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Leena Holm Bodelsson grävde där
hon stod och ur hålet växte åtta
rum, restaurang, foajé, pool och jacuzzi. Samt en fantastisk havsutsikt.
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En knöl med flera
ansikten

Bengt Björkman på Orupsgårdens
Potatis odlar både konventionellt
och ekologiskt och ser dessutom till
att den förra drar nytta av redskap
och kunskaper från den senare.
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”Det är vi som är den
nya generationen”
På naturbruksprogrammet
Lantbruk på Svalöfs gymnasium
står ökad kunskap om och
respekt för den biologiska
mångfalden på schemat.
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VÄLKOMMEN TILL
SMART LANDSBYGD

V

älkommen till höstens Smart Landsbygd!
I detta nummer är vi mycket glada över att kunna lyfta fram
personer som berättar om sina erfarenheter från alla våra
kompetensutvecklingsområden.

Höstens tema är Skapa nya jobb, vilket innebär fokus på företagsutveckling. Att nå ett lönsamt företagande är inte alltid så enkelt,
ibland dyker utmaningar upp längs med vägen.
”De som lyckas lär av sina misslyckanden och använder erfarenheterna till nästa innovation” säger Erik Hunter från SLU på sidan 7.
Varför inte klättra upp på taket för att se möjligheterna? Någon som gjorde detta
var Leena Holm Bodelsson och hennes nya perspektiv gav idéer till att utveckla ett
landsbygdshotell.
Konventionellt eller ekologiskt? Det ena utesluter inte det andra och med fördel
kan ekologiskt väljas i den utsträckning det passar. Orupsgårdens Potatis AB och
familjen Trulsson i Ingelsträde är bra exempel på att det fungerar att kombinera
och att kunna dra nytta av teknik och kunskap som
ekoproduktionen kräver. Läs om båda företagens
resa på sidorna 14 – 17.

Kurserna och rådgivningarna om biologisk mångfald i odlingslandskapet brukar vara uppskattade.
Det senaste året har intresset för ämnet ökat och vi
satsar på fler aktiviteter inom området. Som inspiration och introduktion till ämnet kan du läsa om
eleverna från Svalöfs gymnasium som jobbar med
att öka artrikedomen i och intill åkermark genom
ganska enkla åtgärder. Johanna Alcan Olsson från
Lunds
Universitet tipsar på sidan 11 om hur du kan få mer
mångfald i intensivt odlade jordbruksområden.
Och som vanligt vill vi fresta med några besöksmål i
Skåne. Denna gång med fokus på tillgänglighet.
Trevlig läsning och kom ihåg att anmäla dig till
höstens aktiviteter!
John, Eva, Sara, Kristina, Mia och Kamilla
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Jag tänkte: Vad kan vi
erbjuda? Och kom fram
till att vi har ta mig fan
ingenting mer än ett
stort lugn, en fantastisk
natur, massor med
fåglar och Skånes enda
skärgård.
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Här är det
lugnet som
är lyxen
För att lyckas som företagare på landsbygden krävs att man
har något unikt. Det har hotellet Bodelssons by the Sea –
där finns nämligen Leena Holm Bodelsson.

N

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

är Leena först kom till byn Tosteberga, belägen vid havet mellan Åhus
och Sölvesborg, undrade hon vad i
hela fridens namn hon gjorde där.
För stadsmänniskan, journalisten och
webbdesignern, van vid att ha många
järn i elden, fanns det ”inte ett jävla
dugg, mer än ett slitet enplanshus från
1960-talet, som min man Jonas vuxit
upp i och ägde”.
– Bakom huset stod dessutom en
gigantisk tujahäck som dolde havsutsikten, berättar Leena. Men så en dag klättrade jag upp och
satte mig på taknocken, och såg för första gången
hur fint här egentligen är. Jag skrek till Jonas: ”Vi
bygger på en våning och startar B&B!”. Och Jonas skrek tillbaka: ”Är du inte klok? Det kommer

inga turister hit!”. Klart att det inte gjorde. Vad
skulle de komma till? Här fanns ju ingenting. Så
jag började rita, och Jonas byggde.
Gräv där du står

Den första ombyggnaden 2007 resulterade i
fyra rum och följdes i fjol av ytterligare en, båda
delvis finansierade med bidrag från EU:s jordbruksfond. Idag har Bodelssons by the Sea åtta
rum, restaurang, foajé, pool och jacuzzi. Samt en
fantastisk havsutsikt och inga tujor!
– När jag pluggade journalistik lärde vi oss att
gräva där vi stod och den kunskapen använde jag
mig av här, förklarar Leena. Jag tänkte: Vad kan vi
erbjuda? Och kom fram till att vi har ta mig fan
ingenting mer än ett stort lugn, en fantastisk natur, massor med fåglar och Skånes enda skärgård.
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framgångs
faktorer för
Bodelssons by
the Sea

Nischa dig. Bodelssons
är ekologiskt, barnfritt
och exklusivt.
Ta betalt. Om du tycker
att det du gör har ett
värde, ta ordentligt
betalt. Gästerna kanske
blir färre, men de som
kommer betalar desto
mer.
Väx successivt.
Bodelssons började med
fyra rum och frukost.
Idag finns här åtta
rum, restaurang med
fullständiga rättigheter
och konferensmöjligheter.
Lyssna på kunderna.
Leena pratar mycket
med gästerna och fångar
upp deras önskemål.
Till exempel erbjuder
hon numera både
trerättersmenyer och
bistromat – eftersom
kunderna efterfrågat det.
Lyssna på andra.
Omge dig med personer
som inte är som du,
som tycker och tänker
annorlunda. Då minskar
risken för dyrköpta
misstag.
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Leena Holm Bodelsson hade en gång ett slitet enplanshus från 1960-talet. Idag har Bodelssons by the Sea åtta rum,
restaurang, foajé, pool och jacuzzi. Dessutom en fantastisk havsutsikt.

Och Leena själv såklart, som svär och röker som
en borstbindare, är rakt på sak och älskar att prata
med sina gäster. Men som också förstår när det är
dags att backa och lämna dem i fred.
– Vi har gäster från hela världen och många är
stressade, en del är sjuka men alla uppskattar en
oas att landa i, säger Leena. Det ger vi dem här.
Bodelssons ska vara ett ställe för lugn och ro och
fina samtal, saker som tyvärr blivit en lyx i vårt
samhälle. Däremot ska det inte vara ett ställe som
tär på jordens resurser, därför är vi ekologiska i allt
vi kan – från mat och vin, till rengöringsprodukter,
handdukar, morgonrockar och så vidare.
Skakar av sig misslyckanden

Men vägen till dagens Bodelssons har inte varit en räkmacka. Trots gott om gäster och extremt
hårt arbete, är den ekonomiska pressen ständigt
närvarande. Först i fjol kunde Leena ta ut lön och
Jonas måste fortfarande driva sin byggfirma på heltid, parallellt med jobb på hotellet.
– Jag var naiv som en tvååring när jag drog igång,
säger Leena. Ett tag trodde jag att jag skulle jobba
ihjäl mig och ändå blev det inga pengar över. Samtidigt är jag glad att jag var naiv, annars hade det här

stället aldrig funnits. Men man lär sig efterhand,
till exempel har jag höjt priserna rejält och jag gör
inte längre allting själv utan tar in hjälp. Trots det
jobbar jag jämt och får göra avkall på mycket. Som
att träffa sonen och barnbarnet så ofta som jag vill;
under högsäsong finns det bara tid för gästerna.
En nyttig erfarenhet gjorde Leena redan som
23-åring, då hon som ensamstående mamma drev
en butik i Karlshamn i konkurs. Hon skrattar och
säger:
– Det handlade om 20 000 kronor i förlust. Löjligt egentligen, men jag var ung och hade tröttnat.
Och jag är bra på att skaka av mig misslyckanden.
Jag vill hela tiden vidare, utvecklas. Jonas däremot
har aldrig misslyckats, så han är livrädd för att det
ska gå åt helvete. Rent förnuftsmässigt vet han att
vi alltid klarar oss på ett eller annat sätt, men känslan finns där ändå. Samtidigt är det väl bra att han
är försiktig. Tror jag – haha!
Annars kanske Leena hade gett sig på den där
utbyggnaden som hon redan ritat och fått tillstånd
för, med fem rum och plats för större konferenser.
Eller spången hela vägen ner till havet, med en utkiksplats för fågelskådare. Men det gör hon inte.
Inte än i varje fall.

Misslyckas mer
– bli framgångsrik
Skapa mervärde genom innovationer! Entreprenörskap är förutsättningen för ett livskraftigt lantbruk! I Sverige uppmuntras lantbrukare till
diversifiering för att öka lönsamheten. Och ja, innovationer och entreprenörskap behövs, men vad händer när satsningarna går åt skogen?
Den frågan vill Erik Hunter och hans kollegor svara på i ett stort forskningsprojekt. TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Privat
– Vi vet mycket om varför innovationer lyckas, men som gör att rådgivare kan fånga upp och stötta persoväldigt lite om varför de misslyckas, säger Erik, uni- ner som riskerar att misslyckas – och sätta stopp innversitetslektor vid SLU i Alnarp. Och det är märkligt an fallet blir för stort. Lantbrukare måste i ett tidigt
eftersom det är betydligt vanligare att misslyckas än skede, helst redan under utbildningen, förberedas på
att lyckas. Med vårt projekt vill vi belysa och förstå att allt inte alltid går som man tänkt sig. Och att det
orsakerna till och följderna av misslyckanden, för att är fullt normalt!
ge bättre möjlighet att förebygga
– Att bara visa goda exempel,
och hantera dem.
som vi gärna gör idag, ger en falsk
Forskargruppen studerar markbild av att det är lätt att lyckas,
nads-, service- och produktinnomenar Erik. Följden blir att många
vationer som tagits fram av lantförsöker hålla liv i sin innovation
bruksföretag. Definitionen av en
in i det sista och när misslyckandet
innovation är satt till ”det som är
väl är ett faktum blir konsekvennytt för ditt företag eller företagets
serna mycket värre än vad de hade
kunder”. En bred definition med
behövt vara.
andra ord, där många satsningar
Lär av misslyckandet – och
kvalar in.
gå vidare
– Oavsett innovationens storlek
Projektets resultat hittills är
satsar man mycket av sig själv och
preliminära, men det man sett är
att misslyckas innebär ofta ett stort
att företag som misslyckas ofta inte
nederlag, säger Erik. Konsekvensen Erik Hunter, universitetslektor vid SLU
lagt ner tillräckligt med arbete
kan bli att man aldrig försöker igen, i Alnarp.
innan lanseringen, till exempel idenvilket såklart missgynnar framväxten
tifierat efterfrågan och konkurrens. Eller så brister
av nya innovationer.
det i logistik, marknadsföring, paketering, osv. Ibland
Hoppas hitta verktyg
har man gjort allting rätt, och det går åt skogen ändå.
Per Hansson, verksamhetsledare för Kompetens– De som lyckas är de som lär av sina misslyckcentrum företagsledning vid SLU, menar att insikten anden och använder erfarenheterna i nästa innovaom vad ett misslyckande innebär, ekonomiskt och tion, säger Erik. För att nå ditt måste vi prata om
personligt, är viktig att uppmärksamma tidigt.
och avstigmatisera misslyckandet. I USA anordnas till
– Lantbrukare får hjälp när de startar verksam- exempel ”failure funerals” där man tar avsked från
heten, men står utan om de misslyckas, berättar Per. misslyckandet och går vidare. Det kanske hade varit
Förhoppningen är att projektet resulterar i verktyg något för oss i Sverige!

FAKTA

Kamprad finansierar

When new product
development doesn’t
add value – Causes,
consequences and
policy implications
for Swedish Farmers
startade 2017 och
pågår till 2020.
6 000 enkäter har
skickats ut till svenska
lantbruksföretagare och
20 stycken följs upp
genom intervjuer under
de tre åren. Projektet
finansieras av familjen
Kamprads stiftelse.
Förutom Erik och Per
ingår Cecilia MarkHerbert, SLU Ultuna,
samt Karin Hellerstedt
och Mattias Nordqvist,
Jönköping University, i
forskargruppen.
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Biologisk mångfald
på schemat
”Det är vi som är den nya generationen!” ”Om vi lär oss om
biologisk mångfald, kan vi sprida det vidare till andra.” ”Bin och
humlor är sjukt viktiga.” ”Hjälper vi naturen får vi bo i den längre.”
Eleverna som läser naturbruksprogrammet Lantbruk på Svalöfs
gymnasium är eniga – biologisk mångfald behövs!

E

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal, Björn Olsson

leverna tittar nyfiket på mig när jag
kommer in i klassrummet. De är inte
så många den här dagen, men Ola,
Embla, Natalie, Anna, Leon, Pontus
och Maja har lovat att svara på mina
frågor och berätta om arbetet kring
biologisk mångfald, som de driver
tillsammans med sin lärare Bengt
Andersson.
Eleverna har alla vuxit upp på landet, men bara en har föräldrar som
driver lantbruk. Däremot har många av dem lantbrukare i släkten och flera drömmer om en egen
gård.
Det ska fastna i huvudet på dem

Lyssna på eleverna live
den 25 oktober i Svalöv
då de deltar i kursen
”Biologisk mångfald på
schemat”. Se mer på
sidan 22 för anmälan.
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Hösten 2017 började de på naturbruksprogrammet och samtidigt anställdes Bengt. Han
hade tidigare arbetat som lantarbetare i 30 år och
sett hur respekten för och kunskapen om biologisk
mångfald successivt minskat.
– Därför ville jag visa eleverna hur viktigt det
är med biologisk mångfald och låta dem göra konkreta åtgärder för att få nyttoinsekter och pollinerare att trivas, säger Bengt. Mitt mål är att det vi
gör ska fastna i huvudet på dem, så de har lite koll
när de kommer ut i arbetslivet!

Med hjälp av rådgivaren Poul-Erik Jensen på
företaget AgroJakt har klassen gjort en plan för att
öka den biologiska mångfalden på skoljordbruket.
Arbetet började med att de studerade djurlivet i
fält. Resultat var nedslående: harar och mördarsniglar. Därefter följde planering och inköp och
under våren påbörjades implementeringen. Tanken är att åtgärderna görs successivt, så även kommande årskullar får anlägga stenrösen, kantzoner,
skalbaggsvallar osv.
Det är inte så klyddigt

Jag börjar med att fråga de sju eleverna om de
tycker det är självklart att lantbrukare ska arbeta
för biologisk mångfald? Eller innebär det bara extraarbete?
– Det är ju vi som bor på landet som ser när
saker händer, menar Natalie. Till exempel om insekterna försvinner. Då har vi ett ansvar att göra
något. Innan visste vi inte så mycket om biologisk
mångfald, nu har vi lärt oss jättemycket och fått
massor med egna idéer.
– Det tar lite tid när man gör själva planeringen, men det är det värt, tycker Ola. Och om man
gör saker som kommer tillbaka, som en flerårig
kantzon till exempel, behöver man bara planera
en gång.

FAKTA

Anlägger vandringsled

För att visa upp sitt arbete för den
biologiska mångfalden, anlägger
eleverna en tre kilometer lång
vandringsled. Längs leden ska
man bland annat kunna titta på
skalbaggsvallar, kantzoner, stenrösen
och salixbalar.
Vandringsleden är klar sommaren
2019. Följ gärna Svalöfs gymnasium
på Instagram och Facebook för
uppdateringar kring arbetet.
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5
Bengt Andersson vill visa eleverna hur viktigt det är med biologisk mångfald och låta dem göra konkreta åtgärder för att få nyttoinsekter och pollinerare att trivas.

”

Vi måste
tänka
på våra
barnbarn.
Saker får väl
ta lite längre
tid om det
är vad som
krävs. Det
är i varje fall
bättre än att
vi dör.
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Men är det inte svårt att ta hänsyn till en kantzon när man är ute på åkern? undrar jag, och förstår på Olas blick att frågan är lite dum.
– Alltså du har den i kanten, så det är inte så
klyddigt, säger han. Dessutom kan kantzoner göra
arbetet lättare. Om åkern har en spets till exempel, då kan du använda kantzonen för att göra åkerkanterna
raka så det blir enklare att köra.
Hur är det med kostnaderna
då? Är det dyrt med mångfald?
– Vi har räknat på det och
skillnaden var väldigt liten, berättar Anna. Om det finns gott
om insekter behöver man till
exempel inte spruta lika mycket. Man kanske till och med kan
gå över till att odla ekologiskt,
då tjänar man ännu mer.
– Fast man måste tänka lång- Bengt Andersson
siktigt för att se vinsterna, säger
Ola. Så att övertyga andra om
nyttan kan vara svårt.
– De flesta lantbrukare är ändå gamla och slutar snart! menar Natalie. Då kan vi göra det som
vi har lärt oss. Jag försöker övertala min morfar
om nyttan med att ha blommor i fälten, men han
tycker blommor ska vara i trädgården …

– Vi gör vi en del hemma, berättar Embla, vars
föräldrar driver lantbruk. Lägger ut mat till rådjuren, sätter ut halmbalar och så. Jag tycker att man
hör mer om biologisk mångfald numera, på lantbruksmässor till exempel. Så det händer faktiskt
saker.
Vi kommer göra mer
medvetna val

Kommer ni att fortsätta att arbeta för biologisk mångfald när ni gått
ut skolan?
– Jag tror vi kommer att göra
mer medvetna val, säger Natalie.
Men vi kan inte göra allting själva,
andra måste också hjälpa till.
– Som att köpa ekologiskt och
svenskt! säger Leon.
– Och när vi börjar jobba kan vi
prata med våra kollegor och försöka övertyga dem om att biologisk
mångfald är en bra idé, menar Pontus.
– Om man tänker på det är det inte länge sedan det gick att driva ett lantbruk utan kemikalier,
men vi är mycket bekvämare nu, säger Maja. Fast
vi måste tänka på våra barnbarn! Saker får väl ta
lite längre tid om det är vad som krävs. Det är i
varje fall bättre än att vi dör.
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råd för ett rikare
odlingslandskap

Att biologisk mångfald är till nytta för lantbruket, det kan nog de
flesta skriva under på. För vem vill inte ha pollinerare som ökar skör
den och insekter som äter upp skadedjuren? Men hur ska man gå till
väga för att skapa ett rikt odlingslandskap och hjälpa nyttoinsekterna
på traven? Vi frågade Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid
Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet.
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Catharina Jacobsson Trönndal

– Det vanliga idag är att grödor odlas ensidigt i stora
fält, medan biologisk mångfald innebär precis det
motsatta, säger Johanna. För att gynna pollinerare
och andra nyttoinsekter måste landskapet brytas upp
och bli mer varierat, men exakt hur man gör det beror på förutsättningarna där man befinner sig.
Råd nummer 1: Se dig omkring

Det första rådet är därför att titta sig omkring i landskapet och se vad som saknas. Består det helt och
hållet av stora sammanhängande fält? Ja, då är all variation av godo – blommor, buskar, träd. Gör helst
permanenta förändringar, det gynnar den biologiska
mångfalden bättre än tillfälliga åtgärder.
Råd nummer 2: Låt det blomma länge

Många lantbrukare märker att antalet pollinerare
minskat. För att locka tillbaka dem gäller det att få in
blommande växter i landskapet, men också att tänka
på när de blommar.
– Ju längre tid insekterna har mat, desto större nytta
hinner de göra, säger Johanna. Blomningen ska alltså
vara så lång som möjligt och ligga i anslutning till det
som odlas. Återigen, skapa ett varierat landskap där
odlingsarealerna bryts upp av annan växtlighet.
Råd nummer 3: Lär av varandra

– Enskilda lantbrukare gör väldigt mycket intressant
som ökar den biologiska mångfalden, till exempel
reducerad plöjning, skalbaggsbankar och blommande

fältkanter, berättar Johanna. Så istället för att lösa alla
problem själv, titta på vad andra har gjort, prata med
varandra och lär både av det som gått bra och det som
gått mindre bra.
Råd nummer 4: Samarbeta mer

Ett varierat odlingslandskap kan ta lite tid att sköta
och ibland saknas rätt maskiner för jobbet.
– Dagens maskiner är ofta för stora, men kanske det
finns någon i din närhet
som har de redskap som
behövs? säger Johanna.
Att låna av varandra,
både när det gäller kunskap och maskiner, gör
det lättare att lyckas.

Läs en rapport

2017 skrev Johanna
och hennes kollegor
rapporten ”Ekologiska
fokusarealer i
samverkan” på uppdrag
av Naturvårdsverket.
Rapporten hittar du
på Naturvårdsverkets
hemsida, www.
naturvardsverket.se

Råd nummer 5:
Anlita en expert

Om du tycker biologisk
mångfald känns svårt, ta
hjälp av en expert.
Foto: Privat
– I förhållande till
antalet lantbrukare är
vi forskare få, men vi gör så gott vi kan för att dela
med oss av vår kunskap och vi svarar gärna på frågor
och kommer ut till lokala möten, säger Johanna. Du
kan också ta hjälp av Länsstyrelsens kurser och rådgivningar. Och tänk på att allt du gör för att skapa ett
mer varierat landskap är bättre än inget!
Johanna Alkan Olsson.

På sidan 22-25 hittar
du flera olika kurser
och rådgivningar som
handlar om att öka den
biologiska mångfalden
på din gård.
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”Vi behöver de
ungas drivkraft och
entreprenörskap”
TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

HEJ
PÅ
DIG

I artikelserien Hej på dig lär vi
känna medarbetare på Länsstyrelsen Skåne. Nu har turen kommit
till Eva Rolander som arbetar med
kompetensutveckling på den skånska landsbygden.
Vad är din roll på Länsstyrelsen?

EVA ROLANDER
Bor: Vid Ivösjön

Utbildning: Agronom
med inriktning ekonomi

Blir glad av: Rörelse i
alla former, t ex cykla,
gå, orientera samt när
jag samlar hela min
stora familj över en
god måltid med mycket
skratt och spännande
samtal.

Odlar: Grönsaker, frukt
och bär. Hösthallon och
broccoli är favoriterna.
Nakenfröpumpa är årets
utmaning.

– Jag jobbar med kompetensutveckling inom
”Skapa nya jobb”, det vill säga jag skapar möjligheter
för företagare på landsbygden att utvecklas.
Vad för slags företag
handlar det om?

– Det varierar, men det kan till
exempel vara gårdsbutiker, B&B,
mejerier, caféer och restauranger.
Det ska vara företag som bygger
verksamheten utifrån naturen,
landskapet eller de lokala råvarorna. Renodlade lantbruk hör
inte till mitt område, däremot
diversifierade verksamheter inom
ett lantbruk – som exempelvis en
gårdsbutik.
Vilken typ av
kompetensutveckling
hjälper du till med?

– Många företag behöver hjälp med ekonomi och
marknadsföring, så det är en viktig del. Kurser inom
livsmedelshygien är mycket populära och alltid fullbokade. I höst testar vi ett nytt spännande upplägg
med kreativ affärsutveckling som bas, där unga företagares individuella behov får styra.
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Varför just de unga?

– För att deras drivkraft och entreprenörskap
behövs om landsbygden ska fortsätta att utvecklas!
Vad är hett i Skåne just nu?

– Det händer väldigt mycket inom livsmedelsförädling och många vill utveckla produkter från lokala
råvaror. Överlag handlar det mycket om mat och
dryck idag och konsumenternas intresse för närodlade produkter och småskaligt mathantverk är stort.
Tycker du landsbygdsföretagandet har
förändrats de senaste fem åren?

– Ja, det tycker jag definitivt. Det
finns ett betydligt större och attraktivare utbud inom framförallt mat och
turism, med gårdsbutiker, smårestauranger, boenden och upplevelser. Idag
lockar landsbygden i mycket högre utsträckning till besök.
Om du får drömma dig fem år
framåt, hur ser det ut då?

– Då finns det ännu fler lönsamma
landsbygdsföretag som samverkar och
trivs.
Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är väldigt kul och inspirerande
med alla spännande affärsidéer som jag får ta del av
genom mina möten med landsbygdsföretagare.

detta är en annons från länsstyrelsen skånes landsbygdsavdelning

Skånsk
Landsbygd

– allt samlat på ett ställe

Följ oss på Facebook för att få:
... ett stort utbud av kurser och rådgivningar
... kunskap om varför landskapet ser ut som det gör
... allt om landsbygdsprogrammet
... mängder av goda exempel

www.facebook.com/landsbygdskane
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Här möts det bästa
från två världar
Ekologiskt eller konventionell odling, det är frågan. Eller? På
Orupsgårdens Potatis utesluter det ena inte det andra, utan här
odlas båda med bra resultat. Som plus i kanten drar den konventionella odlingen nytta av kunskaperna och redskapen från
den ekologiska – och blir på så vis ännu bättre än förut.

I

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal
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nte för att förringa att odla konventionellt,
men att odla ekologiskt är mer intressant, säger
Bengt Björkman, som driver familjeföretaget
Orupsgårdens Potatis AB. Konventionell odling
är enklare, mer förlåtande. Gör man ett misstag
kan det oftast rättas till i efterhand. Med ekologisk odling krävs tajming och ogräset måste
tas i precis rätt tid, annars är det kört. Så det är
en utmaning, men det är samtidigt det som gör
jobbet roligt.
Som hörs på namnet är det potatis som är huvudinriktningen på Orupsgårdens Potatis, men även
sockerbetor, spannmål, morötter och konservärtor
med mera odlas på markerna. Cirka 85 procent är
konventionella odlingar, resten är ekologiskt.
– Att vi började med eko var av rent ekonomiska
skäl, berättar Bengt. Idag har vi cirka 130 hektar
ekologiskt, varav 15 hektar är potatis.
Utöver potatisen är även morötterna och ärtorna
KRAV, vilket kräver en del skötsel.
– Morötterna är mest tidskrävande, säger Bengt.
Ogräset i de andra grödorna kan man ta med mekanisk rensning, men morötterna kräver manuellt arbete. Vi har fem stycken tappra som handrensar från
mitten av maj till mitten av juli. De gör ett fantastiskt jobb! När det gäller potatisen är det inte ogräset vi fruktar mest utan bladmöglet. Därför förgror
vi potatisen så den hinner bli klar innan bladmöglet
slår till.
Maskinerna som används till den mekaniska rens-

ningen i ekoodlingen använder Orupsgården även
inom sin konventionella odling, som ett komplement till besprutning.
– Det finns nog inga lantbrukare som vill spruta,
det är bara kostsamt, men det är nödvändigt om man
inte kan rensa på annat sätt, menar Bengt. Eftersom
vi har redskapen som krävs för mekanisk rensning
använder vi dem inom det konventionella också, när
det är möjligt. På så vis kan vi minska användandet
av bekämpningsmedel. Över huvud taget tycker jag
att ekoodling och konventionell odling närmar sig
varandra allt mer. De senaste åren har jag upplevt att
det skett en förändring i synen på eko. Lantbrukare
som tidigare varit helt emot har, där det fungerar,
börjat tänka om. Inte minst för att det kan finnas
mer pengar i att odla eko.
Ekologiskt kräver mer planering

För den som vill ställa om finns det några saker
man bör fundera på. Först och främst ska man fråga
sig om intresset verkligen finns; ekologisk odling
kräver mer planering och tar mer tid.
– Man ska inte bara se till pengarna, man måste
vilja satsa den extra tid som krävs, säger Bengt. Eko
passar inte alla och det bästa sättet att ta reda på
om det passar en själv är att prata med andra. Det
finns många duktiga odlare och att lyssna på dem är
jätteviktigt innan man sätter igång. Själv ångrar jag
definitivt inte att vi satsade. För egen del tycker jag
absolut att ekologiskt är mödan värt!

”

De senaste åren har jag upplevt
att det skett en förändring i synen
på eko. Lantbrukare som tidigare
varit helt emot har börjat tänka
om.

Bengt Björkman på Orupsgårdens Potatis.
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De ställde om
i krisens spår
Lägga av eller ställa om, det var valet som Trulssons i Ingelsträde
stod inför när mjölkkrisen härjade som värst. Bröderna HansOlle och Jan valde att ställa om och sedan den 15 februari 2018
är all mjölk som produceras på gården KRAV-certifierad.

I

TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Nils Bergendal

Höganäs kommun är mjölkgårdarna lätta att
räkna. Åtminstone om man kan räkna till två.
Fler än så är de nämligen inte. En av dessa gårdar
ligger i Ingelsträde och ägs av bröderna Jan och
Hans-Olle Trulsson.
– Vår gård består egentligen av två gårdar, berättar Jan. Den ena är vi uppvuxna på och granngården köpte vi 1990. Totalt bedriver vi lantbruk
på 318 hektar, varav en stor del är arrende.
Mjölkkor har alltid varit en del av gårdens
verksamhet och idag har de 75 mjölkkor och lika
många ungdjur.
– Jag och Hans-Olle tog över marken från våra
föräldrar 1982 och 1993 tog vi över korna, berättar Jan. Vi jobbar båda heltid med lantbruket medan
min dotter Caroline och Hans-Olles son Johan jobbar deltid. Dessutom hjälper Anna Pettersson, som
läser till lantmästare, till med djuren.
Stort intresse för det ekologiska

Vill du vidareutbilda
dig inom ekologisk
produktion? Du hittar
alla våra kurser och
rådgivningar inom eko
på sidorna 26-30.
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Att driva ett lantbruk utan kor kan varken Jan
eller Hans-Olle tänka sig, så när mjölkkrisen
var som värst för några år sedan stod de inför ett
ultimatum: lägga av eller ställa om till eko.
– Efter lite funderande bestämde vi oss för att
satsa på ekoproduktion för vi ville inte släppa korna,
berättar Hans-Olle. När allt flyter på och djuren är
friska finns det inget bättre än att vara mjölkbonde!
Så vi började ställa om med hjälp av rådgivning från
Länsstyrelsen. Huvudargumentet till omställningen

från min och Jans sida var att förbättra lönsamheten,
men ungdomarna såg andra värden också.
För ungdomarna, det vill säga Caroline och Johan
(som båda har passerat de trettio …), handlade det
om att ekologisk produktion ligger rätt i tiden och
efterfrågas av konsumenterna. De tyckte också att
det var viktigt att lägga om för att spara på naturens
resurser.
– Jag upplever att många yngre är noga med vad
de äter och ser positivt på ekologisk produktion, säger Jan. På Carolines andra arbetsplats, hon jobbar
som sjukgymnast, är till exempel intresset för gårdens verksamhet stort och det känns såklart väldigt
roligt.
Johan, som kombinerar arbetet på gården med
egenföretagande som maskiningenjör, instämmer.
– Om det är något mina kollegor gärna pratar
om så är det lantbruket, säger Johan. Jag är mycket
nöjd med att vi ställde om, det blev en nytändning.
Dessutom gillar jag att man kommer närmare jorden i ekologisk odling. Och då menar jag närmare
jorden i rent fysisk bemärkelse! När jag odlar måste
jag verkligen ner på marken och ha koll på ogräset så
jag vet när det är dags att rensa.
Fodret är en utmaning

Trulssons har valt att lägga om så mycket mark
som behövs för att producera foder till djuren. Resten är kvar som konventionell odling och att ha det
så tycker de fungerar fint. Däremot har det spelat en

Att driva ett lantbruk
utan kor kan Hans-Olle
inte tänka sig.

Från vänster sitter Hans-Olle, Johan och Jan.

viss roll för omställningen att mycket av det ekologiska fodret odlas på arrende.
– De flesta arrendeavtal sträcker sig bara på ett år
i taget, så det gäller att ha en bra relation till sina arrendatorer för att våga satsa, säger Hans-Olle. Men
för vår del har det fungerat fint.
– Jag tycker att i stort sett alla i vår omgivning
har mottagit omställningen positivt, möjligen har
några kollegor varit lite skeptiska, säger Jan. Kanske
för att de tycker att KRAV inte är bättre än konventionellt. Vi tycker inte heller att det är något fel
på konventionell produktion, djuren har det bra där
med. Samtidigt känns det vettigt med eko där korna
mest äter gräs och grovfoder, som de är skapta att
göra.
Två saker tycker de dock är en utmaning: att
uppnå bra kvalitet på grovfodret och att få korna att
beta tillräckligt.

Idag har gården 75 mjölkkor och lika många ungdjur.

– I KRAV är allt reglerat och under sommarhalvåret ska en viss del av maten bestå av gräs, berättar
Johan. Men en del kor vill helst vara inne, så vi har
fått bygga om stallarna så att korna måste cirkulera.
De kan alltså inte stå och äta grovfoder och sen bli
mjölkade, utan de måste ut först.
Fördel med sökvana

Ytterligare en svårighet är hålla reda på reglerna
i KRAV. Att ha sökvana, yngre personer i sin närhet
är en klar fördel, betonar såväl Hans-Olle som Jan.
– Jag och Jan är bra på att ta reda på saker, men
det tar tid, skrattar Hans-Olle. Ungdomarna är betydligt snabbare.
– Det heter att vi gjort en omställning och så är
det verkligen, säger Jan. Först gick det runt i huvudet av allt nytt, men vi fixade det. Nu är vi glada som
gjorde resan, även om det krävts en hel del.
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Fem fantastiska
naturupplevelser
Smart Landsbygd listar fem naturreservat och nationalparker som har gjorts tillgängliga för de som har svårt
att röra sig i skog och mark. Det gäller såväl rullstolsburna som barnvagnar, barn och äldre.
TEXT: Maria Sandell FOTO: Most Photos, Linda Gustafsson,
Mats Sjöberg, Alex Regner

En hundraåring med nya kläder
TILLGÄNGLIGT

Dalby Söderskogs nationalpark är inte
stor, den är till ytan Europas minsta nationalpark. Men mitt ute i det öppna jordbrukslandskapet öster om Lund skapar
nationalparken en grön oas där ljudet
från trafiken silas bort av trädens löv.
Den skogsklädda parken är mest berömd för sin
fantastiska vårblomning med mattor i gult och vitt.
Men ett besök i nationalparken en dimmig höstdag ger nya perspektiv. Då vilar träden i tystnad
och stillhet inför nästa års färgexplosion, och en
får tid för sina tankar.
Naturvårdsverket har arbetat med att lyfta fram
våra nationalparker som guldklenoderna bland
Sveriges skyddade områden. Dalby Söderskog har
därför fått nya skyltar lagom till 100-årskalaset
som firades i juni 2018. I samband med firandet
släppte Länsstyrelsen Skåne också en bok om
nationalparkens naturvärden och historia.
Bökebackeslingan är en 600 meter lång hårdgjord vandringsstig som är framkomlig med
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rullstol eller barnvagn. Det kan dock behövas hjälp
med rullstolen då marken sluttar på vissa ställen.
Längs stigen finns bord och bänkar där man kan
komma intill med rullstol. Längs stigen finns skyltar
som berättar om parkens natur och historia.
På parkeringen finns reserverade handikappsplatser och handikapptoalett.
Alldeles intill Dalby Söderskog ligger naturområdet Skrylle. Här finns naturum, restaurang
och många spännande vandringsleder. Det finns
möjlighet att ta bussen till Dalby Söderskog och
vandra till Skrylle för att sedan ta bussen hem
därifrån.

Njut av havsörnens flykt och vindens våglek
TILLGÄNGLIGT

Längs Helge å ligger naturreservaten på rad
för att skydda den unika miljön som skapas
när vatten och land möts. Det blöta riket är
svårt att besöka men på Näsby fält kan man
rulla ut till sjökanten och njuta av havsörnens
flykt och vindens lek med vågorna.
På sin väg mot havet breder Helge å ut sig över de
låglänta markerna norr om Kristianstad och bildar en sjö,
Araslövssjön.
Fågellivet i sjöns vassbälten och sumpskogar är rikt.
I vassen gömmer sig rördrommen och alldeles intill
bygger pungmesen sitt bo. Nu under hösten har häckningsfåglarnas sång tystnat och många arter har lämnat
Sverige för varmare länder. Nya besökare dyker då upp.
Stora mängder av gäss och änder stannar till vid sjöns
stränder. Havsörnen är kvar under hela året och kan ses
flyga över sina jaktmarker även en kulen höstdag. Längst
ut på udden finns en träplattform och ett fågeltorn varifrån man kan njuta av utsikten över sjön.

Vid Norra Lingenäset finns en rymlig parkering med
reserverade handikappsplatser. Här ligger en rastplats med bord anpassat till rullstol. Stigen ut mot det
tillgänglighetsanpassade fågeltornet är bred med flera
bänkar längs vägen. Viss lutning upp till 10 % förekommer.
På Kristianstad Vattenrikes webbplats finns en audioguide om Näsby fält.
www.vattenriket.kristianstad.se/nasby-falt

Vandring längs havet och stränderna
TILLGÄNGLIGT

Vill du rulla fram på Kullaberg och njuta av
naturen ska du välja den del av Kullaleden
som heter Kulla-Rulla. Det gäller bara att välja
rätt dag så att man har vinden i ryggen som
hjälpande hand.
Den ena delen av Kulla-Rulla sträcker sig från Mölle via
Lerberget till Viken och på vägen passeras naturreservatet Möllehässle.
Leden är gjord av hårdpackat grus och asfalt med
få nivåskillnader. Det finns vilobänkar längs vägen där
man kan njuta av utsikt och natur. Nu är badsäsongen
över men under vandringen kan man ta sig en titt på de
platser som erbjuder badbryggor med tillgänglighetsanpassningar, och drömma om nästa års bad. Vid Lisas
brygga i Viken finns sommartid dessutom badstol att
låna. Läs mer om detaljer för toaletter och badbryggor
på Equality’s webbplats www.equality.se.

Den andra delen av leden går längs gång- och cykelvägar från Höganäs till Kattarp. Här kommer du ut i det
öppna jordbrukslandskapet och passerar gårdar och
gamla stationsbyggnader.
Mer information om den tillgänglighetsanpassade
leden Kulla-Rulla finns på Kullaledens webbplats.
www.kullaleden.se/kullarulla

fler utflyktstips på nästa uppslag >>>
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Havsbris och svampskog i Järavallen
TILLGÄNGLIGT

Lundåkrabuktens grunda vatten sträcker
sig från Landskronas hamnar till Barsebäck i söder. Det är ett paradis för fåglar
under årets alla årstider.
På vintern rastar mängder med gäss, änder och
vadare längs stranden och på de öppna strandängarna. Rulla ned till den öppna plattformen
vid strandkanten och njut av havsvindarna och
fågellivet.
Ett annat höstnöje i Järavallens naturreservat är svampplockning. I naturreservatet ligger
den strandvall som bildades när Littorinahavet,
för 7 000 år sedan, höjde sig sex meter över
vår nuvarande havsnivå. Järavallen är ett annat
namn på Littorinavallen som fått sitt namn av en
liten snäcka som var vanlig på denna tid. På och
innanför vallen planterades på 1800-talet svarttall
för att förhindra att sanden flyttade sig. Idag är
tallskogen ett eldorado för svampplockare. Det är
lätt att ta sig fram i skogen då den är genomkorsad av leder för alla som vill ta sig fram till fots,
på cykel eller i sadeln. En av stigarna är tillgänglighetsanpassad och löper över en kilometer in
genom skogen.

Järavallen bjuder på mer än strandängar och
tallskog. I norr ligger en badsjö, som vintertid blir
till skridskobana och i sydost ligger Hofterups
mosse, ett paradis för fåglar med sina högväxta
ängar och buskmarker. På våren kan man höra
det knarriga lätet av strandpaddor som trivs i den
sandiga miljön.
Vill du ha mer information om hur det ser ut
på de tillgängliggjorda stigarna i tallskogen och
vid havet? På Equality’s webbplats hittar du bra
information om tillgänglighet med både text och
bilder för Järavallen och andra naturområden i
Skåne. www.equality.se.

Söderåsens bästa tid är nu
TILLGÄNGLIGT

Kanske är hösten Söderåsens bästa tid.
Den klara luften, höstlöven som skimrar
i gult, orange och brunt och svampen
som skymtar på marken mellan trädstammarna. I Skärdammen i Skäralid
speglar sig träden i det stilla vattnet och
den fina spången inbjuder till en vandring in mot ravinens djup.
Skärdammen ser ut att alltid har legat på sin plats
men den har skapats för att förhöja turisternas
upplevelse av Skäralid. Första halvan av 1900talet var Söderåsen och Skäralid ett populärt
utflyktsmål och förutom ett turisthotell låg det
även en dansbana nere vid dammen.
Skäralid är utgångspunkt för flera vandringsleder in i nationalparken Söderåsen och man kan
välja att vandra en tur på en timme eller vara ute
i flera dagar.
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Runt Skärdammen slingrar sig en 800 meter
lång ramp som är tillgänglig för både rullstol och
barnvagn. Även naturum är tillgänglighetsanpassat och här finns, förutom de trevliga guiderna
som gärna berättar om området, hörslinga och
ljudguidning. Det går också att ta sig med rullstol
till Odensjön genom Nackarpsdalen och åker
man upp till parkeringen vid Kopparhatten kan
man njuta av den fantastiska utsikten över dalen.
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KURSER

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Ett rikt odlingslandskap med allt
vad det innehåller; kulturspår,
växter och djur, vill väl alla ha?
Under den här rubriken hittar du
kurser och rådgivningar som både
kan öka din kunskap och ge dig
inspiration till att öka mångfalden
i landskapet. Aktiviteterna är
tänkta för dig som äger eller
brukar åker, skog, slåtteräng eller
betesmark.
Saknar du något i utbudet eller
undrar över något - hör gärna av
dig.

KURS

Biologisk mångfald på schemat
VARFÖR: Få tips och inspiration för att öka den biologiska
mångfalden på gården!
VAD: Här har du chansen att lyssna på eleverna som läser
naturbruksprogrammet på Svalöfs gymnasium när de berättar
om sina tankar om biologisk mångfald. De tar också upp sitt
arbete med praktiska åtgärder, i stort och smått, för att öka biologisk mångfald på skolan. Poul-Eric Jensen på Agrojakt medverkar och förklarar bland annat hur olika insatser kan kombineras
och anpassas till förutsättningarna på varje gård. Länsstyrelsen
bjuder på kaffe och fralla.
DATUM: 25 oktober kl 18.30
VAR: Svalöfs naturbruksgymnasium
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 oktober 2018
KONTAKT: Kamilla Persson, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 15 75,
kamilla.persson@lansstyrelsen.se

KURS

Ökad biologisk mångfald i växtodlingsföretaget
VARFÖR: Kursen tar upp vad som tillför biologisk mångfald och
värden i det egna företaget. Hur kan biologisk mångfald inflikas
i intensiv odling och vilka ekonomiska värden kan finnas?
VAD: Kursen är inriktad på att redovisa olika inslag av biologisk
mångfald i slättlandskapet samt hur åtgärder kan genomföras
på flertalet gårdar. Stor vikt läggs vid att ”fånga upp” erfarenheter från gruppdeltagarna när det gäller att arbeta med konkreta,
praktiska åtgärder.

KAMILLA PERSSON

kamilla.persson@lansstyrelsen.se
010-224 15 75
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DATUM: 7 november, kl 17.00 - 20.00
VAR: Gamla byskolan, 100 meter öster om Fjärestad kyrka
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 november
KONTAKT: Lars Törner, LT Miljö, 070-330 42 00,
lars@ltmiljo.se

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

KURS

Fönsterrenovering
VARFÖR: Har du träfönster som är i behov av renovering och
vill du gärna lära dig hur du kan göra det själv? Då är denna
kurs något för dig.
VAD: I kursen ska vi renovera en fönsterbåge och gå igenom
de olika stegen (bedömning av renoveringsbehov, färgskrapning, kittning, glasbyte, material och redskap). Ta gärna med
ett eget fönster!
DATUM: Intresseanmälan innan 20 oktober. Sedan bestämmer
vi ett datum
VAR: Ecotopia, Skåne Tranås
KOSTNAD: 1000 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 oktober
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Rådgivning inom byggnadsvård

Gårdens och markernas historia

VARFÖR: Denna rådgivning är riktad 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 möjlighet
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.

VARFÖR: Rådgivningen ger kunskap om den historiska bakgrunden till de kulturspår som finns på gården och om vilka
äldre kartor som finns över området. Detta kan vara till hjälp
för att avgöra hur kulturvärden ska skötas, och det kan ge
idéer om hur gårdens historia kan lyftas fram i verksamheten.
VAD: Vi tittar på de äldre kartor från 1700-1900-tal som finns
över gården och markerna, och tar reda på vad dessa kan
berätta om de natur- och kulturvärden som finns på platsen.

DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

DATUM: Enligt överenskommelse
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Sara Aurelius, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 12 30,
sara.aurelius@lansstyrelsen.se
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RÅDGIVNING

Hamlingsrådgivning
VARFÖR: För dig som har gamla hamlade träd eller som vill
starta upp med hamling på unga träd
VAD: Vi går i genom dina marker och pekar ut lämpliga
hamlingsträd och diskuterar tillvägagångssätt för varje träd.
Efter rådgivningen får du en karta med träden utpekade. Vi
går bland annat igenom säkerhet, verktyg, trädfysiologi och
alla frågor som kan uppkomma i samband med hamling. Du
får också en praktisk manual som ger stöd framöver. Har vi tid
kan vi utföra ett par nyhamlingar tillsammans.
DATUM: Efter överenskommelse
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com, www.naturvarden.se

RÅDGIVNING

Rådgivning om stenmurar
VARFÖR: Vi ger råd om fastighetens murar, dess skötsel och
restaurering, samt berättar om befintliga värden.
VAD: Fastighetens stenmurar studeras i fält tillsammans med
fastighetsägaren och sätts in i sitt kulturhistoriska sammanhang med hjälp av äldre kartor. Stenmurarnas biologiska
värden, biotopskydd, skötselbehov och skador som kan vara
lämpliga att restaurera diskuteras. Förslag ges för en långsiktig skötsel av stenmurar på fastigheten som tar hänsyn till
befintliga natur- och kulturvärden.
DATUM: mars - juni 2019
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 044-13 61 56,
asa.jakobsson@regionmuseet.se
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RÅDGIVNING

Skapa mångfald på gården
VARFÖR: För dig som vill skapa variation på gården, gynna
naturen eller vill börja hävda marker som står oskötta.
VAD: Vi går tillsammans igenom dina marker och diskuterar
lämpliga åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. De föreslagna åtgärderna bygger på vad som är lämpligt och möjligt
på den enskilda gården. Inför besöket görs också en sökning på
vilka arter och fornlämningar som finns i området. Åtgärderna
kan handla om att gynna blommande träd och buskar, anpassa
slåttern i dikesrenar, frihugga ekar, hamla träd, spara död ved
med mera. I vissa fall kan vi utföra enklare åtgärder tillsammans
under besöket. Rådgivaren är praktiskt inriktad. Efter besöket får
du en översiktskarta med förslagen inritade.
DATUM: Efter överenskommelse
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com, www.naturvarden.se

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Inventering av giftiga växter på
enskilda gårdar
VARFÖR: Du kan få hjälp att inventera och artbestämma vilka
giftiga växter som finns på gården och upprätta en plan för
hur du ska undvika att dina djur utsätts för dessa.
VAD: I betesmarker med biologisk mångfald växer många
olika giftiga arter som breder ut sig allt mer. Under de senaste
åren har vi upplevt allt mer extrema klimatförhållanden vilket
bidrar till att de giftiga växterna ökar. Kunskapen om vilka de
giftiga växterna är och vad man kan göra för att minska effekten av dessa är liten bland våra producenter och därför vill
vi med denna rådgivning medverka till att öka kunskapen.
DATUM: Efter överenskommelse
VAR: På gården
KOSTNAD: 700 kr exkl moms
KONTAKT: Ingela Lindskog, Skånesemin Ek för, 0415-195 24,
ingela.lindskog@skanesemin.se

STUDIEBESÖK

Gynna mångfalden i åkerlandskapet

Halmbalshus

VARFÖR: Öka kunskapen om värdet av mångfald i jordbrukslandskapet. Tips och råd hur man praktiskt åstadkommer de
föreslagna åtgärderna.
VAD: Besök i fält tillsammans med kunden därefter möte för
att gå igenom ev. åtgärder. Åtgärderna kan handla om att
plantera lähäckar och bryn, skapa viltåkrar, kantzoner och skalbaggsåsar, anpassa putsningen av trädor, spara död ved med
mera. Rådgivaren gör en sammanfattning av besöket och vilka
åtgärder som är aktuella för fastigheten.

VARFÖR: Är du intresserad av hållbart byggande och miljövänliga byggmaterial. Då är detta studiebesök något för dig.
VAD: Vi besöker vårt halmbalshus som vi håller på att bygga
själva. Vi går igenom de olika materialval vi har gjort (t.ex.
vasstak, lerväggar, kallmurning) och deras för- och nackdelar. Samtidigt kopplar vi detta till biologisk mångfald. De här
traditionella byggmetoderna fungerar också bra för att bevara
kulturvärdena hos äldre hus. Deltagarna får gärna komma
med frågor om sina egna byggnader/fastigheter.

DATUM: Efter överenskommelse
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Poul-Erik Jensen, AgroJakt, 070-383 30 72,
info@agrojakt.se

DATUM: Intresseanmälan. Studiebesöken sker på en helgdag
i november 2018 och mars 2019. Exakt datum bestäms efter
intresseanmälan.
VAR: Önnestad
KOSTNAD: 700 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Mars 2019
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com
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KURSER
EKOLOGISK PRODUKTION

Intresset för ekologiska livsmedel
är stort. Är du nyfiken på hur
ekologisk produktion kan fungera
på ditt företag? Är du ekologisk
producent och vill lära dig
mer? Eller är du konventionell
producent och vill få lite tips om
ekologiska produktionsformer?

KURS

Grundkurs i ekologisk växtodling
VARFÖR: Kursen ger grunderna i ekologisk växtodling och
rustar deltagaren att ta beslut om omläggning till ekologisk
odling.
VAD: Kursen riktar sig till lantbrukare och är en heldagskurs.
Under dagen tar vi upp regler, omläggning och stöd inom
ekologisk produktion. Vi pratar också om växtföljd, växtnäring,
växtskydd, ogräs, jordbearbetning och ekonomi.
DATUM: 25 oktober
VAR: Råby 2003, Hörby
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 oktober
KONTAKT: Kerstin Andersson, HIR Skåne AB, 070-816 10 26,
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

Då föreslår jag att du tittar
närmare på kommande sidor och
ser vad det finns för aktiviteter
som kan vara till hjälp för dig.
Om du saknar något i utbudet
eller om du undrar över något –
hör gärna av dig till mig.

KURS

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

MIA DAVIDSSON

mia.davidsson@lansstyrelsen.se
010-224 15 17
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DATUM: 7 november
VAR: Råby 2003, Hörby
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2 november
KONTAKT: Oskar Hansson, HIR Skåne AB, 070-816 10 43,
oskar.hansson@hushallningssallskapet.se

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

KURS

KURS

Bördighet och jordhälsa i ekologisk
odling

Grundkurs i ekologisk lammproduktion

VARFÖR: Kursen ska ge en fördjupad och nyanserad bild av
bördighet och jordhälsa.
VAD: Kursen riktar sig till lantbrukare och är en heldagskurs.
Ur programmet: Vad är jordhälsa? Vad vet vi med säkerhet,
vilka erfarenheter finns? Vad kan jag göra för att förbättra
jordhälsa och bördighet? Nya ekorådgivaren Hanna Williams
delar under dagen erfarenheter från både Sverige och USA.

VARFÖR: Lär dig om får och ekologisk produktion. Här finns
det möjlighet att diskutera med andra, besöka en etablerad
ekologisk lammproducent samt planera för den egna omläggningsprocessen.
VAD: Första träffen är vi på sal och diskuterar grundläggande frågor medan vi på andra träffen besöker vi en ekologisk lammproducent. Vi kommer att ta upp grundläggande
produktionsfrågor såsom olika produktionssystem, foder, bete
inklusive betesplanering, hälsa och byggnation. Även marknad- och ekonomiska frågor beaktas.

DATUM: 13 november
VAR: Råby 2003, Hörby
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 8 november
KONTAKT: Kerstin Andersson, HIR Skåne AB, 070-816 10 26,
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

DATUM: 15 nov kl 18.30 - 21.15 samt 29 nov kl 18.30 - 21.15
VAR: Första träffen på Helgegården Skepparslöv, Kristianstad
KOSTNAD: 300 kr exkl moms per träff
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 8 november
KONTAKT: Ingela Löfquist, HIR Skåne AB, 070-894 53 51
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

KURS

Ekologisk odling av kål
VARFÖR: Kursen kommer att förmedla kunskap om ekologisk
kålodling.
VAD: Kursen riktar sig till lantbrukare och är en heldagskurs.
Under kursdagen fokuserar vi på vilka grundförutsättningar
som är lämpliga vid ekologisk kålodling, vilka metoder som
finns för att hantera ogräs, hur man optimerar växtnäringsutnyttjandet och arbetar förebyggande för att minska problemen med svampsjukdomar och insekter.
DATUM: 29 november
VAR: Råby 2003, Hörby
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 november
KONTAKT: Oskar Hansson, HIR Skåne AB, 070-816 10 43,
oskar.hansson@hushallningssallskapet.se
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RÅDGIVNING

Omläggningsrådgivning växtodling
VARFÖR: Vi erbjuder individuell rådgivning där vi tittar på just
dina förutsättningar. Vi ger dig olika förslag efter dina önskemål om vad du vill odla och diskuterar hur man kan planera
sin verksamhet som ekologisk.
VAD: Vi träffas ute på gården där vi tittar på förutsättningar
för just ditt företag och diskuterar vad som är intressant för
dig att utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till
ekologiskt kan bli och därefter träffas vi en andra gång för
att svara på frågor och eventuellt planera för framtida omställning.
DATUM: Enligt överenskommelse
PLATS: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Kerstin Andersson, HIR Skåne AB, 010-476 22 72,
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Omläggningsrådgivning gällande
ekonomi

Byggnadsrådgivning i samband
med omläggning

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: 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: Enligt överenskommelse
PLATS: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Patrick Petersson, HIR Skåne AB, 010-476 22 44,
patrick.petersson@hushallningssallskapet.se
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DATUM: Enligt överenskommelse
PLATS: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Therese Ljungberg, HIR Skåne AB, 010-476 22 21 ,
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Omläggningsrådgivning grönsaker,
potatis och bär
VARFÖR: Om du är intresserad av ekologisk grönsaks- och
bärodling och funderar på vad en omläggning av din gård
skulle kunna innebära, så kan vi erbjuda en individuell 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 framtiden.
DATUM: Enligt överenskommelse
PLATS: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Oskar Hansson, HIR Skåne AB, 010-476 22 62,
oskar.hansson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Omläggningsrådgivning för djurhållning
VARFÖR: Vi erbjuder en individuell rådgivning där vi tittar
på just dina förutsättningar. Vi ger dig olika förslag efter dina
önskemål om vad du vill producera och diskuterar hur man
kan planera sin verksamhet som ekologisk.
VAD: Vi träffas ute på gården där vi tittar på förutsättningar för
just ditt företag och diskuterar vad som är intressant för dig att
utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till ekologiskt
kan bli och därefter träffas vi en andra gång för att svara på
frågor och eventuellt planera för framtida omställning.
DATUM: Enligt överenskommelse
PLATS: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Ingela Löfquist, HIR Skåne AB, 010-476 22 31,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se
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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: Enligt överenskommelse
PLATS: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Ingela Löfquist, HIR Skåne AB, 010-476 22 31,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Uppföljning vid övergång till
ekologisk växtodling
VARFÖR: Vi erbjuder en detaljerad plan för hur olika delar av
växtodlingen ska ställas om till ekologisk odling. Rådgivningen
kan också ges till omlagda gårdar med specifika problem med
sin växtodling.
VAD: Vi träffas ute på gården och tittar på de förutsättningar
som finns på din gård och resonerar runt odlingsteknik och
aktuella insatser. En skriftlig dokumentation med plan för
odlingen och rekommendationer upprättas och en uppföljning sker via telefonkontakt eller besök.
DATUM: Enligt överenskommelse
PLATS: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Per Modig, HIR Skåne AB, 010-476 22 86,
per.modig@hushallningssallskapet.se
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KURS

Sparsam körning lantbruk
VARFÖR: Genom ett smart körsätt av lantbruksmaskiner får
du lägre bränslekostnader och ett effektivare maskinutnyttjande. Samtidigt minskar den negativa påverkan på klimatet.
VAD: Kursen består av tre delar: Teoridel på sal, ca 2,5 h,
praktisk körning med lantbrukstraktor, individuellt ca 1 h och
återträff och erfarenhetsutbyte efter några månader, ca 2,5 h.
Kursdeltagarna 2016 sparade i genomsnitt 7,3 % vid kursens
praktiska övning. Kursen uppfyller kraven enligt SPAK-jordbruk.
DATUM: Önnestadsgymnasiet 29/10, Segragymnasiet 31/10,
Borgeby 2/11, Bräkne-Hoby, 5/11.
VAR: Starttid alla dagar 08.30. Lokal fås vid anmälan
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: En vecka innan kursdag
KONTAKT: Fredrik Hallefält, HIR Skåne AB,
010-476 22 27, fredrik.hallefalt@hushallningssallskapet.se

detta är en annons för greppa näringen

GREPPA NÄRINGENS
GRUPPAKTIVITETER I SKÅNE

Bevattningsdammar

Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
Tid: 24 oktober 2018
Plats: Bjärsjölagård Slott, Sjöbo
Kontakt/anmälan/information:
Mia Davidsson, 010-224 15 17,
mia.davidsson@lansstyrelsen.se

Stallmiljöns inverkan
på kalvhälsan

Arrangör: Skånesemin
Plats: 13 november 2018, Helgegården,
Skepparslöv
Kontakt/anmälan/information:
Cissi Bjerström, 0415-195 14

Utfodring och uppföljning av
växande djur

Optimera din bevattning för
högsta lönsamhet

Kontakt/anmälan/information:
Cissi Bjerström, 0415-195 14

Kontakt/anmälan/information: Fredrik Skyggesson,
010-476 22 95 och Ida Lindell, 010-476 22 84

Arrangör: Skånesemin
Tid: 2 november 2018
Plats: hos Göran Rydén, Kågeröd

Arrangör: HIR Skåne
Tid: November 2018
Plats: Ges på olika tillfällen/platser

”Koll på läget träffar”- ur miljöoch djurskyddssynpunkt
Arrangör: HIR Skåne

Kontakt/anmälan/information:
Michaela Baumgardt, 010-476 22 50
Under hösten hälsar vi alla intresserade välkomna till en rad aktiviteter som
ska komplettera de enskilda rådgivningsmodulerna och vår förhoppning är
att de ska ge inspiration och skapa intresse. Ovanstående aktiviteter är
bara ett axplock från det totala utbudet som löpande presenteras på
Greppa Näringens regionala sida. Välkommen att delta!
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Saknar du någon
kurs? Eller något
ämne du skulle
vilja läsa om?
Tipsa oss gärna!

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