruk av material och genomgång av
mindre reparationer som deltagaren kan utföra själv.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: April 2021
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com
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RÅDGIVNING

Fastighetens samlade naturvärden
VARFÖR: Deltagaren får en bild av vilka naturvärden som
finns på fastigheten och hur de kan vårdas.
VAD: Under en fältträff går vi över markerna och tittar på
dess naturmiljöer och diskuterar hur de bör och kan skötas
rent praktiskt. Deltagarens målsättning med sin mark sätter
utgångspunkten för rådgivningen. Rådgivningens resultat
sammanställs i ett brev där naturvärdena beskrivs i text och
på karta, vilken målsättning man har för området och hur
man kan göra för att nå dit. Såväl olika bidrag som praktiska
detaljer kring utformning, anläggning och skötsel av ängar,
småvatten och bryn beskrivs i brevet.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Ekologigruppen, Emil Åsegård, 046-10 67 65,
emil.asegard@ekologigruppen.se

RÅDGIVNING

Rådgivning av ekonomibyggnader
och tillhörande kulturmiljö
VARFÖR: För att ge ökad kunskap kring underhåll och reparation av äldre överloppsbyggnader på ett traditionell och
hållbart vis. För att bättre förstå våra traditionella byggnadstekniker deras funktion och konstruktion.
VAD: Många äldre ekonomibyggnader har förlorat sin funktion i ett moderniserat lantbruk och därför får det ofta sämre
underhåll. Med denna rådgivning vill vi öka kunskapen om
traditionella byggnadstekniker i ekonomibyggnader, deras
funktion och konstruktion. Rådgivningen syftar till att bevara
våra äldre byggnader och byggnadskultur och därmed bidra
till en hållbar utveckling av landsbygden.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: 1 200 kr exkl moms
KONTAKT: Timmerman Jens Ingvad, Österlens Byggnadshantverk, Info@osterlensbyggnadshantverk.se

RÅDGIVNING

”Skräpmarker” behöver inte vara
skräp
VARFÖR: Denna rådgivning tar fasta på skräpmarker, marker
som för den ordningsamma kan vara jobbigt men som faktiskt
kan vara värdefulla miljöer för biologisk mångfald. Helt enkelt
den perfekta rådgivningen för dig som inte gillar att städa
konstant!
VAD: Under denna rådgivning går vi igenom några frågeställningar som t ex vad som kan göras, vilka marker kan få buska
igen, går det att förstärka befintliga värden och vilka arter
finns. Markägaren får en skriftlig rapport.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: C-J Natur, Carl-Johan Månsson, 070-392 75 30,
cjnatur@gmail.com
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RÅDGIVNING

Öka mångfalden på gården
VARFÖR: Rådgivningen vill hjälpa dig att skapa en mångfacetterad miljö och därmed möjligheten att få mer vilt på
markerna.
VAD: Den här rådgivningen är till för dig som vill öka eller förstärka den biologiska mångfalden på gården, i bland så enkelt
som att tänka efter före det man ”brukar göra”.
Ofta är det inte de stora kostsamma åtgärderna som gör
skillnad, det kan vara så enkelt som att placera ut en stor bal
halm, lämna ett obrukat hörn eller en rishög.
Rådgivningen syftar till att öka kunskapen och ge specifika råd
för aktuell gård. Ett rådgivningsbesök består av inventering i
fält där vi tillsammans diskuterar lämpliga åtgärder.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Agrojakt, Poul-Erik Jensen, 070-383 30 72,
info@agrojakt.se

RÅDGIVNING

Anläggning och restaurering av äng
VARFÖR: Blomrika ängar är viktiga för biologisk mångfald och
ger en fin naturupplevelse. Riktar sig till markägare med igenvuxna gräsmarker som vill restaurera till ängsmark, eller nyss
odlade ytor där nyanläggning med insådd är mer lämpligt.
VAD: Efter telefonsamtal där kunden beskriver sina förväntningar
och behov görs ett fältbesök där vi tittar på lokalisering och förutsättningar för anläggning eller restaurering av äng. Vi tittar på
landskapets förutsättningar, befintliga ängsväxter, jordmån m.m.
och gör en plan för vad som passar för marken och markägaren,
med hänsyn till ekonomi och redskap/maskiner. Efteråt får deltagaren ett rådgivningsbrev med förslag om genomförande och
löpande skötsel av ängsanläggning/restaurering.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Ekologigruppen, Emil Åsegård, 046-10 67 65,
emil.asegard@ekologigruppen.se
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RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Hamla träd – hur då?

Vad de historiska kartorna kan
berätta om markerna

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

VARFÖR: Under 1800- och 1900-tal skedde stora förändringar
inom jordbruket och dessa kan följas via de historiska kartorna.
Genom att studera kartor över gården kan kulturlämningarna i
landskapet sättas i ett bredare sammanhang. Denna kunskap ger
en tydligare bild av kulturspårens värde och även ett underlag för
att sköta dem på ett bra sätt.
VAD: Inför besöket skickar vi ut en genomgång av historiska
kartor över gården, samt vilka natur- och kulturvärden som finns
registrerade. Vid besöket på gården tittar vi på vilka spår från
äldre tider som finns i markerna och hur dessa kan skötas. Vi är
utomhus och bedömer att rådgivningen kan genomföras säkert.

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

DATUM: mars - september 2021, begränsat antal
VAR: På gården eller per telefon
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Sara Aurelius,
sara.aurelius@lansstyrelsen.se

RÅDGIVNING

Betesmarker och slåtterängar –
Länsstyrelsen ger råd
VARFÖR: Har du en igenvuxen betesmark? Eller vill du veta mer
om hur du kan sköta dina betesmarker eller slåtterängar så att
du ökar den biologiska mångfalden? Vi på Länsstyrelsen kan
berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs
för att uppfylla EU:s stödregler.
VAD: Med en erfaren rådgivare från Länsstyrelsen går ni igenom gårdens betesmarker och du får förslag på åtgärder.
DATUM: Rådgivningen görs under våren 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Björn Olsson, 010-224 15 43,
bjorn.olsson@lansstyrelsen.se eller Anna Stenberg,
010-224 16 43, anna.stenberg@lansstyrelsen.se
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RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Skötsel av din allé

Rådgivning – lieslåtter i praktiken

Skapa biologisk mångfald på gården

VARFÖR: För dig som vill veta mer om din allé eller som
skulle vilja plantera en allé.
VAD: Fastighetens allé studeras i fält tillsammans med fastighetsägaren 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 Alléhandboken från 2005. Rådgivningen genomsyras av en helhetssyn
på natur- och kulturvärden.

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

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

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Kulturgeograf Patrik Olsson, 079-335 16 97,
patrikolsson11@gmail.com

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

VAD: Med denna rådgivning går vi på djupet med vad som
kan göras runt din gård utifrån din situation. Vi går igenom
potentialen för att gynna utvalda hotade arter och skapa olika
naturtyper. Detta kan göras i ett brett spektrum av miljöer,
såsom vattenmiljöer, ängar, skogar, hagar, kantzoner, stenmurar, skogsdungar, sandiga jordar och odlingsmiljöer. Har du
redan ett eget projekt igång får du en bedömning av läget.
Efter rådgivningen får du en fyllig rapport med kartmaterial
och utpekade områden med åtgärdsförslag.
DATUM: Rådgivningen görs fram till tidig vår
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com
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KURS

RÅDGIVNING

Ängar och betesmarker
VARFÖR: Det här är rätt rådgivning för dig som har en äng eller
betesmark som du vill lägga mer fokus på. Rådgivningen ger
ökad kunskap om markernas historia och intressanta arter vilket
ger en bra grund vid skötseln.
VAD: Vi tar fram information om fastighetens historiska utveckling genom att studera och jämföra äldre och nyare kartor.
På plats i markerna letar vi tillsammans efter spår av tidigare
markanvändning och arter som hör hemma i det äldre odlingslandskapet. Det finns säkert både natur- och kulturvärden i dina
marker och under besöket diskuterar vi hur skötseln bäst kan
gynna just dem. Besöket sammanfattas skriftligt i ett rådgivningsbrev. Marker som är i behov av restaurering ges förtur.
DATUM: april - juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Åsa Jakobsson,
070-784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Inventering av giftiga växter och
andra växter på enskilda gårdar
VARFÖR: Du kan få hjälp att inventera och artbestämma vilka
giftiga växter och andra växter som finns på gården och upprätta en plan för hur du ska undvika att dina djur utsätts för de
giftiga växterna.
VAD: I betesmarker med biologisk mångfald växer många
olika giftiga arter som breder ut sig allt mer. Under de senaste
åren har vi upplevt allt mera extrema klimatförhållanden vilket
bidrar till att de giftiga växterna ökar. Kunskaperna om vilka
de är och vad man kan göra för att minska effekterna av dessa
är liten bland våra producenter och därför vill vi med denna
rådgivning medverka till att öka kunskapen.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2021
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Skånesemin, Ingela Lindskog, 0415-195 24,
ingela.lindskog@skanesemin.se

KURSER
SKAPA NYA JOBB

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.

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

28 januari –
Att starta livsmedelsverksamhet

Ekonomibyggnader

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 livsmedelslagstiftningen, vilka tillstånd som kan behövas, vilken
kontrollmyndighet som är aktuell och vad du ska tänka på i
utformningen av din livsmedelslokal med tanke på flöden och
val av olika material på väggar golv och inredning.

VARFÖR: Det här är en rådgivning för dig med en gammal
lada, jordkällare, kvarn eller liknande som inte längre har
någon användning men som du vill veta mer om och bevara.
VAD: Under rådgivningsbesöket får du veta mer om byggnadens historia tillsammans med konkreta och handfasta råd
kring renovering och kontinuerligt underhåll med traditionella
material och metoder. Efter besöket sammanställer rådgivaren, i detta fallet en byggnadsantikvarie från Regionmuseet ett
rådgivningsbrev som innehåller allt från historia till skötsel- och renoveringsförslag som med fördel kan sparas i ett
gårdsarkiv eller liknande.
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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 livsmedelslagstiftningen, vilka tillstånd som kan behövas, vilken
kontrollmyndighet som är aktuell och vad du ska tänka på i
utformningen av din livsmedelslokal med tanke på flöden och
val av olika material på väggar golv och inredning.

KURS

RÅDGIVNING

DATUM: januari - juni 2021
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Kristianstad, Emelie Petersson,
070-784 19 36, emelie.petersson@regionmuseet.se

27 januari –
Att starta livsmedelsverksamhet

EVA ROLANDER

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

DATUM: 28 januari 2021, kl. 9.00 - 12.30
VAR: Digitalt
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 januari 2021
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender, välj 28 jan.
Eva Rolander, 010 - 224 16 08,
eva.rolander@lansstyrelsen.se
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare
och företagare på den skånska landsbygden.

KURS

KURS

KURS

Livsmedelshygien –
tvådagarskurs

Planera din kommunikation –
tre träffar

Film, ljud och bild – två träffar

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: Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om
livsmedelshygien. Efter kursen ska du bland annat ha allmän
kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebyg
ger/undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig
hygien och hygieniska förhållande i verksamheten. Du får
också insikt om betydelsen av att ha rutiner för att förebygga
att hanteringen ger skadliga eller otjänliga livsmedel.
Föreläsare: Stina-Mina Ehn Börjesson, Högskolan Kristianstad,
livsmedelsagronom, uppskattad pedagog och mycket kunnig
inom mikrobiologi. Flera skånska livsmedelsförädlare har utbildats i livsmedelshygien av Stina-Mina. Hon driver också ett
eget företag för produktion av jästsvampar.

VARFÖR: Du kommer att få kunskap, vägledning och verktyg
för hur du tar fram en effektiv kommunikationsplan för ditt
företag anpassad för dagens kommunikationslandskap.
VAD: Kursen innehåller både teoretisk och praktisk kunskap
om hjälpmedel/verktyg för att planera kommunikation och
marknadsföring med förankring i företagets övergripande
affärsmål. Dessutom kommer vi att jobba med kommunikationsplan. Du kommer få arbeta praktiskt med att ta fram och
sammanställa innehållet i ditt företags kommunikationsplan
med svar på frågor som: mål, målgrupp, budskap kanalval,
strategi och budgetallokering.
Föreläsare: Emil Cardebrant, vd och grundare av den digitala
kommunikationsbyrån Dobbler som under flera år hjälpt organisationer att vässa sin kommunikation och marknadsföring.
DATUM: 2, 9 och 16 februari 2021 kl 09.00 - 13.00
VAR: Digital
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 januari
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane, välj kalender och 2 februari.
Frågor: Eva Rolander, 010-224 16 08,
eva.rolander@lansstyrelsen.se

VARFÖR: Skapa engagerande bilder och filmer för företagets
sociala medier och hemsida. Du kommer att få både teoretisk och praktiskt kunskap om hur du skapar egna filmer och
bilder. Efter kursen ska du ha skapat/lagt grunden till en första
film som kan användas i det egna företaget.
VAD: Du som deltagare ska förstå värdet av att lägga ut filmer
och bilder, känna till olika program som man kan göra film
i, göra enkla filmer i din mobil samt veta att det finns mer
avancerade filmprogram. Du kommer lära känna din kund/
målgrupp, få teoretisk bakgrund kring hur du ska kommunicera med din målgrupp och få strategier kring detta, samt tips
och tricks vid filmning och redigering av film.
Föreläsare: Carolina Landh, Anspira Group AB, är digital marknadsföringsstrateg och arbetar som specialist inom digital
marknadsföring och kommunikation på Anspira Group AB.
Där hjälper hon företag att utveckla sin digitala kommunikation. Förutom detta är hon också rådgivare och affärsutvecklare på Nyföretagarcentrum i Halland, där många kunder
får hjälp med både marknadsstrategier och tips kring digital
marknadsföring.

DATUM: 4 och 11 februari 2021
VAR: Digital
KOSTNAD: 800 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 januari
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane, välj kalender och 4 februari.
Frågor: Eva Rolander, 010-224 16 08,
eva.rolander@lansstyrelsen.se
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DATUM: 2 och 9 mars 2021 med start kl 09.00 båda dagarna
VAR: Digital
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 februari
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane, välj kalender och 2 mars.
Frågor: Eva Rolander, 010-224 16 08,
eva.rolander@lansstyrelsen.se
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KURS

Kurs i HAACP – tre träffar
VARFÖR: Du som driver, är anställd i eller har för avsikt att
starta verksamhet inom småskalig livsmedelsförädling på den
skånska landsbygden erbjuds en utbildning för att ta fram din
egen HACCP-plan.
VAD: Kursens mål är att du efter genomgången kurs ska ha
kunskaper i HACCP-systemets uppbyggnad, ha kunskaper
om vikten av att ”grundförutsättningarna” är uppfyllda, kunna
utföra faroanalys, kunna skriva rutiner för egenkontroll och ha
tagit fram en egen HACCP-plan.
Föreläsare: Per Nilsson, Profox, är rådgivare inom hygienregler, livsmedelslagstiftning, egenkontroll och HACCP inom
Eldrimner. Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk.
DATUM: 4, 11 och 18 mars 2021. Två halvdagar och en heldag.
VAR: Digital
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 februari
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane, välj kalender och 4 mars.
Frågor: Eva Rolander, 010-224 16 08,
eva.rolander@lansstyrelsen.se

KURS

KURS

KURS

Få ditt företag att synas med sociala
medier – två träffar

Kalkylering inför en investering –
två träffar

Sätt rätt pris på din produkt eller
tjänst – två träffar

VARFÖR: Kursen ger både praktisk och teoretisk kunskap om
sociala medier och visar hur du som företagare kan nå nya
kunder, kommunicera ditt budskap och varumärke samt öka
din försäljning.
VAD: Genomgång av olika sociala medier och deras förutsättning. Hitta din målgrupp. Vad ska jag kommunicera och
varför. Hur väljer jag tonalitet, berättarform, bilder mm för att
lyfta fram budskapet?
Du får som deltagare också göra en plan för inlägg på sociala
medier samt lära dig grunderna i annonsering!
Föreläsare: Jonas Westling, SmartOn Social, har i flera år hållit
uppskattade utbildningar inom sociala medier. Jonas är också
rådgivare inom sociala medier gentemot halländska landsbygdsföretag.

VARFÖR: Kursen ger dig praktisk kunskap om hur du tar fram
en enklare investeringskalkyl, som visar hur resultatet i företaget påverkas efter investeringen.
VAD: Genomgång av vad är en investering, vad ska ingå i en
investeringskalkyl, olika investeringsmodeller, hur ställer man
upp en investeringskalkyl och stämde utfallet med kalkylen?
Varje del kommer att innehålla ett avsnitt som avser en uppgift
att genomföra utifrån din egen verksamhet. Du får som deltagare också en uppgift att lösa mellan de båda träffarna. Föreläsare: Camilla Pilthammar, CetC, är civilekonom och har mer än
tjugo års erfarenhet från att själv driva företag och att utbilda.

VARFÖR: Kursen ger dig praktisk kunskap om olika kalkylmodeller. Du får också lära dig att ta fram kalkylunderlag för att
skapa en korrekt och lönsam prissättning i ditt företag.
VAD: Genomgång av varför du behöver göra kalkyler när du
prissätter, olika sätt att upprätta en kalkyl, hur räknar du fram
när produkten blir lönsam och hur justerar du kalkylen om du
säljer mer eller mindre.
Varje del kommer att innehålla ett avsnitt som avser en uppgift
att genomföra utifrån din egen verksamhet. Du får som deltagare också en uppgift att lösa mellan de båda träffarna. Föreläsare: Camilla Pilthammar, CetC, är civilekonom och har mer än
tjugo års erfarenhet från att själv driva företag och att utbilda.

DATUM: 16 och 23 mars 2021
VAR: Digitalt
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2 mars
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender, välj 16 mars.
Eva Rolander, 010 - 224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se

DATUM: våren 2021
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Eva Rolander, 010-224 16 08,
eva.rolander@lansstyrelsen.se Datum för kursen är ännu inte
planerat, men anmäl gärna ditt intresse till Eva Rolander.

DATUM: våren 2021
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Eva Rolander, 010-224 16 08,
eva.rolander@lansstyrelsen.se Datum för kursen är ännu inte
planerat, men anmäl gärna ditt intresse till Eva Rolander.

KURS

E-handel – två träffar
VARFÖR: Kursen ger dig översiktlig kunskap om e-handel
och visar hur du som företagare kan jobba med e-handel för
att öka försäljningen och lönsamheten.
VAD: Genomgång av olika butikslösningar, betalningsalternativ, fraktalternativ, kopplingar mot affärssystem, lagar, hantering av ångerrätt och reklamationer, trovärdighet samt hur
du når dina kunder? Du får som deltagare också praktiska tips
och råd för att komma igång och gå från tanke till handling.
Föreläsare: Camilla Pilthammar, CetC, har mer än tio års
erfarenhet av att själv driva e-handel och att utbilda.
DATUM: våren 2021
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Eva Rolander, 010-224 16 08,
eva.rolander@lansstyrelsen.se
Datum för kursen är ännu inte planerat, men anmäl gärna ditt
intresse till Eva Rolander.
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare
och företagare på den skånska landsbygden.

KURSER
EKOLOGISK PRODUKTION

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.

ERFA-GRUPP

KURS

Erfaträffar för ekologiska nötköttsproducenter

Grundkurs i ekologisk odling av bär
och grönsaker

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

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

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

DATUM: 27 januari 2021
VAR: Borgeby
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
KONTAKT: HIR Skåne AB, Thilda Håkansson, 010-476 22 63,
thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se

Om du saknar något i utbudet
eller om du undrar över något –
hör gärna av dig till mig.
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 kollegor som kan dela erfarenheter och stötta varandra.
VAD: Aktiviteten är uppdelad på tre träffar som hålls ute på
gårdar. På träffarna finns Ingela Löfquist med som kursledare
samt ibland inbjudna gäster från näringen med fokus på det
aktuella temat.

MIA DAVIDSSON

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

ERFA-GRUPP

Erfaträffar inom utfodring, logistik
och ekonomi inom köttproduktionen – ekologisk produktion
VARFÖR: Tillfälle för dig som vill utbyta erfarenheter och lära
dig mer om ekologisk djurhållning.
VAD: I erfa-gruppsserien ingår tre träffar som i nuläget planeras att hållas digitalt. Vi erbjuder föreläsningar under teman
utfodring, logistik och ekonomi inom köttproduktionen.
Vid varje tillfälle ges också möjlighet för diskussioner och
erfarenhetsutbyte.
DATUM: Våren 2021
VAR: Digitalt
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Skånesemin, Cissi Bjerström, 0415-195 14,
cissi.bjerstrom@skanesemin.se

STUDIERESA

Ekologisk nötköttsproduktion med
fokus på byggnader
VARFÖR: Funderar du på att bygga nytt eller uppdatera ditt
befintliga stall? Då kan det vara bra att besöka några företag
med goda exempel.
VAD: Under studieresan besöker vi olika typer av stall och
produktionsinriktningar som kan ge inspiration till att bygga
för ekologiska nötkreatur.
DATUM: Våren 2021
VAR: Start från Helgegården i Skepparslöv
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB. Therese Ljungberg, 010-476 22 21,
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

mia.davidsson@lansstyrelsen.se
010-224 15 17
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KURS

RÅDGIVNING

Bete till rekryteringskvigor

Starta eko – omläggningsrådgivning
grönsaker, potatis och bär

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

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 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 omställning.

DATUM: 18 maj 2021
VAR: På gård
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 maj 2021
KONTAKT: Skånesemin, Anni Frick, 0415-195 26,
anni.frick@skanesemin.se

RÅDGIVNING

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

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Byggnadsrådgivning i samband
med omläggning

Starta eko – omläggningsrådgivning gällande ekonomi

Starta eko – omläggningsrådgivning
för djurhållning

Starta eko – omläggningsrådgivning
växtodling

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.

VARFÖR: Om du är intresserad av att ställa om till ekologisk
växtodling eller djurhållning och gjort en analys av de biologiska förutsättningarna på din gård så kan vi göra en ekonomisk genomgång av de produktionsgrenar som omfattas av
förändringen.
VAD: Vi träffas ute på gården och gör en ekonomisk genomgång, 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.

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 omställning.

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

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070-894 53 51,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

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

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Therese Ljungberg, 010-476 22 21,
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se
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DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Johan Eriksson, 010-476 22 41,
johan.eriksson@hushallningssallskapet.se
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detta är en annons för greppa näringen

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

Problemorienterad rådgivning med
särskild analys av utfodringen

Optimal lagring av grönsaker

Ventilation/klimatisering i djurstallar

Integrerat växtskydd i rotfrukter

Avla på rätt djur

Bygga för nöt

Integrerad ogräsbekämpning i praktiken

Separation och tvätt av sand

Mellangrödor med maximal nytta

Förlängd livstid/klövhälsa

Insekter i lantbruket

Utfodring av dikor/växande ungdjur

Utfodring av dikor/växande ungdjur

Bygga för får

Nötköttsdagen

Ligghall för utegångsdjur nöt

HIR Skåne, 11 februari, digitalt,
Nils Helmersson, 010-476 22 28,
nils.helmersson@hushallningssallskapet.se

Skånesemin, 18 februari,
Cilla Belander, 0415-195 41,
cecilia.belander@skanesemin.se

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist,070-894 53 51,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

HIR Skåne, januari-februari,
Marcus Willert, 010-476 22 92,
marcus.willert@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Starta eko – omläggningsrådgivning
för fjäderfäproduktion

Uppföljning vid övergång till
ekologisk växtodling

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 omställning. Det finns också möjlighet att få hjälp med korta frågor
via mejl eller telefon.

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 odlingen och rekommendationer upprättas och en uppföljning
sker via telefonkontakt eller besök.
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Appliceringsteknik sprutor

HIR Skåne, 27 januari, kl. 9-12, digitalt,
Olof Pålsson, 010-476 22 90,
olof.palsson@hushallningssallskapet.se,

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 gårdens 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: Åsa Odelros, 070-697 66 11, asa@odelros.se

Kretslopp – Fördjupning

Skånesemin, 15 januari,
Marete Hansen, 0415-195 32,
marete.hansen@skanesemin.se

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Fertilitet i dikobesättning

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

HIR Skåne, början av februari,
Marcus Willert, 010-476 22 92,
marcus.willert@hushallningssallskapet.se

HIR Skåne, februari 2021,
Patrik Svanström, 010-476 22 80,
patrik.svanstrom@hushallningssallskapet.se

Skånesemin, 4 mars,
Cissi Bjerström, 0415-195 14
cissi.bjerstrom@skanesemin.se

Skånesemin, 19 mars,
Louise Ingemansson, 0415-195 56,
louise.ingemansson@skanesemin.se

Skånesemin, 23 mars,
Anders Petersson, 0415 -195 60,
anders.petersson@skanesemin.se

HIR Skåne, jan-mars,
Stina Andersson, 010-476 22 60,
stina.andersson@hushallningssallskapet.se

HIR Skåne, jan-mars,
Oskar Hansson, 010-476 22 62,
oskar.hansson@hushallningssallskapet.se

HIR Skåne, februari-mars,
Therese Ljungberg, 010-476 22 21,
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

Skånesemin, april-maj,
Anders Petersson, 0415-195 60,
anders.petersson@skanesemin.se

Skånesemin, Bollerup, våren 2021,
Anni Frick, 0415-195 26,
anni.frick@skanesemin.se

Skånesemin, våren 2021,
Cissi Bjerström, 0415-195 14,
cissi.bjerstrom@skanesemin.se

HIR Skåne, mars-april,
Therese Ljungberg, 010-476 22 21,
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

HIR Skåne, april-juni,
Ida Truedsson, 010-476 22 24,
ida.truedsson@hushallningssallskapet.se
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Saknar du någon
kurs? Eller något
ämne du skulle
vilja läsa om?
Tipsa oss gärna!

Kristina A Larsson 010-224 14 53
kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

