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Anders Berg på
Wrams Aroma i
Tollarp driver Nordens största odling
av havtorn. För
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I förra numret började vi följa upp tidigare intervjupersoner
under rubriken ”Hur gick det sen?”. Den här gången återser
vi familjen Trulsson. År 2018 hade de nyligen ställt om till ekologisk produktion och
nu får vi höra vad som har hänt sedan dess.

Nystarten som blev
en riktig höjdare

Magnus Pålsson sa upp sig från IKEA
efter 21 år och startade ett företag
med inriktning på fartfyllda utmaningar
- en satsning som inte bara skapade
nya nöjen utan även nya jobb.

20 sidor med
kurser, rådgivningar,
studiebesök och
mycket mer.
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Där ytterligheterna
möts

Amina Olsson och Christian Jonsson
i Östra Ljungby lever tillsammans
och driver varsitt företag men verkar inom två skilda näringar. Hon
driver en chokladstudio – han en
maskinstation.
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Hur gick det sen?

2018 besökte Smart Landsbygd
Trulssons i Ingelsträde som
valde att ställa om till ekologisk
mjölkproduktion. Nu har det
gått tre år sedan gården KRAVcertifierades och vi har besökt
dem för att fråga: Hur gick det
sen?
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i firar att detta är det tionde numret av Smart landsbygd!
Sedan år 2017 har vi lyft goda exempel för att skapa fler jobb
på landsbygden, öka den biologisk mångfalden samt verka
för att den ekologiska produktionen i Skåne utvecklas.
Vårt syfte med tidningen är att du ska inspireras av andra
landsbygdsföretagare och att du ska hitta aktiviteter som
breddar kompetensen i din verksamhet.

Pandemin har påverkat företagare på många olika sätt. En del verksamheter har rullat
på trots yttre restriktioner, medan andra har fått tänka om och tänka nytt.
Oavsett tillvägagångssätt så har landsbygden levererat! Läs exempelvis om företagaren
Amina Olsson, som behövde ställa om i sitt tänk när det gällde försäljningskanaler.
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SMART LANDSBYGD
NR 2 2021

ulrika petersén
skribent

Ulrika är frilansjournalist.

Hur är det att byta bana efter 20 års yrkeserfarenhet som anställd?
Magnus Pålsson på Mulitlevel delar med sig av sina erfarenheter efter att ha
förverkligat högtflygande planer.
Intresset för det som finns under markytan bara växer. Precis som lantbrukaren
Daniel Emitslöf, så ser vi att fler vill bygga upp livet i jorden. Daniel vill arbeta med
naturen och producera ett klimatpositivt kött.
Vill du veta mer om din jord så erbjuder vi nu rådgivningar inom jordhälsa som
vänder sig både till växtodlare och djurproducenter.
Vi vill också så ett frö för att grön infrastruktur inte
behöver vara så komplicerat. Till stor del
kan vi egentligen utgå ifrån det som vi
redan har. Men för att gynna mångfalden än mer måste vi bli bättre
på att utöka och knyta samman
miljöer där växter och djur trivs.
Och som vanligt tipsar vi om
fem fantastiska utflyktsmål i vårt
vackra landskap. Denna gång går
vi i författarnas spår.

nils bergendal
foto

Nils är frilansfotograf.

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 samt på vår Facebooksida
www.lansstyrelsen.se/skane/kompetensutveckling // www.facebook.com/landsbygdskane

maria sandell
skribent

Maria jobbar på Länsstyrelsen
Skåne och skriver här om alla
spännande utflyktstmål.
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Två passionerade
företagare –
en fin kombo
Den ena driver en chokladstudio, den andra en maskinstation
– äkta paret Amina Olsson och Christian Jonsson har helt
olika inriktningar på sina företag, men båda stormtrivs med
vad de gör.

P

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

raliner, glass, tårtor, surdegsbröd,
bakelser; frestelserna är många i
Minas Chokladstudio i Östra Ljungby i nordöstra Skåne. Märk väl,
nordöstra. Som bekant finns det
ett till Östra Ljungby i Skåne, men
det godaste hittar man ett stenkast
från Trolle Ljungby slott. Här huserar Amina i sin chokladstudio med
plats för tillverkning, café, butik och
kurser.
– Jag startade företaget 2007, efter att
jag – som första kull – gått ut gastronomiprogrammet vid högskolan i Kristianstad,
berättar Amina. Först hyrde jag en lokal i
Rinkaby, men 2015 flyttade jag hem företaget
efter att jag och Christian köpt grannfastigheten
och byggt min chokladstudio där.
Att de köpte just denna berodde till stor
del på Christians jobb. År 2012 startade han
Östra Ljungbys Maskinstation, där en av huvudsysselsättningarna var och är att köra gödsel.
Gödseltunnan fick han parkera i grannens trädgård.
– Men när grannen skulle flytta funderade
vi på om en ny ägare skulle vilja ha gödseltunnan i sin trädgård – och det lät ju inte särskilt
troligt, säger Amina. Så då bestämde vi oss för
att själva köpa fastigheten och sökte bygglov
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för Minas Chokladstudio några år senare. Men
utanför den får han verkligen inte ställa tunnan!
Som tur är finns det en stor hage i anslutning till
fastigheterna, där Östra Ljungbys maskinstation
numera har en stor maskinhall som rymmer
nästan alla maskinerna.

”

Det känns lite
konstigt, att
sitta framför
en skärm och
äta choklad.
Fast det
fungerar,
även om
jag föredrar
att träffas
och prova
chokladen
tillsammans.

Med choklad framför skärmen

Chokladstudion är navet i Aminas verksamhet och all tillverkning och en stor del av försäljningen sker där. Men verksamheten omfattar
även samarbeten med andra. Till exempel håller
hon kurser för Eldrimner, samarbetar med en
massör som ger chokladmassage och säljer sina
produkter i olika butiker.
Inte minst har hon ett nära samarbete med
Trolle Ljungby, som producerar mjölken till
glassen hon tillverkar. Glassen säljs sedan, tillsammans med ett urval av hennes chokladprodukter, i slottets gårdsbutik. Amina använder
också andra råvaror från slottet i sina produkter, som apelsiner från växthuset. I växthuset
håller hon även kurser och chokladprovningar
när deltagarna är för många för att få plats i
chokladstudion. Under pandemin har det dock
varit stopp för den typen av aktiviteter.
– I vanliga fall har jag runt två kurser i veckan, under pandemin har jag haft cirka tio chokladprovningar totalt – digitalt, berättar Amina.

Amina Olsson driver
Minas chokladstudio
i nordöstra Skåne.
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Pandemin förändrade en del
för Amina Olssons företag men
sommaren 2020 var rekordbra.
Chokladen gick åt som aldrig
förr.

Då har jag skickat ut lådor till deltagarna i förväg
och hållit provningen framför skärmen. Det känns
lite konstigt, att sitta framför en skärm och äta
choklad. Fast det fungerar, även om jag föredrar att
träffas och prova chokladen tillsammans.
Nytt tänk säljer

Amina Olsson och Christian
Jonsson, två företagare under
samma tak.
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Digitala provningar är bara en av många anpassningar som hon fått göra under pandemin. Kaféet
har begränsats från 50 till 12 sittplatser, busslasterna med besökare har upphört helt och i butiken
får max två personer vistas samtidigt. Om de tillhör samma sällskap vill säga, annars släpps bara en
person in åt gången.
– Det gick så snabbt förra våren, över en natt
var allt avbokat, säger Amina. Då förstod jag att
det var allvar och sa upp min personal. Nu tar jag
istället in personal på timmar, till exempel under
helgen när vi har öppet i kafé och butik.
Och det har gått. Under 2020 minskade visserligen omsättningen, men vinsten ökade. Ett resultat av hårt arbete, långa arbetsdagar, produktionsförändringar och sötsugna kunder.
– Jag har fått jättemånga nya kunder och sommaren 2020 var rekordbra – folk köade utanför butiken innan jag ens hade öppnat, säger Amina. Och
mina gamla kunder har ätit choklad som galningar! Jag säljer mycket mer via webbshoppen, och
fredagsdesserter, kakor och glass som take away
har ökat jättemycket. Så visst, jag har fått tänka om

och inte minst ändra på mycket i butik och café för
att följa restriktionerna, men vad gör man väl inte
för sitt företag? Det är ju min bebis.
Smaskiga bilder

Att vara aktiv på sociala medier för att fånga
kundernas intresse har också blivit allt viktigare.
Ofta är det efter att ha sett hennes bilder på tårtor
eller bakelser, som kunderna hör av sig till Amina
och ”vill ha en likadan”.
– En gång blev jag kontaktad av en fotograf som
sa att jag behövde proffsigare bilder i mina sociala
medier, men jag har tvärtom märkt att kunderna
gillar det som inte är perfekt, säger Amina. Om jag
lägger upp en bild på en kladdig kaka, gärna en som
någon redan tagit en tugga av, då hör många fler
av sig och vill köpa! Jag tror att mina följare uppskattar att få glimtar ur chokladstudions vardag. Då
passar det inte med stylade bilder.
Medan pandemin förändrade en hel del för
Minas Chokladstudio fortsatte livet mer som vanligt för Östra Ljungbys Maskinstation. Corona
eller ej så ska gödsel ut, grävarbeten utföras och
grödor sås och skördas. Periodvis är arbetsdagarna
mycket långa.
– Men för Cristian är det livet, han är verkligen passionerad i det han gör, konstaterar Amina.
Precis som jag. Vi har alltid haft visionen att skapa
ett liv att trivas med: på arbetet och på fritiden med
barnen. Och där har vi lyckats rätt bra, båda två.

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

Läs mer och lämna en intresseanmälan
www.lansstyrelsen.se/skane/smartbusiness
Kontakt: lina.brinte@lansstyrelsen.se

Janeth Andersson driver en
rådgivningsbyrå som ger stöd
inom hållbar omställning
och miljöstrategiska frågor.
Dessutom arbetar hon med
vidareförädling av ullen från
sina får. Janeth sökte sig till Smart
Business för att företaget var nystartat.
Hon ville ha konkreta affärsmässiga råd, skapa
en marknadsplan och få tillgång till ett nätverk
av företag på landsbygden.
Vad har Smart Business gett dig?
”Goda möten, inspiration från andra etablerade
företagare och utvecklande rådgivning.”
Vilka tips vill du ge andra företagare?
”Öppna upp dig för nya möjligheter, avsett tid för
att arbeta med din företagsutveckling och dela
med dig av dina erfarenheter.”

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

Kreativ affärsutveckling på landsbygden
@smartbusinessskane // www.facebook.com/smartbusinessskane
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Snickaren som
bygger livet i jorden
Att gå i fäders spår för framtids segrar är inte den enda vägen för
att nå framgång, det är Daniel Emitslöf ett bra bevis på. När han
tog över gården Blåkulla utanför Broby från sina föräldrar, valde
han att gå sin helt egna väg. Nu kombinerar han ett ekologiskt,
regenerativt lantbruk med arbetet som snickare – och det går hur
bra som helst!
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal
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D

en dagen jag tog över lantbruket konstaterade min pappa att ”nu är det jag
som är dräng”, berättar Daniel. Det
kändes bra att höra, att jag kan driva
lantbruket på mitt sätt och ändå ha
tillgång till all hans erfarenhet.
Att han över huvud taget skulle
ta över gården var dock långt ifrån
självklart. Uppmuntrad av sina föräldrar att göra det han själv ville och
trodde på, valde han att utbilda sig till
snickare. Start av byggfirma följdes
av en utbildning till yogalärare i Indien och därefter
bar det hemåt igen. Och det var då intresset för biologisk mångfald, mikroliv, svampar, kretslopp och
jorden väcktes på allvar.
– Jag kom i kontakt med personer som arbetade
med regenerativt lantbruk och blev fast, säger Daniel.
Filosofin stämde helt överens med det jag sökte, att
få arbeta med naturen och bygga upp jordlivet och
producera ett klimatpositivt kött.
Sagt och gjort, 2015 tog han över lantbruket från

sina föräldrar. Mjölkkorna såldes för att ge plats för
Dexterkor och Röd Angus som han idag dels bedriver avel på, dels låter gå till slakt.
– Det finns ett mycket stort intresse för KRAVcertifierat kött från klimatpositiva kor, konstaterar
Daniel. Både Röd Angus och Dexter ger dessutom
ett väldigt exklusivt kött som efterfrågas av flera
krogar. Till exempel har jag haft ett djur på Berns i
Stockholm!
Daniel har också provat sitt nötkött i Exceptionell råvara med mycket högt resultat och 2020 blev
han utsedd till Årets skånska nötköttsföretagare av
Sveriges nötköttsproducenter och Lantbrukarnas
Riksförbund. Två fina bekräftelser på att den inslagna vägen är den rätta.
Mat åt djuren både ovan och under mark

Fokus i regenerativt lantbruk är att binda kol i
marken. Det görs genom att korna betar högt gräs
i fållor under kort tid, för att efter några dagar
flyttas vidare till nästa fålla. Gräset som korna trampar ner kommer mikrolivet i marken till godo,
texten fortsätter på nästa uppslag >>>
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Kobajs är livet

”

– Jag har
alltid varit
ifrågasättande
och intresserad
av ta reda på hur
saker och ting
ligger till, jag tror
att det format
min verksamhet.

Solen skiner, fåglarna kvittrar och livet känns alldeles underbart,
så som det gör när man går genom en vacker naturbetesmark
med korna idisslande intill sig. Men så SPLATSCH!!! Du sätter
foten rakt i en maffig, nylagd koblaja! Mums, tänker du och
hugger genast in på den framdukade måltiden.
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

Förhoppningsvis är ovanstående

Daniel Emitslöf

VET MER:
Exceptionell råvara är en
mötesplats med syfte
att skapa kontakter och
fördjupa relationerna
mellan producenter och
kockar i Sverige.
Målet är att skapa en
långsiktig plattform
för utveckling av
råvaror och nya
affärsmöjligheter.
Projektet stöds av
Axfoundation, LRF,
Martin & Servera och
Svenskt kött.

bygger upp mullhalten och ökar bördigheten. Gräset
skyddar även marken från att trampas sönder och,
inte minst, det skyddar mot solen.
– I och med det skyddande gräslagret stannar
daggen kvar och hindrar marken från att torka ut,
säger Daniel. Till och med sommaren 2018, som ju
var extremt torr, hade jag bete hela tiden. Så argumentet att man slösar på materialet genom att låta
korna trampa ner gräset, som ofta förs fram mot regenerativt jordbruk, håller jag inte med om.
Dessutom, poängterar han, växer ju gräset upp
igen.
– Gräset gör en paus i ungefär fyra dagar efter
att det blivit stört, sen börjar det växa igen, säger
Daniel. Jag har testat genom att putsa vissa delar av
betesmarken och låta andra vara nedtrampade. Och
det var ingen skillnad på återväxten. Så då kan jag
bespara mig tiden och dieseln det tar att putsa och
låta djuren sköta jobbet åt mig istället!
Våga för att vinna

Med minst sex sorters blommande örter i vallarna och en betesstrategi med intensivt bete följt av
lång vila är gården ett paradis för pollinerande insekter eftersom åtminstone en åker står i blom hela
betesperioden. Och betet räcker länge. Djuren
betar normalt sett fram till årsskiftet och under den
10

korta stallperioden utfodras de med gräs med högt
näringsinnehåll som skördats från markerna.
Idag har Daniel runt 70 kalvande kor, men
målet är att ha runt 100 kalvningar per år. Förutom
de egna markerna betar djuren på arrenden och i
naturreservatet Dalshult, och från och med 2023
även i naturreservatet Sporrakulla. Avel och köttlådor kompletterar han med snickarjobb samt odling
av ekologisk raps och lite spannmål.
Daniel är även elproducent med en solcellsanläggning stor nog att täcka såväl gårdens behov som att
sälja el till nätet. På gården finns dessutom en gårdsbutik med grillar, gjutjärnsgrytor, kryddor, nötkött
och inredning. Och så odlas grönsaker för husbehov
enligt permakulturprincipen. Som om inte det vore
nog restaurerar Daniel en gammal betesmark, som
rymmer såväl sällsynta örter som fruktträd.
– Jag har alltid varit ifrågasättande och intresserad
av ta reda på hur saker och ting ligger till, jag tror att
det format min verksamhet, säger han. Man måste
våga experimentera, testa och misslyckas. Ett regenerativt lantbruk, till exempel, ser kanske konstigt
ut om man är van vid ett konventionellt jordbruk.
Det tyckte mina föräldrar i början, men nu är de
jättepositiva när de ser vilka resultat det ger. Så testa
bit för bit och se vad det ger – det är enda sättet att
nå förändring.

ett helt otänkbart scenario för dig som läser. Men om du istället hade varit en dyngbagge, daggmask, dyngfluga
eller något av alla de andra djur som lever i och av
kospillning, då är koblajor livet. Bokstavligen talat.
– Det finns cirka 450 leddjursarter i Sverige
som behöver spillning för sin överlevnad, berättar
Jonas Ivarson, rådgivare på HIR. Vissa äter den,
andra lägger ägg i den och några gör båda delarna.
Dessutom finns det många djur som är indirekt
beroende av spillningen. Till exempel fåglar och
fladdermöss som äter av skalbaggarna, flugorna
och larverna som samlas i och omkring komockan.
Bryter ner och fördelar näringen

Att det verkligen kryllar av liv i kospillning är ingen underdrift, i en enda komocka kan man hitta
mellan 500 och 1 000 individer leddjur, och därutöver en mängd svampar.
– Spillning innehåller mycket protein och är
eftertraktad mat för många, säger Jonas. Det
dröjer inte länge efter att en ko har bajsat som
flugorna flockas; för att äta och för att lägga ägg.
Sen när larverna kläckts lever de i sin tur också på
spillningen.
Även de flesta arter av dyngbaggen lägger sina
ägg i spillning. Men några av dem, till exempel
tordyveln, gräver istället gångar under spillningen
och drar ner dyngan till sina larver – och sprider
på så vis näringen till växternas rötter. Precis som
daggmaskarna gör.
– Om du kikar under en komocka som torkat

lite hittar du ofta gott om mask, i full färd
att bryta ner spillningen, berättar Jonas.
Växelbete förebygger parasitproblem

Runt komockan byggs en komplicerad
näringsväv där djur, svampar och bakterier
samspelar och skapar förutsättningar för arters överlevnad och god jordhälsa. Att störa
väven så lite som möjligt är viktigt, därför ska
man vara försiktig med avmaskningsmedel.
– Om djuren måste avmaskas ska man inte släppa dem på betet direkt, utan låta dem stå på stall
några dagar, säger Jonas. Avmaskningsmedel tar
nämligen inte bara död på parasiterna utan påverkar även insekterna och det övriga livet i komockan. Självklart ska djuren avmaskas om det behövs,
men det bästa är om man istället kan förebygga
parasiter. Till exempel genom att låta marken
växelbetas av andra betesdjur.
Men vad är det då som gör just komockan
speciell? Duger inte en hästskit lika bra? Jo, i
mångt och mycket gör den det, men åtminstone
på en punkt skiljer de sig åt.
– Kor skiter lite slumpartat medan hästar ofta
har sina favoritställen, säger Jonas. Hästar koncentrerar alltså näringen till få ställen medan kon
sprider ut den över hela betesmarken, vilket
gynnar artrikedomen.
Så tänk på det nästa gång du sätter foten i en
nylagd hög – kobajs är livet!

Jonas Ivarsson.

Visste du att ...
… många insekter
som lägger ägg i
spillning, till exempel flera arter av
dyngflugan, också är
viktiga pollinerare?
Så utan dessa
skitviktiga barnkammare – ingen mat.

Vill du ha rådgivning
om jordhälsa?
Läs mer på sidorna
42 och 50.
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En svindlande
naturupplevelse
i full fart
I Sandåkra strax söder om Hässleholm
ligger ett riktigt höjdarföretag – MultiLevel. Bland klätterbanor, ziplines och
klätterträd bjuds besökarna på fartfyllda
utmaningar i naturskön miljö, allt medan
korna på ängen förundrat tittar på.
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

texten fortsätter på nästa uppslag >>>
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E

fter 21 år på IKEA, bestämde sig
Magnus Pålsson sig för att göra något
nytt. Inte för att han vantrivdes med sitt
jobb, utan helt enkelt för att det var dags
för förändring. Barnsligt förtjust som
han är i ziplines, fart och höga höjder,
startade han ett företag med just den
inriktningen och började konstruera
banor på sin fars föräldragård. Genom
nyttjanderättsavtal med sin farbror, som
äger fastigheten idag, har han och hans
medarbetare byggt upp ett antal ziplines och klätterbanor – öppna för såväl barn som vuxna och tillgängliga för rullstolsburna.
– Området där vi är har stora höjdskillnader,
vilket passar bra för ziplines, och en fantastiskt
vacker natur, berättar Magnus. Naturen är en viktig del av helhetsupplevelsen, så när vi rör oss genom området med besökarna berättar vi alltid om
floran, faunan och gårdens verksamhet. Det är väldigt uppskattat, inte minst av besökare från stan.
Rekordår i pandemins spår

MultiLevel startades våren 2017 med ambitionen att öppna för besökare samma sommar. Riktigt
så blev det inte, först sommaren 2018 stod anläggningen klar. Eller klar och klar, än är inte riktigt allt
på plats.
– Det som återstår är att färdigställa vår längsta
zipline som blir 600 meter lång, säger Magnus. Sen
är jag nog nöjd. Att bygga tar mycket tid och kostar stora summor pengar, inte minst som vi följer

Magnus Pålsson
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högsta möjliga säkerhetsnorm. Säkerheten är inget
vi tullar på!
Med företagsstöd från Landsbygdsprogrammet,
egna investeringar och många arbetade timmar har
MultiLevel byggt upp kapacitet att ta emot ett stort
antal besökare varje år. Förra året blev ett rekordår,
besöksantalet fyrdubblades jämfört med 2019, men
det finns plats för många fler.
– Att marknadsföra företaget är det som jag
tycker är allra svårast, säger Magnus. Det räcker
inte att lägga ut en film på YouTube för att besökarna ska strömma till, som jag först trodde ... Våra
nöjda besökare har visat sig vara de viktigaste marknadsförarna, men att göra företaget känt på marknaden har tagit längre tid än jag förväntade mig.
Dubbelt så mycket av allt

En viktig ingrediens för att locka besökare är
samarbetena som MultiLevel har med andra företag
i trakten. Bland annat samarbetar man med Hotell
Statt i Hässleholm, Tykarpsgrottan och Custon vägkrog, men också med mindre aktörer som grannen
Asmoarp Natur AB, Lunnahöjagården och Rallarhustruns veranda & logi.
– Våra verksamheter kompletterar varandra
och gör att vi kan erbjuda
besökarna mer än vad vi
kan göra på egen hand,
vilket stärker våra företag, menar Magnus.
MultiLevel ägs och drivs
som sagt av Magnus, men skapar
samtidigt arbetstillfällen för åtta
yngre personer. Några av dem är fast
anställda andra tas in vid behov, men en
sak är säker – Magnus jobbar mest.
– Om någon som läser den här artikeln
blir sugen på att starta ett liknande företag, då
har jag bara ett råd: gör en tidplan och en budget
och dubbla dem, säger Magnus. Då kanske du är
halvvägs av hur verkligheten kommer att se ut.
– Jag ångrar inte att jag tog steget, men det är
definitivt ingen ”walk in the park”. Men väl en åktur
i skogen!

”Området där vi är har stora höjdskillnader, vilket passar bra för ziplines, och
en fantastiskt vacker natur.”

Att marknadsföra företaget är det Magnus Pålsson tycker är allra svårast.
”Det räcker inte att lägga ut en film på YouTube för att besökarna ska
strömma till, som jag först trodde.”

T v: Ett av Magnus
Pålssons mål är att
färdigställa den längsta
ziplinen som ska bli
600 meter lång.
T h: MultiLevel
är ingenting för
höjdrädda.
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”Vi känner att vi
gjorde rätt som
ställde om”

Ur Smart Landsbygd
nummer 2 2018

2018 berättade Smart landsbygd om Trulssons i Ingelsträde, familjelantbruket som valde att ställa om till ekologisk mjölkproduktion i mjölkkrisens spår. Nu har det gått drygt tre år sedan
gården KRAV-certifierades och vi undrar: vad har hänt sedan dess?
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal
När

Caroline Trulsson

Omläggningsrådgivning?
Läs mer på sid
48-50
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bröderna

Jan och
HUR GICK
Hans-Olle Trulsson stod
DET SEN?
inför ultimatumet att lägga av
eller ställa om till eko, så föll valet på det sistnämnda. En gård utan mjölkkor var inget för dem och
ekologisk produktion kändes lockande. Främst ekonomiskt (då var mjölkpriset för eko betydligt högre
jämfört med konventionellt), men även för att de
såg andra värden i det ekologiska. Sedan omställningen har det nu gått drygt tre år och mycket har
hänt. Det viktigaste är att den yngre generationen
satsar för att så småningom ta över.
– Vi har startat ett nytt företag och bestämt oss
för att försöka driva lantbruket vidare, berättar
Jans dotter Caroline Trulsson. Så vi i den
yngre generationen
arbetar mer på
gården nu, även
om vi fortfarande har andra
arbeten också.
En annan förändring är att inredningen
i det befintliga stallet bytts ut och att
man förberett för tillbyggnad och utökning av verksamheten. En ansökan om
investeringsstöd för har skickats in till
Länsstyrelsen och i skrivande stund väntar Trulssons hoppfullt på svar.
– I samband med att vi bytte inredning drog vi också ner på antalet
koplatser, säger Caroline. Nu har
vi bättre ko-komfort med bredare och mjukare liggplatser, men
ändå samma årsproduktion. Vi

har också ställt om mer mark till eko och brukar
mer mark än vad vi gjorde för tre år sedan.
Då 2018, när omställningen var helt ny, hade
de främst två utmaningar med det ekologiska lantbruket. Den ena var att uppnå bra kvalitet på grovfodret, den andra att få korna att beta tillräckligt.
Genom att bli bättre på att ta vara på betesvallarna,
till exempel genom att putsa, vattna och växelbeta,
har man kommit tillrätta med problemen och lockat korna att beta mer.
– På så vis mjölkar de bra även under sommaren,
säger Caroline. En annan utmaning för ekologiskt är
däremot att hålla koll på fosforbalansen så att vi inte
utarmar jorden på sikt. Just nu går det bra, men
som sagt – vi håller koll så balansen inte förändras.
Det finns också andra utmaningar att förhålla sig
till. Den pågående klimatförändringen har gjort att
Trulssons fått tänka mer på att till exempel buffra
foder och planera ytterligare för att kunna vattna
grödor. Framöver vill de också utöka eko-arealen,
men för det krävs fler betande djur. Ett positivt
besked på investeringsstödet är alltså efterlängtat.
Utmaningarna till trots – ångrat omställningen
har de inte gjort.
– Priset för ekologisk mjölk täcker inte merkostnaderna för att uppfylla de högre kraven som ställs
på produktionen, säger Caroline. Ideologiskt vill vi
vara en del av eko, inte minst för att en märkning
gör det enklare för konsumenten att förstå vad de
betalar extra för. Vi tycker det är roligt att driva
ekologiskt lantbruk och hoppas vi kan bidra till att
konsumenterna är villiga att betala för det vi gör
extra för djur och miljö. Så ja, trots ekonomiska
tvivel ibland känner vi att vi gjorde rätt som ställde
om.

”Det märks att
intresset för och
kunskapen om
biologisk mångfald
har ökat”
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

I artikelserien Hej på
dig lär vi känna medarbetare på Länsstyrelsen Skåne. Den här
gången är det landskapsvetare
Sara Flincks tur att berätta mer
om vem hon är och vad hon gör.

HEJ
PÅ
DIG

Du arbetar vanligtvis med biotopskydds
frågor och behörighetsutbildningar, men
den senaste tiden har du gjort något helt
annat. Berätta!

– Jag har varit utlånad till enheten för pandemitillsyn. Där har jag kontrollerat att olika verksamhetsutövare, till exempel handelsplatser och gym, har
följt den tillfälliga covid-19-lag som gällt i Sverige.
Men när den här tidningen är tryckt tror jag att jag är
tillbaka på min ordinarie tjänst igen!
Du handlägger vanligtvis ansökningar om så
kallade 11B-dispenser, vad innebär det?

– Det är ansökningar där markägaren vill ta bort,
flytta eller på annat sätt göra ingrepp i en skyddad
biotop som ligger i anslutning till jordbruksmark. Till
exempel ta bort en stenmur eller göra ingrepp i alléer, småvatten, våtmarker, stenrösen eller åkerholmar
i syfte att rationalisera jordbruket.
Är det svårt att få dispens?

– Ja, biotoper har ett starkt skydd så det krävs
särskilda skäl för att få dispens. Det är ofta inga enkla

ärenden utan de kräver en process där vi bedömer
värdet av biotopen och avgör om samhället har råd
att mista den. I dialog med lantbrukaren försöker jag
hitta en lösning som gör att biotopen kan vara kvar,
helt eller åtminstone delvis. Om det inte går och
dispensen beviljas, för vi en dialog om hur den borttagna biotopen ska kompenseras på bästa sätt. En
dispens är nämligen i stort sett alltid kopplad till en
kompensationsåtgärd, som ska se till att en ny biotop
med likvärdig biologisk betydelse upprättas.
Möter du förståelse i ditt arbete?

– Ja, det tycker jag. Många lantbrukare förstår värdet av biotoper i odlingslanskapet, och jag försöker
alltid bättra på kunskapen ytterligare! Att insekter,
som pollinatörer och predatorer som är en nyttig
ekonomisk resurs för lantbruket, är beroende av biotoper för att överleva tänker inte alla på. Så den biten
lyfter jag alltid upp och påminner om. Även fältviltet,
som många gärna vill ha på sina marker, riskerar att
försvinna om en biotop tas bort.

SARA FLINCK
Bor: I byn Fjälkinge strax
utanför Kristianstad.
Utbildning: Först
arbetade jag som
djurskötare inom
lantbruket, men efter ett
antal år utbildade jag
mig till landskapsvetare.

Odlar: I min trädgård,
som inte är alltför ansad,
odlar jag grönsaker. När
jag lägger ner tid på att
odla får det gärna vara
sådant som jag kan äta!
Gillar: Förutom att
vara i trädgården så
sjunger jag i kör och är
engagerad i en scoutkår.

Du har jobbat på Länsstyrelsen i ungefär tio
år, märks det någon skillnad i ditt arbete nu
mot då?

– Det märks tydligt att intresset för och kunskapen om biologisk mångfald har ökat. Jag behöver
inte börja från noll i diskussionen med lantbrukaren
utan de flesta är ganska pålästa. Det gör att vi kommer mycket längre och åstadkommer betydligt mer
konstruktiva åtgärder idag, vilket är jätteroligt. Allt
blir så mycket lättare när det finns kunskap.
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Grön infrastruktur
i praktiken
Grön infrastruktur definieras av Naturvårdsverket som ”ekologiskt
funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt
anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”. Krångligt? Egentligen inte. Häng
med till Norregården i Dalby och se hur det kan fungera i praktiken!

M

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

På uppdrag av
Länsstyrelsen erbjuder
Collette kostnadsfria
rådgivningar kring
hur du skapar gröna
korridorer och ökar
biologisk mångfald.
Se sidan 39.
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en innan praktik, lite teori. Precis som
vi människor behöver så kallad grå infrastruktur, till exempel vägar, elledningar,
vatten och avlopp, behöver vi grön infrastruktur. Den gröna infrastrukturen är
nätverk av natur som främjar biologisk
mångfald och ekosystemtjänster, som
pollinering, syre, rent vatten, med mera.
Grön infrastruktur behövs helt enkelt
för att skapa livsmiljöer där växter, djur
och människor kan trivas och må bra.
– Landskapet omkring oss har blivit allt mer likformigt och förutsättningarna för en rik biologisk
mångfald har minskat, säger Gudrun Berlin, samordnare för Grön infrastruktur på Länsstyrelsen.
För att gynna mångfalden måste vi bli bättre på
att tillvarata, utöka och knyta samman miljöer där
växter och djur trivs. Det gäller både rödlistade och
vanliga arter, samt de ekosystemtjänster som den
biologiska mångfalden ger. Det är vad grön infrastruktur handlar om.
Så hur gör man det? Dags för praktiken!
Mångfald i skyn …

Citronfjärilarna fladdrar, humlorna surrar och sånglärkorna drillar när vi går den smala vägen från Norregårdens gårdsplan och upp mot fälten. Förutom
Gudrun Berlin är Norregårdens ägare Fredrik
Ohlsson med samt rådgivare Collette Coumans.

Vid sidan av vägen växer vetet tätt och ovanför
flockas lärkorna. Att de håller till just här har sin förklaring – lärkrutor.
– Jag säljer dem, säger Fredrik. Lärkrutorna
alltså. I år har jag runt 30 stycken här i fältet. Eftersom vi säljer viltfågelfrö i gårdsbutiken har vi många
fågelintresserade kunder som gärna köper en
lärkruta också. Min fru Sofia frågar mig varje år hur
många hon får sälja och jag räknar efter – det får ju
inte bli alltför plottrigt på fältet.
Lärkrutorna fungerar som effektiva start- och
landningsplatser för fåglarna, som blivit märkbart
fler sen Fredrik började med rutorna.
– När jag sår stänger jag bara av såmaskinen en
liten bit och så har jag en lärkruta, säger han. Hur
enkelt som helst. Det enda som är viktigt är att inte
lägga rutan i sprutspåren. För då går räven in och tar
fågelungarna.
… i snåren …

Vi vandrar vidare och Collette konstaterar att det
höga gräset vid vägkanten är perfekt för många
djur, men att gräset gärna får kompletteras med fler
buskar och träd.
– Ser du, säger hon och pekar. Härifrån och till
nästa buske är det lite väl långt. Många djur drar sig
för att flyga över öppna områden, så genom att plantera buskar och träd närmare varandra hjälper du till
exempel bin, fladdermöss och fåglar. Dessutom är

För att gynna
mångfalden måste
vi bli bättre på att
tillvarata, utöka och
knyta samman miljöer
där växter och djur
trivs.
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”

För att skapa en välfungerande grön
infrastruktur finns det ett nyckelord
framför andra: variation. Gräs, träd,
buskar, stenhögar, stenmurar och
nässeldungar – vi checkar av dem
alla längs vandringen.
blommande buskar och träd viktig mat för pollinerare tidigt på våren.
Fredrik nickar och berättar att han vill anlägga
häckar likt de engelska runt sina marker. Då skiner
Collette upp.
– De engelska häckarna är fantastiska! De bildar
ekosystem i sig själv och ju äldre de är desto bättre.
Plantera gärna även häckar mellan fälten, så blir förutsättningarna för biologisk mångfald ännu bättre.
Fredrik har fler argument för häckarna:
– Grödorna växer bättre innanför en skyddande
ridå, det märker jag på de ställen där jag har häckar
redan idag. Men framför allt hoppas jag att de skyddar mot vildsvin, som är ett stort problem för oss.
… och på djupet

VET MER:
Under rubriken
”Grön infrastruktur” på
lansstyrelsen.se/skane
hittar du mer information
om grön infrastruktur.
Bland annat goda
exempel att inspireras
av, tips på vad du som
lantbrukare själv kan göra
för att stärka den gröna
infrastrukturen samt en
sammanställning över
vilka stöd som finns att
söka till konkreta åtgärder.

20

För att skapa en välfungerande grön infrastruktur
finns det ett nyckelord framför andra: variation.
Gräs, träd, buskar, stenhögar, stenmurar och nässeldungar – vi checkar av dem alla längs vandringen.
Vid vägens slut breder en äng med blommande
örter ut sig och på ängen en liten damm där
grodorna kväker.
– Vet du vilka arter du har här?
frågar Gudrun, samtidigt som en groda hoppar i vattnet.
– Lövgroda – bland annat, svarar Fredrik.
– Den har verkligen fått ett
uppsving, säger Gudrun. Från att
knappt ha funnits någonstans hittar
vi den nu på flera ställen i Skåne, det
är riktigt roligt att se.
Från ängen fortsätter vi ut på fältet med
rödklöver och Fredrik pekar på en tom kantzon.
– Där brukar jag ha blommor, men i år tog kvickroten över och jag fick plöja upp allt, berättar han.
I vanliga fall ”lär” blomremsan humlorna att flyga på
rödklövern. Jag brukar så honungsört, den är poppis, och när de lärt sig att flyga dit hugger jag ner
blommorna – mitt i natten, när så få insekter som
möjligt är aktiva. När honungsörten är borta fort-

En gammal halmbal blir bo åt många olika arter.

sätter humlorna ändå att flyga till samma ställe och
pollinerar då klövern istället. Det funkar jättebra,
skörden blir märkbart större.
Vi har nästan nått slutet på vår runda, men
Fredrik har några saker till att visa. Halmbalarna,
som han sätter ut lite varstans för att gynna humlorna och högen med död ved – ett smörgåsbord
för spillkråkor och gröngölingar. Och så remsan i
veteåkern som han klipper med gräsklipparen, ett nytt experiment för i år. Där
trivs hararna som tuggar i sig av de
Fo
to:
nya skotten från vetet. ResultaMo
st
Ph
tet? Betydligt fler harungar än
oto
s
vad han brukar ha, till glädje
för gårdens jägare.
– Den biologiska mångfalden ger mig bättre skördar
och minskat behov av växtskyddsmedel, men framförallt ger den mig
en fantastisk arbetsmiljö, konstaterar
Fredrik. Att se rapphönsen springa runt traktorn,
harungarna hoppa på fältet och höra sånglärkan
sjunga, det är värden som inte kan mätas i pengar.

Fredik Ohlsson, Collette Coumans och Gudrun Berlin har just inspekterat en av många lärkrutor som finns på Fredriks ägor.

Variation i landskapet ger biologisk mångfald.

Död ved är ett smörgåsbord som står uppdukat åt många.
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Vilda, vackra
och värdefulla
Att odla blommor för att gynna pollinatörer har blivit allt vanligare
och många lantbrukare väljer att avsätta mark till blomremsor.
Men vad är viktigt att tänka på i valet av frö? Smart landsbygd
frågade Tina D’Hertefeldt, växtekolog och forskare vid Lunds
universitet, och Stefan Andersson, lektor i botanik och forskare
vid Lunds universitet, tillika styrelsemedlem i Lunds Botaniska
Förening.

O

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

m man vill gynna pollinatörer är det insekter har varit lite väl stort, vi skulle behöva
viktigt att välja en fröblandning som inne- ett bredare synsätt som inkluderar alla pollinatöhåller arter som blommar från tidig vår till rer, menar Stefan. När man sår blomremsor är det
sen höst, säger Tina. Pollinatörerna behö- därför bra att välja fröblandningar som har ett brett
ver mat hela säsongen,
spektrum av växter där även
inte bara några veckor
flockblommiga arter och måror
mitt i sommaren. Det
är inkluderade. Det är arter som
är också betydelsefullt
uppskattas av flugorna, som ockatt i största möjligaste
så är viktiga pollinerare.
mån välja frön från arEn annan sak att fundera på är
ter som finns naturligt
om blomremsorna ska gynna poli den lokala floran, gärna vanliga
linatörerna eller pollineringen.
arter. Dels för att de arterna reDet vill säga: sår man blomremdan är anpassade efter vår miljö
sor för att ge pollinatörerna mat
och därmed har lättare att etaeller för att få bättre skördeutblera sig, dels för att vi genom
fall? Om det är det senare finns
att välja lokala arter inte riskerar
det mer än bara själva valet av
att få in växter som trivs alltför
arter att ta hänsyn till. Till exbra. Kanske till och med blir
empel att placera blomremsorna
Kamäxing, Cynosurus cristatus
invasiva.
väldigt nära det man odlar och att
odlingsfälten inte är alltför stora. Bäst är egentligen
Viktigt att inte glömma de ”fula”
att ha blommorna utspridda i fältet, men det är kanEn annan sak som är viktig är att inte bara välja ske inte alltid helt enkelt.
arter som gynnar humlor och bin. Pollinatörerna är
En annan viktig aspekt med blomremsor är att de
betydligt fler än så!
gynnar naturliga fiender.
– Jag kan nog tycka att fokus på våra ”gulliga”
– Med blomremsor och andra växter, till
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exempel sälg, kan man få naturliga fiender som gallsteklar och nyckelpigor att trivas och föröka sig,
vilket i sin tur kan göra att behovet av växtskyddsmedel minskar, säger Tina. Vilket i sin tur påverkar
den biologiska mångfalden – inklusive pollinatörerna. Återigen, tänk bredd och helhet snarare än att
fokusera på enskilda delar.
Hjälp fjärilarna med perenna växter

I detta, att se till helheten, är det också viktigt
att komplettera de ettåriga växterna med perenner.
Inte minst för fjärilarnas skull, de är helt beroende
av att det finns arter som står kvar mer än en säsong
där de kan lägga sina ägg.
– När fjärilarna lägger ägg på växter i en blomremsa som plöjs ner på hösten har äggen och
larverna ingen chans att kläckas ut, säger Tina. Att
ha ett mer långsiktigt tänk och på vissa ställen så in
perenna, svenska arter har därför stor betydelse om
man vill öka antalet fjärilar. Genom att inte plöja
vissa områden gynnar man dessutom livet i marken
och skapar naturliga kolsänkor.
Ett sätt att etablera områden med perenna ängsväxter, framför allt om tillgången på lokalproducerade fröer är begränsad, är att sprida hö från en
närbelägen äng på sin egen mark.

– På så vis får man naturligt in lokala ängsarter som, när de etablerat sig, verkligen gynnar en
mångfald av pollinatörer och naturliga fiender, säger
Stefan.
Låt stå!

Sist men inte minst: om du inte vill eller kan
anlägga blomremsor, så finns det ett enkelt men
effektivt sätt att gynna pollinatörer – låt bli att ta
bort det som redan finns. En nässeldunge som
lämnas kvar är en fantastisk barnkammare åt nässelfjärilar. Sälgen med sin tidiga blomning är både
oumbärlig som mat för pollinatörerna och som
boplats åt naturliga fiender. Och vallmon och blåklinten i fältet är uppdukade måltider för en humla.
Insekter gör inte skillnad på ogräs eller frösådda
blommor, det enda de bryr sig om är att växterna
ger mat, skydd och en plats där de kan lägga sina ägg.
– Att man vill avsätta mark till blomremsor är
jättepositivt, men minst lika viktigt är att bevara
det som finns naturligt, säger Tina. Och allra bäst är
att kombinera många olika åtgärder – blomremsor,
nässeldungar, lärkrutor, halmbalar till humlorna,
sälgbuskage och så vidare.
– Ju mer mat och miljöer vi ger till insekterna,
desto större mångfald får vi tillbaka.

Stefan Andersson,
lektor i botanik och Tina
D’Hertefeldt, växtekolog.

3

blomstrande
tips som gynnar
pollinatörer och
naturliga fiender

•

•

•

Tänk lokalt och
använd svenska fröer
som fungerar i din
odlingszon.

Komplettera ettåriga
växter med perenner,
så får insekterna
både mat och
barnkammare.
Inse ”ogräsets” värde
och se blomremsor
som ett komplement
till det som redan
finns.
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Med bäret i
huvudrollen
Krusbär, vinbär, blåbär, aronia, björnbär, jordgubbar, blåbärstry,
tranbär, hallon – på Wrams Aroma i Tollarp odlas mängder av
bär. Och mest av allt odlas där havtorn, runt 18 ton om året
närmare bestämt.

D

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

Lär mer om hur du
skapar ditt företags
kommunikationsplan.
Se sidan 33.

et var under ett seminarium på SLU Balsgård som Anders Bergs intresse för de
små, gyllengula och supernyttiga bären
väcktes.
– Jag tyckte att allt som berättades om
havtorn lät superhäftigt, säger Anders. Som
att ryska kosmonauter tog med sig havtornsprodukter på sina rymdfärder, eftersom
bären är så nyttiga. Havtorn är till exempel det enda bär som innehåller omega-7.
Dessutom innehåller det omega 3, 6 och 9,
C-vitamin och betakaroten.
När intresset väl väckts började Anders skrida till
verket. De första havtornsplantorna satte han 2005
och sedan dess har odlingen vuxit rejält. Idag är den
Nordens största. Bären säljer han dels som de är,
dels förädlade till puré (juice), olja och pulver.
– Hittills har jag lämnat bort förädlingen,
men snart kommer allt att skötas härifrån, säger
Anders och slår ut med handen mot en tom yta bredvid gårdsbutiken. I höst bygger vi en ny lokal med
personalrum, frysrum och livsmedelshall där vi ska
ta hand om allt vi odlar på gården.
Ekologiskt och ekonomiskt

Och det är mycket. Förutom havtornen och en
rad andra sorters bär odlas rabarber, sparris, äpplen,
päron och potatis. En del av det förädlas, annat säljs
vidare direkt som det är. Det varierar nämligen vil24

ket som lönar sig bäst och Anders räknar noga efter.
– För mig är det viktigt att ha fina grejor, säger
han. Jag odlar ekologiskt och mina puréer, oljor och
pulver innehåller inga tillsatser. Det är också viktigt
att ha en lönsamhet i det jag gör. Därför tittar jag
alltid på vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt
att göra med råvarorna och jag dumpar aldrig priset
för att få en affär, då får det hellre vara.
Till kunderna hör dels livsmedels-, hälsokost- och hudvårdsindustrin, dels privatpersoner.
Försäljningen sker via flera kanaler, bland annat
Wrams Aromas hemsida, webbshoppen Wrams
Skafferi, den egna gårdsbutiken, andras gårdsbutiker, marknader och REKO-ringar; från Ystad i söder
till Växjö i norr.
– Jag gillar hela den här rörelsen med direktförsäljning till kund, säger Anders. Kunderna får fler
produkter att välja mellan, bättre smak och högre
näringsinnehåll och vi odlare får direkt feedback på
våra produkter. Ofta positiv – som när jag var på
Bondens egen marknad i Malmö och kunden som
köpte jordgubbar av mig inte ens hann bort till bilen
innan bären var uppätna. Så hen fick komma tillbaka
och köpa fler!
Ett bär med många goda sidor

Parallellt som nya bärbuskar och sorter ständigt
tillkommer på gården, hjälper Anders andra odlare
att satsa på havtorn. Varje år driver han upp och

Havtorn
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Anders Berg har inte bara försäljining på sin gårdsbutik utan även via hemsida, webbshop, andras gårdsbutiker, marknader och REKO-ringar.

”

Havtorn är så otroligt annorlunda, konstaterar
han. När man gör puré av dem och ser allt fett
och skum som bildas, då inser man att havtorn
verkligen inte är som alla andra bär.
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säljer cirka 30 000 havtornsplantor och planen
framöver är att kunna ta hand om bär också från
dessa i gårdens nya produktionslokaler.
Och så kommer vi till frågan som alla som försökt plocka havtorn säkert undrar över: hur plockar
man 18 ton bär utan att sticka sig halvt fördärvad
och bli galen på kuppen?
– Tidigare gick vi med sekatör och klippte av
grenar, som vi la i frysen innan vi skakade av bären, berättar Anders. Men efterhand som plantorna
växte och förgrenade sig blev det allt jobbigare …
Därför sökte jag investeringsstöd och utvecklade en
traktorburen skördemaskin. Så nu går det betydligt
lättare!
Havtorn kan dessutom skördas under lång tid;
på Wrams Aroma börjar man i augusti och håller på
i tre-fyra veckor innan de sista bären är plockade.

En annan positiv sak med havtorn är att det är tacksamt att odla. Plantan är kvävefixerande och kräver
varken särskilt mycket gödsel eller omsorg. Den
klarar sig till och med ganska bra utan vatten, även
om den såklart växer bättre med.
– På det viset är det ett riktigt framtidsbär, säger
Anders. Anspråkslöst och anpassat för torka.
Efter denna lovsång till havtornens ära är det inte
konstigt att havtorn fortfarande är Anders favoritbär, alla andra superbär till trots.
– Havtorn är så otroligt annorlunda, konstaterar
han. När man gör puré av dem och ser allt fett och
skum som bildas, då inser man att havtorn verkligen inte är som alla andra bär. Havtorn är nyttigt,
roligt och lönsamt – och därför fascinerar det mig
fortfarande.
27

Fritiof Nilsson Piraten

I döda poeters sällskap. Så skulle man kunna kalla det här
numrets fem utflyktstips. Vi tar oss ut i det skånska landskapet
med utgångspunkt hos fem döda författare och deras verk.
Kom ihåg att hålla avstånd även i naturen.
TEXT: Maria Sandell

Harry Martinsson
NORDOST - NYTEBODASKOGEN

”Och kronan höll här, medan det övriga
Sverige nästan levde i ovetskap därom,
en av landets tätaste och mörkaste trollskogar. En verklig, virkesgrov susande sagoskog, där tjädrarna flögo upp för vart
tionde steg, så att hela skogen bullrade
som av motorer långt före flygmaskinernas tidevarv, och även sedan.”

Foto: Maria Sandell
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Harry Martinsson föddes i Nyteboda på gränsen
mellan Blekinge och Skåne, men lämnade barndomshemmet redan som sexåring. Då började år
av fosterhemsplaceringar som finns beskrivet i hans
bok Nässlorna blomma. Det är där som Harry Martinsson också beskriver Nytebodaskogen. På hans
tid var skogen känd som en av de finaste barrskogsmiljöerna i Skåne med stora trädjättar som
var runt 200–250 år. Skogen ägdes av staten och
skyddades som domänreservat redan 1937, det är
därför Harry Martinsson talar om kronan som förvaltare av skogen.

Den halvöppna gran- och
tallskogen med sin matta av
grönskimrande
mosstäcke
var ett populärt utflyktsmål
men 2005 kom Gudrun. Stormen fällde många träd,
och sedan kom granbarkborren. Stormarna Per
2007 och Gorm 2015 tog ytterligare träd och sedan
dess har skogen inte varit sig lik.
Många kallade skogen för en urskog innan stormarna men kanske är skogen idag mer lik en urskog än tidigare. Bränder och stormar som skapar
stora mängder döda och fallna träd tillhör skogens
livscykel och idag är nya träd på väg upp i Nyteboda. Det som gör naturreservatet Nytebodaskogen
så spännande idag är att det står mitt i slagfältet
mellan gran och bok. Granens naturliga utbredningsområde går i norra Skåne och granen vandrar sakta söderut samtidigt som boken går norrut.
Genom Nytebodaskogen går Skåneleden (SL1 kust
till kust, etapp 5) i öst-västlig riktning. En kortare
vandringsstig tar dig förbi Lommagylets östra
strand och vidare via Södra Kroksjön. Utöver dessa
leder är terrängen svårtillgänglig. Var uppmärksam
på fallande träd och grenar. Parkering och toalett
finns i anslutning till reservatet.

Enligt Fritjof Nilsson Piraten var fjärde tisdagen i juli den
förnämsta tisdagen för att inte säga bästa dagen på året.
Då var det Kiviks marknad, och i boken ”Bombi Bitt och
jag” beskriver han utsikten över havet från marknadsfältet
tidigt på marknadsmorgonen. Samma utsikt som du idag
kan njuta av en tidig sommarmorgon, även de dagar det
inte är marknad.
Kiviks marknad har anor från medeltiden men det var
först på 1800-talets början som den flyttade från de
trånga gatorna i Kivik till den stora sandheden norr om
staden. Och sedan dess har tusentals fötter traskat runt
på heden under ett par dagar i juli, en störning som gjort
fältet till en biologisk hotspot.

Foto: Most Photos

”Solen hade just gått upp ur havet och slagit
en brygga av glimmande ljus från horisonten
till stranden, där ett brunt tångbälte sakta hävde sig. Utanför tången gick vattnet klargrönt,
bleknande längre ut och övergick i mjölkvitt.
En vindkåre drog ett mörkblått streck över den
vita ytan.”

Uppe på sandheden och i sluttningen ned mot havet
växer den väldoftande sandnejlikan. Den har sällskap av
sällsynta arter som sandvedel och tofsäxing. Och i den
varma sanden trivs insekterna. Den kalkrika sanden har
skapat förutsättningar för Sveriges sällsyntaste naturtyp
– sandstäppen. Och denna naturtyp kräver att marken
störs och blottad sand kommer fram. Så idag, liksom för
två hundra år sedan, ger marknaden inte bara nyttiga och
onyttiga varor och upplevelser till alla de många besökarna – den gör naturvårdsnytta på samma gång.
Så inför nästa besök på Kiviks marknad, kom i marknadsstämning genom att läsa Piratens storslagna beskrivning av upplevelserna i en svunnen tid. Och väl på plats,
ta en extra svängom runt fältet – för sandnejlikans skull.

Carl von Linné
NORDVÄST - BORGEN

”Ängen mellan Borgen och Wallåkra bro hade
de härligaste växter, de ock icke äro allmänna,
såsom: kärrknipprot, krutbrännare, nässelklocka, kåltistel, smörbollar och rotfibbla.”
Den 8 juli 1749 besökte Carl von Linné Vallåkra och
Borgen på sin skånska resa. Han beskrev, förutom den
vackra ängen, den svarta skifferstenen som vi än idag
kan se i rasbranterna. Under en kortare period mellan
1738 och 1753 bröts det stenkol vid Vallåkra och denna
stenkolsbrytning återtogs i slutet av 1800-talet. För att
ta hand om den lera som följde med som biprodukt
bildades Wallåkra Lerkärlsfabrik. Än idag tillverkas
krukor i Wallåkra Lerkärlsfabrik.
Den äng som Carl von Linné beskrev låg troligtvis
nere i dalgången längs ån. När Råån svämmade över på
vintern göddes ängarna i dalgången och markerna har
använts som slåttermark under många hundra år. Idag
är naturreservatet Borgen mestadels skogsklätt och en

Foto: Maria Sandell

Fem fantastiska
litterära miljöer

SYDOST - KIVIKS MARKNADSFÄLT & RAVLUNDA

grön oas väl värd att besöka under årets alla årstider.
Naturen är varierande och stigarna för dig genom ekdungar, rasbranter och sumpskogar. På en platå på den
norra sidan av ån ligger en gammal fornborg där det
även finns en rastplats att äta sin matsäck vid.
Borgens naturreservat ligger i kanten av byn Vallåkra. Parkering finns både uppe i norr och nere i söder.
Tågstationen ligger ca 10 minuters promenad bort. Den
södra entrén börjar nere vid Wallåkra stenkärlsfabrik. Här
kan du titta på ett av de förstenade dinosauriefotspåren
som hittats i reservatet, samtidigt som du får en inblick i
vad leran från området har använts till sedan 1860-talet.
fler utflyktstips på nästa uppslag >>>
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I KORTHET

Elly Hallgren

Ny rapport från Formas
Ökat inslag av flerårsväxter och baljväxter i växtföljder bidrar
till ökad kolinlagring. Studien visar också att vissa varierade
växtföljder och brukningsmetoder jämfört med ensidig
odling har en positiv effekt på mängden inlagrad kol i
jorden. Det finns samhällsekonomiska vinster att hämta om
vi med ekonomiska styrmedel kan gynna lantbrukare som
övergår från monokulturer till varierade växtföljder. Du hittar hela rapporten genom att
scanna QR-koden: :

Maj Sjöwall och Per Wahlöö
SYDVÄST - EKSHOLM

”Söderslätt har en mjuk, vågig skönhet, det
är något mer än tätbefolkad lantlig idyll, ett
säreget stycke land med en sorts inbyggd
harmoni.”

Foto: Alex Regnér
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När Maj Sjöwall och Per Wahlöö skrev romanen
Polismördaren hade flygplatsen i Sturup just blivit klar.
Den invigdes 1972 och beskrivning av flygplatsen i romanen är inte nådig. ”Flygplatsen var en nationell skandal och den jävade inte sitt rykte…. Fältet hade, sedan
befolkningen deporterats, anlagts på en av Sveriges
dimmigaste platser. För säkerhets skull mitt i ett välkänt
flyttfågelsstråk och på synnerligen obekvämt avstånd
från staden”.
Martin Beck, huvudpersonen i boken, blev däremot
fascinerad av det sydskånska backlandskapet under
sitt besök hos Herrgott Nöjd i Anderslöv. Det böljande landskapet har skapats av inlandsisen och står
i kontrast till Söderslätts vidsträckta, platta åkrar. Och
bara några kilometer från flygplatsen finns idag ett par

mindre naturreservat som
bjuder på fina naturupplevelser, framför allt för dig som
vill ha skogen lite för dig själv.
Nordväst om Sturups flygplats ligger Eksholms
naturreservat. Om du sitter i ett plan på väg till eller
från Sturup kan du hålla utkik efter en hjärtformad sjö
mitt i skogen väster om flygplatsen. Det är Eksholmsjön som ligger inbäddad i den lummiga bokskogen.
Och kring midsommartid flyger horntrollen runt de
stora ekarna. Det är ekoxens hannar som kan bli upp till
8,5 cm med sina långa käkar som flyger mellan träden
på jakt efter honor.
I det kuperade landskapet ligger också Prästaskogen-Lemmeströtorp, strax sydost om flygplatsen.
Här blandas lummiga lövskogar med öppna marker
och rikkärr. Här finns en mountainbikeslinga men inga
markerade vandringsstigar. Men gör gärna en utflykt
längs skogsvägar och mindre stigar och njut av stillheten. Båda dessa reservat är bra alternativ när Torups
bokskog känns full av folk.

Foto: Most Photos

Foto: Ann-Sofie Pellas

I diktsamlingen Lerjor å sånbacka, som är skriven på
dialekten som talas i södra delen av Ingelstads härad
beskriver folklivsforskaren Elly Hallgren känslan att stå
högt uppe på backkrönet vid Kåseberga backar.
Och visst är det lätt att hålla med Elly Hallgren. Den
magnifika utsikten från Kåsebergaåsen ut mot havet
och bort mot Sandhammaren har få motsvarigheter
i Sverige. Det går att vandra från Kabusa i väster till
Sandhammaren i öster längs Skåneleden som går högt
uppe på åsen, med branten ned mot havet på ena
sidan.
Ale stenar och Kåseberga hamn är välkända besöksmål, som kanske är bäst att avstå från under de hektiska sommarmånaderna. Då kan det
vara bättre att besöka Backåkra naturreservat.

Mitt i reservatet ligger gården Backåkra. Dag Hammarskjöld köpte gården 1957
med tanke att bosätta sig här efter sina uppdrag i FN.
Tyvärr hann han nästan bara renovera gården då han
förolyckades i en flygkrasch fyra år senare. Gården
och markerna donerades till en stiftelse och är idag
museum. Här kan havet, vindarna och fågellivet avnjutas i en meditationsplats, placerad vackert i det öppna landskapet.
Kåsebergaåsen är till största delen uppbyggd av
kalkrik sand, med inslag av grus och block. Genom
rasen i branterna och av betesdjurens tramp kommer
hela tiden ny, kalkrik sand i dagen. Dessa soliga och
näringsrika blottor är betydelsefulla för många växter,
och insektslivet i de soliga, varma branterna är ovanligt
rikt.
Det finns även en rastplats i anslutning till gården
Backåkra. Parkeringsplats finns i reservatet och närmaste busshållplats är Backåkra som ligger några hundra
meter norrut.

Jordhälsoapp!

Nytt verktyg – Resurseffektivisering!
Nytt verktyg som hjälper dig till ökad effektivitet på gården.
Hushållningssällskapet, Svenska Köttföretagen och Jordbruksverket har tillsammans
tagit fram ett beräkningsverktyg som finns tillgängligt för alla att använda.
Genom att mata in dina egna värden kan du hålla koll på bland annat foderåtgång,
betesutnyttjande och växtnäringsutnyttjande och följa dina
siffror över tid. När du får koll på läget ökar motivationen till
att jobba med spill och svinn på gården och du kan bli både
effektivare, klimatsmartare och få bättre lönsamhet.
Verktyget hittar du genom att scanna QR-koden:

Hur mår min jord?
Jordbruksverket har tagit fram en app där tre
tester hjälper dig att få koll på markstrukturen
på dina fält. Appen har även en kartfunktion som sparar ner platsen du utför test på,
vilket gör det lätt att hitta tillbaka och följa upp
förändringar. En god och stabil markstruktur är
grunden för en väl fungerande odlingsjord.
Du hittar appen på App Store eller Google
Play. Sök på Jordbruksverket.

Gissa bajset

1

2

3

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

4

Rätt svar: 1. Get 2. Ko 3. Höna 4. Häst

SYDOST - BACKÅKRA

”Om en vill se nåd rekted grant en soled
sommarda, då ska en stå po Kåsebjrea backa.
Där ser en övor sjö å lann, där kännor en si
gla, di känns injvärtes som en ville tacka.”
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare
och företagare på den skånska landsbygden.

Nu
börjar
kursblocket!

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.

KURS

KURS

KURS

Kalkylering inför en investering –
två träffar

E-handel –
två träffar

Planera din kommunikation –
tre träffar

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 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 att gå från tanke till handling. Föreläsare: Camilla Pilthammar, CetC, har mer än tio års
erfarenhet av att själv driva e-handel och att utbilda.

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 budget. Föreläsare Emil Cardebrant.

DATUM: 9 och 16 november 2021, kl 09.00 - 13.00
VAR: Träff 1 i Kristianstad, Länsstyrelsen, träff 2 digitalt
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2 november 2021
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender
Kristina Larsson, 010-224 14 53, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

DATUM: 23 och 30 november 2021, kl 09.00 - 13.00
VAR: Träff 1 i Kristianstad, Länsstyrelsen, träff 2 digitalt
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 november 2021
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender
Kristina Larsson, 010-224 14 53, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

DATUM: 17:e och 25:e nov samt 1:a dec 2021, kl 09.00 - 13.00
VAR: Träff 1-2 digital, träff 3 i Kristianstad, Länsstyrelsen
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 november 2021
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender
Kristina Larsson, 010-224 14 53, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

Kom gärna med
förslag på vad vi kan
ta in i vårt kursutbud,
vi lyssnar och lär!

EVA ROLANDER

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

Livsmedelshygien –
tvådagarskurs
VARFÖR: Du som driver, är anställd i eller har för avsikt att
starta verksamhet inom småskalig livsmedelsförädling på den
skånska landsbygden erbjuds en bra grundutbildning inom
livsmedelshygien.
VAD: 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.
DATUM: 27 januari och 3 februari 2022
VAR: Högskolan Kristianstad
KOSTNAD: 800 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 januari 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender
Frågor: Eva Rolander, 010-224 16 08,
eva.rolander@lansstyrelsen.se
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KURS

KURS

Film, ljud och bild –
två träffar

Få ditt företag att synas med sociala
medier – två träffar

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,

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.

DATUM: 25 jan och 1 feb 2022, kl 09.00 - 13.00
VAR: Digital
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 januari 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender
Kristina Larsson, 010-224 14 53, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

DATUM: 8 och 15 feb 2022, kl 09.00 - 13.00
VAR: Digital
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 8 februari 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender
Kristina Larsson, 010-224 14 53, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare
och företagare på den skånska landsbygden.

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

Bli fröodlare
VARFÖR: Många ängsväxter har minskat drastiskt vilket i sin
tur leder till ett krympande livsutrymme för våra viktiga vilda
pollinatörer. Det finns ett ökat intresse för att så eller plantera
ut ängsväxter men det saknas utsäde. Är det möjligt att bli
utsädesodlare av ängsväxter?
VAD: Vilka möjligheter och svårigheter finns med fröodling?
Vi studerar utmaningar och möjligheter, redskap och praktiska
beaktanden kring ängsfröodling. Kursen leds av Jakob Sandberg, Fredriksdal museer och trädgårdar. Medverkar gör även
Mats Runesson, Pratensis AB.
DATUM: 20 oktober 2021
VAR: Helsingborg, Fredriksdal museer och trädgårdar
KOSTNAD: Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 oktober 2021
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender
Kamilla Persson, 010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se

KURS

Fåglar i odlingslandskapet – gynna
rapphöns och lärkor på din gård!

KAMILLA PERSSON

kamilla.persson@lansstyrelsen.se
010-224 15 75
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VARFÖR: Vill du lära dig mer om odlingslandskapets fåglar,
om olika arter och deras behov, varför de minskat de senaste
decennierna och hur du kan göra på din gård för att gynna
olika fågelarter?
VAD: Vilka fågelarter är knutna till jordbrukslandskapet och
varför har flera av dessa fågelarter minskat kraftigt? Vilka krav
ställer odlingslandskapets fåglar på sin miljö? Vilken nytta gör
fåglarna i landskapet och lantbruket? Har vi någon ekonomisk
nytta av dem? Vilka åtgärder har visat sig gynna de fågelarter
som är knutna till lantbruket? Vad kan du göra på din gård för
att gynna olika fåglar, till exempel sånglärkor eller rapphöns?
DATUM: 16 november 2021
VAR: Skånesemin, Hörby
KOSTNAD: Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 november 2021
KONTAKT: HIR Skåne, Jonas Ivarsson, 070-147 80 52,
jonas.ivarsson@hushallningssallskapet.se

KURS

KURS

Småsalig grishållning med
lantrasinriktning – två träffar

Förebygga vargangrepp på tamdjur
– vilka möjligheter finns?

VARFÖR: Linderödaren ger fantastiskt gott kött, är skickliga
markberedare och är fin tillgång i besöksverksamhet. Att hålla
Linderödare är också att förvalta en del av vårt kulturarv.
VAD: Isa Löfvendahl, beteendevetare lär oss om Linderödsgrisen för att du ska känna dig trygg i att skaffa och hålla utegris
i mindre skala. Få koll på vilka lagar och regler som gäller, hur
hyddor och hagar ska vara utformade och vilka sjukdomar du
behöver känna till. Vi går på djupet i grisens beteende och
lynne, viket ger förståelse för hur vi hanterar den på bästa sätt
och skapar bra förutsättningar för ett gott grisliv!

VARFÖR: Skåne har fått sitt första vargrevir och det blir allt
vanligare att varg observeras i vårt län. Många djurhållare,
framförallt lammproducenter, är oförberedda och oroliga över
hur de ska kunna hålla djur på bete utan att riskera angrepp.
VAD: På denna kurs är tanken att visa på olika möjligheter att,
så långt möjligt, förebygga vargangrepp med olika metoder.
Hur ska ett godkänt och fungerande rovdjursavvisande stängsel se ut? Vad gäller för att få bidrag från länsstyrelsen? Hur
bygger man en akutfålla om det behövs? Är boskapsvaktande
hundar ett alternativ för skånska djurhållare? Även information
om vargens biologi och erfarenheter från övriga Sverige.
DATUM: 17 februari 2022
VAR: Meddelas vid anmälan
KOSTNAD: Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 februari 2022
KONTAKT: HIR Skåne, Jonas Ivarsson, 070-147 80 52,
jonas.ivarsson@hushallningssallskapet.se

DATUM: 9 nov och 16 nov 2021, kl 18.00 - 21.00
VAR: Digital
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 4 november 2021
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender
Kamilla Persson, 010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se

KURS

Träden i kulturlandskapet
VARFÖR: Kunskaper om olika löv- och barrträds egenskaper
och deras utnyttjande idag och tidigare.
VAD: Skånes skogar och träd har alltid använts av människan
och är idag unika ur svenskt perspektiv. Kursen tar upp skoglig kontinuitet och hur den biologiska mångfalden påverkas.
Skogsbete, stubbskottsäng, löväng och hagmark förklaras. De
olika trädslagen och hur virket traditionellt använts på skånska
gårdar behandlas. Det nuvarande skogsbruket i Skåne reds ut
liksom skogens förmåga att långsiktigt binda kol.
Jägmästare Anders Ekstrand från Södra undervisar.
DATUM: 5 november 2021
VAR: Hörjelgården, Sjöbo kommun
KOSTNAD: Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 oktober 2021
KONTAKT: Stiftelsen Hörjelgården, Bengt Nihlgård,
070-945 03 76, bengt.nihlgard@gmail.com
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STUDIEBESÖK

KURS

Halmbalshus

Fönsterrenovering

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

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
medett eget fönster!
DATUM: Tidig vår 2022 datum bestäms efter intresseanmälan
VAR: Önnestad
KOSTNAD: 750:- exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: höst 2021
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

DATUM: 27 november 2021
VAR: Djurhagsvägen 70-21, Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 november 2021
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Öka mångfalden på gården
– gynna småviltet

Stengärdesrådgivning – inför en
eventuell restaurering

VARFÖR: Öka kunskapen om värdet av mångfald i jordbrukslandskapet.
VAD: Den här rådgivningen är till för dig som vill öka eller
förstärka den biologiska mångfalden på gården dvs. öka förekomsten av insekter, fåglar, däggdjur och växter, vilket på sikt
gynnar småviltet. Det är inte de stora kostsamma åtgärderna
som gör skillnad, det kan vara så enkelt som att placera ut en
storbal halm eller lämna nässelbeståndet i en hörna. 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.

VARFÖR: För dig som har äldre stengärden där det finns vissa
skadade partier som behöver restaureras för att underlätta
markbruk, hägna in djuren eller förstärka det kulturhistoriska
värdet. Efteråt vet du mer om hur dina stengärden kan tas om
hand så att både natur- och kulturmiljövärden gynnas.
VAD: Vi ger dig en historisk bakgrund till hur dina stengärden har uppkommit. Vi går igenom stengärdenas biologiska
värden, biotopskydd, skötselbehov och skador som kan vara
lämpliga att restaurera. Vilka arter finns och vilka kan ha nytta
av stengärdenas många och goda egenskaper. Du får även
förslag för en långsiktig skötsel av stengärden på fastigheten
som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden.
DATUM: November 2020 till juni 2022
VAR: På fastigheten
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Åsa Jakobsson,
070-784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2022
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Agrojakt, Poul-Erik Jensen, 070-383 30 72,
info@agrojakt.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 2022
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2022
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com
38

39

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 2022
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: April 2022
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

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 2022
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2022
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

KURS

RÅDGIVNING

Skapa biologisk mångfald på gården
VARFÖR: Skapa en varierad natur runt gården, gynna hotade
arter och skapa biologisk mångfald.
VAD: Med denna rådgivning går vi på djupet med vad som
kan göras runt din gård utifrån din situation. Vi går igenom
potentialen för att gynna utvalda hotade arter och skapa olika
naturtyper. Detta kan göras i ett brett spektrum av miljöer,
såsom vattenmiljöer, ängar, skogar, hagar, kantzoner, 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 löpande vår/sommar/höst
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com

Lerklining

Rådgivning – lieslåtter i praktiken

VARFÖR: Bevara kulturarvet, skapa biologisk mångfald, få
lövfoder och vackra träd i landskapet
VAD: Tillsammans går vi på 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: 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.

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

DATUM: Rådgivningen görs löpande höst/vinter/vårvinter
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com
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Återskapa och sköta bäckar och
småvatten
VARFÖR: Flera vattenmiljöer ger många olika nyttor och värden
att glädjas åt och ofta finns god möjlighet för ekonomisk stöd.
VAD: Vi ser potentialen för att återskapa bäckar, mindre våtmarker och dammar. Vi tar upp skötsel- och åtgärdsförslag för befintliga vattenmiljöer. Kanske har en bäck slingrat sig genom din
fastighet, eller har en våtmark dikats ut för att odlas på? Vattenflödena är kvar i landskapet och man kan ibland enkelt, återskapa
vattenmiljöerna. De skapar stor variation i landskapet och sprider
glädje genom naturupplevelser samt ger stor nytta genom att
hålla kvar vatten i landskapet så att torka och översvämningar
lättare motverkas. Efter rådgivningen får du en rapport med kartmaterial och utpekade områden med åtgärdsförslag.
DATUM: Rådgivningen görs löpande höst/vinter/vår
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Hamla träd – hur då?

DATUM: Tidig vår 2022 datum bestäms efter intresseanmälan
VAR: Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Löpande
KONTAKT:Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

DATUM: Rådgivningen görs löpande vår/sommar/höst
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com
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RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Skötsel och restaurering av gamla
fruktträdgårdar

Jordhälsa i praktiken –
hur mår din jord?

Permakultur och långsiktig
hållbarhet i gårdsmiljö

VARFÖR: Lär dig mer om dina gamla fruktträd! Du får även
hjälp med att restaurera något gammalt träd.
VAD: Här får du kunskap och inspiration till att förvalta dina
äldre fruktträd och hela fruktträdsmiljön så att många olika
värden bevaras och utvecklas. Det finns så många viktiga
funktioner, alltifrån bin till barn, kulturhistoria, smak och skönhet. Tillsammans tittar vi på gårdens träd och bedömer deras
vitalitet och funktion ur olika perspektiv. Även skötsel av den
omkringliggande miljön diskuteras, i syfte att höja den biologiska mångfalden och förenkla skötseln. Jag visar hur du varsamt
kan restaurera ett gammalt träd för att öka dess livslängd.

VARFÖR: Lär känna din jords hälsa/bördighet! Varför ser det
ut som det gör och vilka förbättringar kan göras?
VAD: Tillsammans tittar vi på markstruktur, daggmaskförekomst,
infiltrationsförmåga, markpackning med mera genom att bland
annat gräva gropar och göra olika tester på några utvalda fält
på din gård. Vi diskuterar varför det skiljer mellan olika fält och
grödor samt vad du kan göra för att förbättra markens bördighet
genom olika åtgärder på kort och på lång sikt.

VARFÖR: Lär dig grunderna i permakultur och hur du kan
omsätta det på din gård.
VAD: Permakultur handlar om att skapa ett hållbart liv för
dig, jorden och vårt samhälle. Vi går igenom permakulturens
grundprinciper och diskuterar hur du kan omsätta detta på din
gård utifrån dina förutsättningar. Vi tittar på din plats ur ett
långsiktigt kretsloppsperspektiv och pratar om gårdens resurser
och begränsningar. Kanske vill du öka din självförsörjningsgrad,
minska resursanvändning, få bättre jordhälsa eller minskade
klimatavtryck. Efter besöket får du tips på faktakällor och inspiration till hur du kan arbeta vidare för att göra både dig och din
gård mer levande och hållbar.

DATUM: Februari till mars 2022
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Helena Edman, 073-363 32 33,
levandelandskap@gmail.com

RÅDGIVNING

Gynna artrikedomen på dina
marker och vid småvatten/dammar
VARFÖR: Att veta vilka djur och växter som finns i sin närhet
är spännande och bidrar till livskvalitet. Här får du lära dig om
dina markers biologiska mångfald och vad du kan göra för
att ytterligare öka denna. Du får lära dig om arters betydelse,
vilka värden småvatten/dammar kan innehålla, gamla träd,
svampar mm. Vi tar reda på vilka grodor som finns i din kräftdamm och vilka blommor som finns på din hagmark.
VAD: Vi går igenom förutsättningar tillsammans med markägaren och dokumenterar intressanta marker och vatten.
Markägaren får en skriftlig rapport med råd och hur denna
kan gynna olika arter och gårdens biologiska mångfald.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2022
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: C-J Natur, Carl-Johan Månsson, 070-392 75 30,
cjnatur@gmail.com
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DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2022
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: April 2022
KONTAKT: Generell: HIR Skåne, Jonas Ivarsson, 070-147 80 52,
jonas.ivarsson@hushallningssallskapet.se
Inriktning djur: Sjövången Jordbruk AB, Jens Fjelkner,
070-877 74 35, jens@sjovangen.com
Inriktning djur: Länsstyrelsen Skåne, My Rask, 010-224 11 29,
my.rask@lansstyrelsen.se
Inriktning växt: Biskopshagens odlingar AB, Joel Månsson,
070-388 12 98, joel@norraknastorp.se

DATUM: Oktober till maj 2022 (dock ej i februari och mars)
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Helena Edman, 073-363 32 33,
levandelandskap@gmail.com

RÅDGIVNING

Gårdens alla träd
VARFÖR: Lär dig mer om dina träd, både gamla och unga!
Vilka bör vårdas eller fällas, varför, när och hur?
VAD: Vi tittar på olika kartor och det omkringliggande landskapet. Sen gör vi en vandring för att tillsammans värdera dina träd
ur biologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter. Exempelvis
vårdträd, alléer, gamla lövträd, hamlade träd, äldre fruktträd
och träd i brynmiljöer, men även nyplanterade träd. De kan stå
i trädgården, gårdsmiljön, ängar, betesmarker och på åkerholmar. Trädens roll som vindskydd, livsmiljö för insekter, fåglar,
lavar och andra organismer, estetik, kulturhistoria, säkerhet osv.
Ekologi varvas med beskärningstekniker och regelverk. Efter
rådgivningen får du en sammanfattning med åtgärdsförslag.
DATUM: Oktober till maj 2022
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Helena Edman, 073-363 32 33, Fabian Mebus,
070-730 79 98, levandelandskap@gmail.com

RÅDGIVNING

Betesmarker och slåtterängar –
Länsstyrelsen ger råd
VARFÖR: Har du frågor kring skötseln av din betesmark eller
slåtteräng? Vill du veta mer om vad du kan göra för att öka
den biologiska mångfalden?
VAD: Vi på Länsstyrelsen kan berätta hur du behöver sköta
dina marker och vad som krävs för att uppfylla EU:s stödregler.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2022
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2022
KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Björn Olsson, 010-224 15 43,
bjorn.olsson@lansstyrelsen.se och
Anna Stenberg, 010-224 16 43, anna.stenberg@lansstyrelsen.se
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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.
Om du saknar något i utbudet
eller om du undrar över något –
hör gärna av dig till mig.

STUDIECIRKEL

STUDIECIRKEL

Utfodring till ekologiska köttdjur –
produktion och ekonomi

Uppföljning av nyckeltal inom
ekologisk köttproduktion

VARFÖR: För dig som vill öka lönsamhet och produktion
inom ekologisk nötköttsproduktion.
VAD: Tillfälle 1: Kursen riktas till dig som vill lära dig mer om
vallblandning, öre/kg ts och grovfoderkvalité. Nyckeltal som
vi ska gå igenom är, tillväxt gr/dag från födsel till avvänjning,
MJ/kg tillväxt, kr foder/ kg tillväxt och % kraftfoder av totala
foderintag. Dagen avslutas med studiebesök på gård.
Tillfälle 2: Riktar sig till dig som vill lära dig mer om ekonomi
på ekologiska köttdjur samt uppföljning av produktionsnyckeltal så som slaktdata, kg ts/kg producerat kött och vilken
ras som passar dig och ditt bete.
DATUM: Hösten 2021 och våren 2022
VAR: På gård
KOSTNAD: 300 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 oktober 2021
KONTAKT: Skånesemin, Cissi Bjerström, 0415 195 14,
cissi.bjerstrom@skanesemin.se

VARFÖR: För dig som vill öka lönsamhet och produktion
inom ekologisk nötköttsproduktion. Du vill via ditt managementprogram se vad som krävs på gården. Via digitala
hjälpmedel kan du se hälsostatus, kalvningsproblem, slaktvikt,
slaktålder och foderutnyttjande.
VAD: Tillfälle 1: Vi går genom olika rapporter och där vi kan
se bl. a. tillväxt gr/dag, slaktdata, födelsevikt, vägningsanalys,
besättningslista grupperad efter djur och ålder. Tillfälle 2: Hur
kan vi förbättra avelsarbete och förebygga djurhälsoarbete via
ditt digitala verktyg? Vi studerar släktträd, härstamning och
sjukdomsstatistik och hittar passande rapporter.
DATUM: 22 oktober 2021 och våren 2022
VAR: Hörby
KOSTNAD: 300 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 oktober 2021
KONTAKT: Skånesemin, Louise Ingemansson,
0415-195 56, loiuse.ingemansson@skanesemin.se

KURS

Hantering av parasiter i ekologiska
fårbesättningar
VARFÖR: När man köper in nya djur till sin besättning ska
djuren stå i karantän och inom ekologisk produktion ordnar
man ofta karantänen ute på betet. Men är detta så klokt?
Med denna kurs/webbinformation vill vi redogöra för parasiters livscykel och hur man bäst undviker spridning av dessa.
VAD: En webbkurs som framförallt riktar sig ekologiska
fårägare. Emelie Larsdotter, Gård och djurhälsan, redogör för
parasiter och hur man ska skydda sin djur från angrepp.
DATUM: 11 november 2021
PLATS: Digitalt via Skype
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 8 november 2021
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender
Länsstyrelsen Skåne, Mia Davidsson, 010-224 15 17,
mia.davidsson@lansstyrelsen.se

ERFA-GRUPP

Ekologisk mjölkproduktion

MIA DAVIDSSON

mia.davidsson@lansstyrelsen.se
010-224 15 17
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VARFÖR: Vi kommer ha två träffar i gruppen. Här finns
möjlighet att diskutera ekonomi, utfodring och vallodling för
att få nya idéer från kollegor och rådgivare till att utveckla din
verksamhet hemma på gården.
VAD: Under hösten träffas vi för att diskutera lönsamhet och
tilldelning av proteinkoncentrat. Huvudfrågan är hur mycket
de sista kg mjölk kostar att producera när det baseras på högre mängder koncentrat? Vad är alternativet och var finns den
bästa lönsamheten? Under våren har vi den andra träffen som
kommer att handla om: ”Mer protein från vallen!”
DATUM: Träff 1: 23 november 2021. Träff 2: april 2022
VAR: Hörby samt ute hos lantbrukare.
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 november 2021
KONTAKT: HIR Skåne AB, Niels Andresen, 070-894 53 37,
niels.andresen@hushallningssallskapet.se
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ERFA-GRUPP

KURS

KURS

Erfaträffar inom ekologisk
svinproduktion

Marknad och samverkan mellan
växt- och djurgårdar

Odling av ekologisk sötpotatis –
grundkurs

VARFÖR: Du träffar lantbrukare som jobbar med samma
produktion som du har. Ni diskuterar och delar erfarenheter
och får ta del av nya rön som är viktiga för att utveckla din
produktion.
VAD: Vi har två träffar under vintersäsongen. På vår första
träff är vi ute på en gård som har satsat på ny teknik till sina
slaktsvin. Här kan man följa varje enskild gris från insättning till
slakt tack vare tags i öronen på grisarna. Vid nästa träff kommer
vi att diskutera möjligheterna att öka andelen svenskt foder i
foderstaten. Kanske kan vallfoder till grisar vara intressant?

VARFÖR: Den här kursen belyser den ekologiska marknaden
- både framåt och bakåt i tiden. Syftet är också att titta på
vilka möjligheter som finns för samverkan mellan växtodlingsoch djurgårdar.
VAD: En genomgång av ekomarknaden med priser och
utveckling framåt och bakåt i tiden samt hur mottagningen i
Skåne ser ut för ekologiska grödor framöver. Hur ser behovet
ut på djursidan? Var finns brist och överskott? Vad är rimliga
avstånd för att transportera grovfoder? Hur kan man utforma
avtal kring mellangårdshandel?

DATUM: Första träffen början av november 2021
VAR: På en av deltagarnas gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 november 2021
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070-894 53 51,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

DATUM: 17 november 2021
VAR: Helgegården, Skepparslöv
KOSTNAD: 400 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 november 2021
KONTAKT: HIR Skåne AB, Per Modig, 010-476 22 86,
per.modig@hushallningssallskapet.se

VARFÖR: En helt ny gröda i en helt egen växtfamilj med stark
hälsoprofil och många användningsområden. Sötpotatis är på
stark frammarsch hos konsumenterna och numera är det fullt
möjlig att odla på friland i Sverige.
VAD: Vi tar bl a upp historik kring grödans betydelse och i
världen. Hur började det med ”svensk sötpotatis”? Sedan olika
steg i hur du kan odla sötpotatis i Sverige: Plantering, sorter,
bra material, odlingssystem, startgödsling, etablering, kritiska
perioden för rotutveckling, temperaturkrav, vattentillförsel,
svällning och skörd. Vi pratar ekonomi, användningsområden,
potential och du får se hur man kan göra egna sticklingar.

ERFA-GRUPP

Ekologisk växtodling
VARFÖR: Syftet är att bygga upp ett nätverk och dela erfarenheter.
VAD: Första träffen blir i Hörby. Då kommer vi att fokusera på
ekonomi och lönsamhet och jämföra olika grödor med hjälp
av en ekonomisk uppföljning hos lantbrukarna i gruppen.
Andra träffen läggs upp utifrån gruppens önskemål, men med
fokus på ogräsbekämpning och kommande odlingssäsong.
DATUM: Uppstart hösten 2021
VAR: Hörby samt ute hos lantbrukare.
KOSTNAD: 400 kr exkl moms.
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 010-476 22 72,
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se
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ERFA-GRUPP

KURS

Erfaträffar för ekologiska nötköttsproducenter

Grundkurs i ekologisk odling av bär
och grönsaker

VARFÖR: Du träffar lantbrukare som jobbar med samma produktion som du har. Ni diskuterar och delar erfarenheter och får
ta del av nya rön som är viktiga för att utveckla din produktion.
VAD: Vi har två träffar under vintersäsongen. På vår första
träff är vi ute på en gård som har byggt ett nytt stall. Vi diskuterar vilka förbättringar ett nytt stall kan ge och hur mycket
ett stall får kosta? Vid andra träffen presenteras olika verktyg/
program för att följa upp produktionsresultaten. Diskussion
om hur info och resultat från programmen leder till åtgärder
och förbättringar.

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? Vi diskuterar 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: Första träffen början av november 2021
VAR: På en av deltagarnas gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 november 2021
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist, 070-894 53 51,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

DATUM: 25 november 2021
VAR: Digitalt
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 november 2021
KONTAKT: HIR Skåne AB, Oskar Hansson, 070-816 10 43,
oskar.hansson@hushallningssallskapet.se

DATUM: 14 december 2021
VAR: Digitalt
KOSTNAD: 300 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 december 2021
KONTAKT: HIR Skåne AB, Oskar Hansson, 010-476 22 62,
oskar.hansson@hushallningssallskapet.se
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RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Starta eko – omläggningsrådgivning
växtodling

Starta eko – omläggningsrådgivning gällande ekonomi

Starta eko – omläggningsrådgivning
för djurhållning

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.

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.

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

RÅDGIVNING

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Patrick Petersson, 010-476 22 44,
patrick.petersson@hushallningssallskapet.se eller Skånesemin,
Anders Petersson, 0415-195 60, anders.petersson@skanesemin.se

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

RÅDGIVNING

Starta eko – omläggningsrådgivning
grönsaker, potatis och bär

Uppföljning vid övergång till
ekologisk växtodling

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.

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.

DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Oskar Hansson, 010-476 22 62,
oskar.hansson@hushallningssallskapet.se
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DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 010-476 22 72,
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se
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detta är en annons för greppa näringen

Nedan finns ett litet axplock från höstens kurser. Så snart resterande kurser blir datumsatta kan du hitta dem
på Greppa Näringens regionala webbplats. Varmt välkommen att delta!

RÅDGIVNING

Byggnadsrådgivning i samband
med omläggning
VARFÖR: Vid omställning till ekologisk produktion kan det
bli aktuellt med ny-, till- eller ombyggnation och vi kan hjälpa
till med att skissa och analysera effekterna vid förändringar i
byggnader och/eller inredning i samband med omställningen.
VAD: Vi träffas ute på gården och tittar på de förändringar
som krävs för att följa det aktuella ekologiska regelverket. Vi
diskuterar olika lösningar och sedan upprättas ett förslag med
råd och tips. En uppföljning sker i form av ett telefonsamtal
eller besök.
DATUM: Löpande
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: HIR Skåne AB, Ida Truedsson, 010-476 22 24,
ida.truedsson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Problemorienterad rådgivning med
särskild analys av utfodringen
VARFÖR: När man bedriver ekologisk djurhållning uppstår
ibland problem som kan relateras till utfodring och/eller
betesdrift. Vi ger förslag på förändringar och hur du ska gå till
väga för att avhjälpa uppkomna produktionsproblem.
VAD: Vi träffas ute på gården och gör en genomgång av 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: HIR Skåne AB, Ingela Löfquist,070-894 53 51,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se eller
Skånesemin, Anders Petersson, 0415-195 60,
anders.petersson@skanesemin.se
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RÅDGIVNING

Jordhälsa i praktiken –
hur mår din jord?
VARFÖR: Lär känna din jords hälsa/bördighet! Varför ser det
ut som det gör och vilka förbättringar kan göras?
VAD: Tillsammans tittar vi på markstruktur, daggmaskförekomst, infiltrationsförmåga, markpackning med mera genom
att bland annat gräva gropar och göra olika tester på några
utvalda fält på din gård. Vi diskuterar varför det skiljer mellan
olika fält och grödor samt vad du kan göra för att förbättra
markens bördighet genom olika åtgärder på kort och på lång
sikt.
DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2022
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: April 2022
KONTAKT: Generell: HIR Skåne, Jonas Ivarsson, 070-147 80 52,
jonas.ivarsson@hushallningssallskapet.se
Inriktning djur: Sjövången Jordbruk AB, Jens Fjelkner,
070-877 74 35, jens@sjovangen.com
Inriktning djur: Länsstyrelsen Skåne, My Rask, 010-224 11 29,
my.rask@lansstyrelsen.se
Inriktning växt: Biskopshagens odlingar AB, Joel Månsson,
070-388 12 98, joel@norraknastorp.se

Kalvningskurs

Skånesemin, 26 oktober,
Marete Hansen, 0415-195 32,
marete.hansen@skanesemin.se

Kalvkurs, innan avvänjning
Skånesemin, 21 oktober,
Cecilia Danielsson, 0415-195 31,
cecilia.danielsson@skanesemin.se

Kalvkurs, efter avvänjning
Skånesemin, 16 november,
Cecilia Danielsson, 0415-195 31,
cecilia.danielsson@skanesemin.se

Kalvkurs, efter avvänjning
digitalt, Skånesemin, 17 november,
Cecilia Danielsson, 0415-195 31,
cecilia.danielsson@skanesemin.se

Bygga för dikor

HIR Skåne, 2 november,
Sofia Lindman Larsson, 010-476 22 29,
sofia.lindman@hushallningssallskapet.se

Mobil gröngödsling i ekologisk produktion
HIR Skåne, 27 oktober,
Kerstin Andersson, 070-816 10 26,
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

Avel för lönsam mjölkko
Skånesemin, 11 november,
David Johansson, 0415-195 51,
david.johansson@skanesemin.se

Ventilation och klimatisering i grisstallar
HIR Skåne, 23 november,
Ida Truedsson, 010-476 22 24,
ida.truedsson@hushallningssallskapet.se

Fossilfritt jordbruk 2030 – en rimlig möjlighet?

HIR Skåne, 24 november,
Nils Helmersson, 010-476 22 28,
nils.helmersson@hushallningssallskapet.se

Odling av industrihampa – en hållbar gröda
för framtiden
HIR Skåne, 25 november,
Jonas Ivarson, 0701-478052,
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se

Erfakurs – Optimera värdet av ditt digitala
verktyg
HIR Skåne, 25 november,
Nils Helmersson, 010-476 22 28,
nils.helmersson@hushallningssallskapet.se

Investering av solceller

HIR Skåne, 1 december,
Markus Stenberg, 0708-31 99 55,
markus.stenberg@hushallningssallskapet.se

Bygga för får

HIR Skåne, 7 december,
Sofia Lindman Larsson, 010-476 22 29,
sofia.lindman@hushallningssallskapet.se

Från sinko till nykalvad

Skånesemin, 9 december,
Pernilla Edströmer, 0415-195 21,
pernilla.edstromer@skanesemin.se

Teknikinvestering, solceller med mera
Skånesemin, december,
Anders Petersson, 0415-195 60,
anders.petersson@skanesemin.se
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Saknar du någon kurs?
Eller något ämne du skulle
vilja läsa mer om?
Tipsa oss gärna!

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

52

