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och rådgivningar 
att söka i vår

Kort livsmedels-
kedja ger många
möjligheter
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Folk ska få veta 
hur det går till

Smart Landsbygd har träffat Johanna Rasmusson 
på Bosarps Gård. Här går nötdjuren ute året om - 

till priset av mer jobb och bättre kött.  

De invasiva 
arterna är här. 
Är du redo? 
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På Filkesboda gård 
ser man djuren, 
viltslakteriet och 
gårdsbutiken på en 
och samma gång. 
Louise Blissing och 
Fredrik Pettersson 
har byggt upp en 
verksamhet som 
står på många ben.

På Bosarps gård vill man ge djuren 
ett bra liv och kunna ta betalt för 
det man gör.   

Anette köpte in ankor som snigel-
jägare och fick köpa en kull ällingar 
av rasen svensk gul anka. Extra kul 
eftersom den rasen kommer från 
Svalöv och Billinge.
 

Per Modig, rådgivare på HIR 
Skåne, ger några tips på hur 
man kan tänka kring det  
 digra utbudet av maskiner 
för stubbearbetning och 
ogräsbekämpning

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

Experter på 
invasiva arter

14
Lantbrukare utgör 
en stor och viktig 
del av lösningen 
på problemet med 
invasiva arter.

GOTT NYTT ÅR 2022!

älkommen att stiga in i Smart landsbygd där vi har laddat upp 
med artiklar som kommer att stilla din nyfikenhet kring krigs-
ankor, ogräsbekämpning, flerbensföretag med mera. Vi har 
även rekord i antalet kurser och rådgivningar som riktar sig till 
dig som lantbrukare och företagare på den skånska landsbyg-
den. Kom ihåg – kunskap är alltid lätt att bära och är även en 
av alla nycklar som krävs för utveckling.

Ekologiska odlare som är hänvisade till mekanisk bekämp-
ning av ogräs behöver välja jordbearbetningsmaskiner med 

omsorg. Detta skyndar på teknikutvecklingen vilket även gynnar konventionella 
odlare. Det ekologiska regelverket gör också att ekodjurproducenter kan ligga i 
bräschen vad gäller god djuromsorg. Johanna på Bosarps gård berättar gärna om 
deras djurhållning på gårdens webbplats. Där kan du läsa utförligt om hur djuren 
har det – från födsel till slakt. ”Att beskriva hur djuren lever och dör är ett medvetet 
val”, säger Johanna. ”Jag tycker folk ska få veta hur det går till.” För dig som också vill 
utveckla företagets kommunikation erbjuder vi under våren kurser inom just detta, 
läs sid 48–50.

Idag måste vi förhålla oss till en rad invasiva arter i vårt odlingslandskap, både djur- 
och växtarter. I vår artikel om invasiva arter berättar Cajza Eriksson, Tina D´Hertefeldt 
och Nils Carlsson om hur man kan lära känna sin fiende och börja bekämpningen 
i tid. I artikeln om krigsankorna får vi till exempel reda på hur Anette Nilsson, på 
Boäng, sköter bekämpningen av invaderande mördarsniglar med hjälp av ankor. 
På sidan 37 och 38 erbjuder vi två kurser där både ankor och grisar hjälper till att 
bekämpa oönskade gäster.

Vikten av biologisk mångfald i hela landskapet har 
blivit tydligare för varje år som går. För att 
öka både medvetenheten och kunska-
pen har Greppa Näringen skapat 
en ny rådgivning som ska gynna 
mångfalden i åkerlandskapet, läs 
mer på sid 21. 

Och som vanligt tipsar vi om 
fem fantastiska utflyktsmål i vårt 
vackra landskap. Denna gång 
handlar det om fem naturreservat 
där viktiga skötselåtgärder säker- 
ställer livsmiljöer för de hotade växter och 
djur som lever i våra ängs- och betesmarker.

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 
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VET MER.  Ankor 
mot smådjur  

Ankor används 
på många håll för 
att hålla undan 
oönskade smådjur. 
Sök ducks pest 
control på internet 
för inspiration från 
hela världen.

Kan man träna ankor att äta mördarsniglar? Absolut, säger 
Anette Nilsson på Boäng utanför Röstånga. I hennes och 
maken Stefans stora trädgård smaskar ankorna glatt i sig alla 
mördarsniglar – oavsett storlek.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Mördarsniglarnas 
fullfjädrade fiender

är vi flyttade hit för 
drygt 20 år sedan an-
lade vi en stor köks-
trädgård, en potager 
med både blommor 
och grönsaker, berät-
tar Anette. Huvudsyf-
tet var att bli självför-
sörjande på grönsaker, 
men köksträdgården 
har fört med sig myck-

et annat också. Till exempel håller jag föreläs-
ningar om att odla, säljer plantor och tar emot 
studiebesök. En bok har det också blivit, Den 
blomstrande köksträdgården.

Men köksträdgården kunde mycket väl ha 
varit allt annat än blomstrande. Några år efter 
inflyttningen invaderades 
nämligen trädgården av 
mördarsniglar.

– Stefan och jag var 
ute varje kväll med pann-
lampor och plockade, 
säger Anette. Totalt själs-
dödande och inte särskilt 
hållbart för äktenskapet i 
längden!

El och ankor – ett 
vinnande koncept

För att lösa problemet 
tillverkade de ett ström-
förande snigelstaket som 
sattes runt trädgården. Staketet hindrade nya 
sniglar från att ta sig in, men de som redan var 
där fortsatte föröka sig i rask takt. Det var då 
som tanken på ankor föddes.

– Jag pratade med andra odlare som hade 
ankor som snigeljägare och fick köpa en kull 
ällingar av rasen svensk gul anka, berättar Anet-
te. Att det blev just den rasen är extra kul efter-
som den kommer bara en liten bit härifrån, från 
Svalöv och Billinge.

När ällingarna kom till Boäng var de 8–9 
veckor gamla och hade redan lärt sig leta mat, 
däribland mördarsniglar, av sina föräldrar. Och 
det är det som är knepet enligt Anette, att 
ällingarna ”uppfostrats” att äta mördarsniglar.

– Att det bara är myskankor som äter mör-
darsniglar stämmer inte, jag tror många ankra-
ser gör det, menar Anette. Vad som däremot 
är viktigt är att ällingarna blir intränade under 
våren så de är redo att leta sniglar i maj, då gör 
de störst nytta. Dessutom är mördarsniglarna 
oftast mindre tidigt på våren, vilket är bra. Det 
är inte helt lätt för en liten ankunge att svälja en 
fullvuxen mördarsnigel …

Ägg och kött extra bonus
Under odlingssäsong får Anettes ankor snällt 

hålla sig utanför köks-
trädgården och istället 
äta sniglar i övriga träd-
gården, men på senhös-
ten och vintern – när de 
inte kan göra någon skada 
i potagern – släpps de in 
för att kalasa.

– Under våra sex år 
med ankor har vi helt 
sluppit att plocka sniglar, 
säger Anette. Dessutom 
förser ankorna oss med 
goda ägg från mars till 
augusti som extra bonus.

En del kött blir det 
också eftersom Anette bara behåller en liten 
flock över vintern, resten slaktas av. På våren 
ruvas nya ällingar fram för att framåt sommaren 
vara fullfjädrade snigeljägare.

– Några ällingar stannar kvar på Boäng och 
några säljer vi till andra odlare, berättar Anette. 
Intresset för att ha en flock har ökat, det märks. 
Vi brukar själva ha 6–8 djur och de håller träd-
gårdens drygt 6 000 kvadratmetrar snigelfria 
utan problem. Det är så skönt! 

N
Stefan och Anette Nilsson. 

Den 15 mars hålls en kurs 
i hur du kan lära ankor 
bekämpa sniglar.  
Läs mer på sid 37.  
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När djuren har det bra följer kvaliteten med på köpet. Så resonerar  
Johanna och Mårten Rasmusson, som bedriver KRAV-certifierad 
nöt- och kycklingproduktion på Bosarps gård utanför Blentarp.
På gårdens webbplats berättar de utförligt om hur djuren har det – 
från födsel till slakt. ”Att beskriva hur djuren lever och dör är ett med-
vetet val”, säger Johanna. ”Jag tycker folk ska få veta hur det går till.”
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

å Bosarps gård är arbetsuppgifterna 
strikt uppdelade. Johanna sköter webb-
platsen, kundkontakter och administra-
tion, medan Mårten tar hand om skog 
och mark, byggnader och maskiner.  
Ansvaret för djuren delar de på, även 
om arbetsuppgifterna är uppdelade 
även här.

– Vi har ett gemensamt mål med 
verksamheten, men jobbar bäst var för 
sig, konstaterar Johanna, som i egenskap 

av kontaktansvarig tar hand om intervjun.
Att hon är van att prata för gårdens verksamhet och 

köttet de producerar är tydligt. Svaren är genomtänk-
ta och formuleringarna tydliga, och det går inte att ta 
miste på att hon verkligen brinner för det de gör.

– Vi vill ge djuren ett bra liv och kunna ta betalt för 
det vi gör, konstaterar hon. Djurvälfärden är alltid det 
viktigaste och vi hade haft samma typ av djurhållning 
oavsett om vi varit KRAV-certifierade eller inte. Men 
med KRAV är det lättare att ta betalt. 

Med hull och hår
Varje år föder Johanna och Mårten upp cirka 60 

000 kycklingar som säljs till Kronfågel Bosarpkyck-
ling, ett varumärke som ytterligare sju gårdar i södra 
Sverige föder upp ekologisk kyckling till. Kyckling-

arna kommer till gården som ägg och kläcks på plats 
i ”startstallet”. Vid tre veckors ålder flyttas de till ett 
större tillväxtstall, som Johanna och Mårten byggde 
2016.

Förutom fjäderfäna finns 280 nötdjur – kor, kalvar, 
kvigor, stutar och avelstjurar – på gården. Djuren går 
ute året om, utan tillgång till ligghall.

– För att de ska få göra det är vi med i ett kontroll-
program som säkerställer att vi uppfyller vissa krav, 
berättar Johanna. Till exempel att djuren har tillgång 
till vindskydd – i vårt fall skogen, att arealen är stor 
nog och att djuren har tillräckligt med hull och hår för 
att klara vintern.

De största fördelarna med utedrift även vintertid 
är, enligt Johanna, att korna kan utöva sina naturliga 
flockbeteenden, är friskare och får bättre kondition. 
Sommartid håller de landskapet öppet, bidrar till bio-
logisk mångfald och att bibehålla kulturlandskapet.

– Utedrift kräver mer jobb, men det är det värt,  
säger Johanna. Den största utmaningen är utfodring-
en, därför bygger vi nu ett utfodringshus där korna får 
gå in under ett tak och äta. På så vis blir utfodringen 
mer rationell, säker och hygienisk.

Allt har ett pris
Djurens tillvaro på utedriften, kycklingarnas liv i 

stallet, djurhantering, foder och sambandet mellan 

P

Välmående djur ger 
kvalitet på köpet

De största fördelarna med utedrift 
även vintertid är, enligt Johanna, 
att korna kan utöva sina naturliga 
flockbeteenden, är friskare och får 
bättre kondition.
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djurens livskvalitet och köttets kvalitet – allt detta 
berättar Johanna om på gårdens hemsida. Men hon 
beskriver också vad som händer om ett djur blir sjukt, 
hur transporten till slakteriet går till och hur djuren 
avlivas. 

– Slakten är inte så dramatisk, säger Johanna. Våra 
djur behandlas med respekt, de utsätts inte för  
onödig stress och de plågas inte. 
Många frågar mig om det inte 
är jobbigt att skicka djuren till 
slakt, men så länge djuret be-
handlas rätt så är det inte det. 

Medvetna kunder
Att föda upp djur såsom Johanna 

och Mårten gör, gör att köttet kostar 
mer än vad många kunder är vana vid. 
Att berätta vad kunden får för peng-
arna är därför viktigt. 

– Jag tycker att om man väljer att 
äta kött så ska man veta hur djuren har det, säger  
Johanna. Man ska också veta att allt har ett pris. Billigt 
kött har någon annan fått betala för: djuren, klimatet, 
miljön, lantbrukaren. Det är visserligen upp till var 
och en att bestämma vem som ska betala priset, men 
om du frågar mig så tycker jag att vi ska minska kött-
konsumtionen och istället välja bra kött. Välj svenskt!

Kunderna som handlar kött från Bosarps gård är en 
medveten skara och det är också en av anledningarna 
till den detaljerade informationen på webbplatsen. 
Det spar helt enkelt tid när kunderna kan läsa sig till 
all fakta, istället för att mejla eller åka ut till gården 
med sina funderingar.

– Jag svarar visserligen gärna på frågor och att sam-
tala med kunderna som kommer till 

vår gårdsbutik är bara roligt, säger  
Johanna. Men den detaljerade 

webbsidan underlättar, både för 
mig och för dem.

Även om Bosarps gårds kunder är med-
vetna, så är de är ingen homogen grupp. 
Johanna delar in dem i fyra kategorier.

– Vi har matlagaren, som handlar hos 
oss på grund av köttets kvalitet, berättar 
hon. Vi har de som tycker att miljötänket 
och det ekologiska är viktigast. Och vi 
har de som prioriterar att köttet är när-

producerat och att djuren har det bra. Slutligen har vi 
en växande grupp som väljer vårt gräsbeteskött för 
att det är bra för deras hälsa. Så skälen till att kunder-
na handlar hos oss varierar, men en sak har de gemen-
samt – intresset för var deras mat kommer ifrån. 

 Jag tycker 
att om du 
väljer att 
äta kött så 
ska du veta 
hur djuren 
har det.

””

På företagets webbplats berättar Johanna med öppenhet och känsla om hur djuren har det på Bosarps gård. 

I artikelserien Hej på 
dig lär vi känna med-
arbetare på Länssty-
relsen Skåne. Den här 

gången är det agronomen Henrik 
Gustavssons tur att berätta mer 
om sin roll.

Hur kommer det sig att du intresserat dig 
för det ekologiska?

– Dels är det ett personligt intresse, jag tycker att 
ekologisk produktion omfattar många viktiga och ak-
tuella frågeställningar. Dels hade jag, som samordna-
re på kontrollenheten, ett särskilt uppdrag att hänga 
med i frågorna kring ekologisk produktion. Sedan 
årsskiftet arbetar jag inte som samordnare längre utan 
med djur- och livsmedelskontroller, men intresset för 
eko har jag kvar.

Hur har synen på ekologisk produktion 
förändrats under din tid som samordnare 
tycker du?

– Det finns nationella riktlinjer att den ekolo-
giska produktionen ska öka från politiskt håll, vilket 
har bidragit till att sätta fokus på frågan. Intresset för 
ekologiska livsmedel har tidigare ökat hos konsumen-
terna och fler lantbrukare har ställt om. För många 
har det varit lönsamt men under de senaste åren har 
efterfrågan minskat och många ekologiska företag har 
det tufft idag.  Det har funnits många åsikter om eko 
respektive konventionellt, men jag tycker att de båda 
sidorna har kommit till insikt om att de kan lära av 
varandra. Till och med att metoder från det ekolo-
giska lantbruket kan användas i det konventionella. 
Eko är mer inarbetat och medvetenheten är större 
hos allmänheten nu. 

När började du på Länsstyrelsen Skåne och 
vad har du arbetat med?

– Jag började 2010 och har jobbat med kontroll av 
jordbruksstöden i stort sett hela tiden. Som samord-
nare har jag hållit i utbildningar, gjort uppföljningar 
och planer. Jag har jobbat med alla arealstöden, och 
har hela tiden tyckt att frågorna kring det ekologiska 
varit intressanta.

Hur är det att komma ut till lantbrukare 
och göra kontroller i fält?

– En del lantbrukare tycker det är jättetrevligt och 
positivt att få besök, andra känner stress och oro när 
vi kommer. Men i stort sett alla är tillmötesgående 
och vill visa att de gjort rätt. Att vi som gör kontrol-
len visar respekt för lantbrukaren och anpassar oss 
efter den vi kommer till är viktigt. Till exempel att vi 
tar oss tid att förklara vad en kontroll innebär.

Vad är det bästa med att vara kontrollant?
Det är att man lär sig så mycket! Jag får komma till 

platser som jag aldrig hade fått besöka annars och se 
saker som jag annars inte hade sett. Dessutom tycker 
jag om blandningen av att vara ute i fält och sitta på 
kontor. Som kontrollant får man i mångt och mycket 
lägga upp sitt eget arbete, det är skönt.

Vad gjorde du innan du kom till 
Länsstyrelsen Skåne?
– Då jobbade jag på Länsstyrelsen Växjö och dess-

förinnan Länsstyrelsen Jönköping. Jag har också job-
bat på Hushållningssällskapets växtodlingsförsök ett 
par år och under en kort period jobbade jag med 
Greppa Näringen. Men mest har det alltså varit olika 
Länsstyrelser för min del. 

”Ekologisk produktion 
omfattar många 
viktiga och aktuella 
frågeställningar” 

HENRIK 
GUSTAVSSON 

Bor: I Gärds Köpinge 
utanför Kristianstad.
Utbildning: Agronom 
med mark- och 
växtinriktning.
Blir glad av: Att göra 
utflykter i naturen med 
familjen. Det finns 
många fina platser att 
upptäcka på nära håll!
Det här visste du inte 
om Henrik: Jag har 
varit skogsmulleledare 
i Friluftsfrämjandet. 
Och så har jag varit 
med och byggt 
mountainbikeleder 
i Lerjevallen, vid 
Arkelstorp. Jag gillar 
att cykla!

HEJ
PÅ
DIG

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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Som hjort för 
en levande 
landsbygd

Från gårdsplanen på Filkesboda gård ser man djuren, viltslakteriet 
och gårdsbutiken på en och samma gång. Kortare livsmedelskedja 
än så här kan det inte bli! Louise Blissing och Fredrik Pettersson 
har byggt upp en verksamhet som står på många ben, men med 
dovhjorten som den självklara huvudrollsinnehavaren.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

texten fortsätter på nästa uppslag >>>
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B lickandes ut över Filkesjön, ett sten-
kast från Immeln och alldeles på grän-
sen till Blekinge, ligger Filkesboda 
gård. På den 72 hektar stora arealen 
ryms 40 hektar skog, resten är dov-
hjortarnas domäner. En och annan 
kronhjort och några mufflonfår strö-
var också runt i de stora hägnen, men 
det är dovhjortarna som dominerar.

– Mina föräldrar köpte gården 
1989 och 2015 tog jag och Louise 

över, berättar Fredrik. Vi bestämde oss ganska 
snabbt för att satsa på hjortar och byggde hägn, 
och efter det föddes tanken på viltslakteri. 

Delvis finansierat av ett investeringsstöd från 
Länsstyrelsen stod slakteriet, med tillhörande 
gårdsbutik och personalutrymme, klart och god-
känt 2019. 

– Viltkött har fått ett uppsving, säger Louise. 
Det är gott och magert, och vi märker också att 
många handlar av oss för att de vill vara säkra på 
att djuren inte har fraktats till ett slakteri. Precis 
som vid jakt i skogen skjuts våra hjortar direkt i 
hägnen, så de hinner inte uppleva någon stress. 

– Hit kommer djuren när de redan är döda, 
säger Fredrik. Vi flår och styckar djuren och er-
bjuder både återtag, det vill säga att jägarna köper 
tillbaka köttet styckat, och har egen försäljning i 
gårdsbutiken, webbutiken, på REKO-ringar eller 
direkt till restauranger. 

Fixat och färdigt efterfrågas
Förutom helt kött är efterfrågan stor på går-

dens charkprodukter. Idag hyr de in sig i ett char-
kuteri i närheten, men planen är att bygga en egen 
anläggning i anslutning till slakteriet. Ett restau-
rangkök står också på önskelistan, för att kunna 
utöka verksamheten med catering och egentillver-
kade produkter.

– Mamma Filkesbodas köttbullar, förstekta och 
redo att värmas, säger Fredrik. Det hade varit  
något! Vi märker att konsumenterna är ganska be-
kväma av sig och gärna köper produkter som är 
förberedda för tillagning, så ju mer av den varan 

vi kan erbjuda desto bättre. Dessutom tjänar vi 
bättre på förädlade produkter så den delen vill vi 
verkligen utveckla.

Ett annat av gårdens ben som de har planer för 
är eventsidan. På gården finns ett grillhus och en 
vedeldad bastu samt en jaktstuga med kök, bad-
rum och sovplatser som hyrs ut till privatperso-
ner, företag och föreningar. Tanken framöver är att 
sätta ihop och erbjuda kunderna färdiga paket. Till 
exempel en tredelad kurs i slakt, styckning samt 
matlagning; eller ett skräddarsytt paket till jägare 
som får bo i jaktstugan, skjuta en hjort och samti-
digt njuta av god mat och vacker natur. 

Jobb för en mångsysslare
Utöver den vilda verksamheten föder gården 

upp Aberdeen Angus, erbjuder entreprenadverk-
samhet inom schakt och skog och monterar vilt-
hägn till andra – samtidigt som Fredrik driver en 
mekanisk verkstad med tio anställda.

– Det ena har gett det andra, konstaterar  
Louise. Vi har inte haft någon övergripande plan 
utan när vi byggde vårt vilthägn kom vi på att vi 
även kunde göra det åt andra. Och när vi startade 
viltslakteriet märkte vi att det fanns en efterfrå-
gan på chark, så då började vi tillverka det. Samma 
sak med eventen, vi ser att det finns en efterfrågan 
på mer. Och vi säger sällan nej när någon ber om 
något! 

– Verksamheten byggs på allt eftersom, men 
hela tiden med en röd tråd, tillägger Fredrik. Vi 
har en fantastisk plats att utgå ifrån, med sjön,  
djuren och naturen, och det är det vi använder för 
att hitta nya ben att stå på. 

Det svåra är alltså varken att hitta sysselsätt-
ning eller kunder, utan att hitta personal. Just nu  
sysselsätter Filkesboda 4–5 årsanställda, de flesta 
av dem tas in efter behov. 

– I en verksamhet som vår varierar arbetsupp-
gifterna från dag till dag, säger Fredrik. De som 
anställs måste därför vara väldigt allsidiga, eller åt-
minstone ha en vilja att bli det. Att hitta personer 
som kan och vill utföra manuella arbetsmoment 
inom de gröna näringarna är inte helt lätt, så för 

oss gäller det att prova och våga ge folk chansen – 
har vi tur så klaffar det.

Även för Fredrik, som både är utbildad smed 
och har skoglig utbildning, och Louise, som är 
uppvuxen på gård och utbildad ekonom, gäller det 
att vara mångsysslare och inte dra sig för att lära 
nytt. Men det är just det som de uppskattar mest 
med att vara egenföretagare. 

– Att fortsätta utveckla gårdens verksamhet 
och lära sig nya saker hela tiden är fantastiskt kul, 
säger Louise. Det gäller bara att utvecklas i en  
lagom takt så man hinner fatta kloka beslut längs 
vägen. Men hittills tycker jag att vi lyckats riktigt 
bra med det. 

I viltslakteriet flås och styckas både 
eget och inlämnat viltkött. Styckaren 
Tewelde Yosief tar sig här an en älg.

Fredrik och Louise framför Filkesjön och Filkesboda gård.

Vi har en fantastisk 
plats att utgå ifrån, 
med sjön, djuren och 
naturen, och det är det 
vi använder för att hitta 
nya ben att stå på.

”” VET MER. Hjort är 
hjort - men hur ser 
man skillnaden?
Det finns en risk att 
förväxla dovhjort med 
kronhjort innan hornen 
är färdigutvecklade. 
Dovhjortens horn är 
skovelformade till skillnad 
från kronhjortens taggiga 
och spretiga. Kronhjorten är 
dessutom betydligt större. 
Hanarna kan väga upp till 
300 kilo medan dovhjortens 
hanar väger mellan 50 och 
90 kilo. 
Dovhjorten har lång svans 
med vit undersida medan 
kronhjorten har kort 
svans och gulbrun bakdel. 
Dovhjortens päls är ofta 
rödbrun med vita prickar på 
sommaren och blir gråbrun 
på vintern. Kronhjortens 
päls är mörkt rödbrunaktig 
på sommaren och blir 
gråaktig om vintern. Gårdsbutiken erbjuder en diger lista på olika slags 

närproducerat kött.
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En invasion  
utan armé
De har flyttats hit av oss människor, de sprider sig snabbt och 
de kan orsaka allvarlig skada på biologisk mångfald, ekonomi 
och hälsa. Vi pratar om främmande, invasiva arter. Vissa av dem 
finns upptagna på EU:s förordning om invasiva arter och omfat-
tas av en rad förbud, andra bedöms som invasiva i just Sverige. 
Oavsett, så utgör de ett hot värt att ta på allvar.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

FOKUS  Jätteloka

2022 inleder Länsstyrelsen Skåne 
en stor kampanj riktad mot 
fastighetsägare som har jätteloka 
på sin mark. Via brev kommer 
fastighetsägarna att informeras 
om att de är skyldiga att bekämpa 
växten samt få råd om hur de ska gå 
tillväga. Länsstyrelsen kommer även 
att utföra kontroller. Målet är att 
med gemensamma krafter komma 
tillrätta med problemen som arten 
medför.
Viktigt att komma ihåg vid 
bekämpning av jättelokor är 
att alltid använda skyddskläder 
eftersom växtsaften kan orsaka 
brännskador och besvärliga utslag.

texten fortsätter på nästa uppslag >>>
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– Lantbrukare utgör en stor och viktig del av 
lösningen på problemet med invasiva arter, menar  
Cajza. Förutom att de förfogar över stora arealer 
mark, har de bra kunskap om olika arter, de rör sig 
ute på sina marker och observerar snabbt om nya 
arter etablerar sig. Dessutom har de praktisk möjlig-
het till effektiv bekämpning.

Förutom mekanisk och kemisk bekämpning finns 
det även andra metoder att tillgripa, nämligen bete.

– Inte minst äldre lantraser är väldigt effektiva 
när det gäller att bekämpa vissa arter, till exempel 
vresros, säger Cajza. Dessvärre finns det alldeles för 
få av dessa djur. Så det kan vara ett tips till lantbruka-
re som vill utöka sin verksamhet, satsa på lantraser! 
De är efterfrågade och lär vara det länge framöver. 

V i kan börja med att fastställa att invasiva 
arter är ett ökande problem, framförallt 
i Skåne, säger Nils Carlsson, samordnare 
invasiva arter, Länsstyrelsen Skåne. Att de 
ökar mest här beror dels på vår närhet till 
kontinenten, dels på ett mildare klimat. 
Arter som tidigare inte överlevt på våra 
breddgrader gör det nu och problemet för-
värras i takt med klimatförändringarna.

Förutom att vara ett hot mot den bio-
logiska mångfalden är invasiva arter ett hot 

mot de agrara näringarna. Dels kan invasiva arter 
vara giftiga för djur, dit hör ex-
empelvis boerstånds, tysklönn, 
sidenört och blåsvart björk-
stekel, dels kan invasiva arter få 
fäste i odlingar och ge upphov 
till lägre skördar. Dessutom 
måste invasiva arter bekämpas,  
vilket kräver tid, resurser och ett 
oändligt tålamod.

Invasiva och expansiva 
arter

Vi återkommer till tålamodet, 
men först: främmande invasiva 
arter, vad är det?

– Det är arter som har  
kommit hit från andra regioner, 
som är främmande för vårt eko-
system och som tar över på in-
hemska arters bekostnad, säger 
Tina D’Hertefeldt, växtekolog 
och forskare vid Lunds univer-
sitet. Ytterligare ett kriterium är 
att arten har förvildats efter år 1800.  Arter från före 
1800 kan vara nog så besvärliga, kirskål och renkavle 
är två exempel, men de har funnits här så länge att 
de numera inte räknas som främmande.

Inhemska arter som sprider sig snabbt kallas  
istället för expansiva arter.

Enligt Naturvårdsverket finns det idag över 2 000 
främmande arter i Sverige, varav drygt 20 procent 
är eller riskerar att bli invasiva. Några av arterna, till 
exempel jätteloka, signalkräfta och gul skunkkalla, 
finns med på EU:s lista över invasiva främmande  
arter. För dessa gäller speciella regler (se faktaruta).  

Därutöver finns det arter som är särskilt proble-
matiska i Sverige. Dit hör exempelvis spansk skogs-
snigel (mördarsnigel), blomsterlupin och parkslide. 

Dessa omfattas ännu inte av några lagstadgade skyl-
digheter, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada 
rekommenderas man att begränsa spridningen. En 
nationell förteckning över arter som kan komma 
att täckas av olika förbud är under framtagande av  
Naturvårdsverket.

Håll i, håll ut – och gör det tillsammans
Så vad gör man då om man som lantbrukare upp-

täcker en invasiv art på sin mark?
– Vänta inte och hoppas att problemet försvinner, 

för det gör det inte, säger Cajza Eriksson, samord-
nare invasiva arter, Länsstyrel-
sen Skåne. Börja bekämpa arten 
så fort du kan; det är en enorm 
skillnad att utrota en jätteloka 
jämfört med ett hektar ... 

– Men innan du börjar – lär 
känna din fiende, tillägger Tina. 
Olika arter bekämpas på olika 
sätt och det kan handla om  
detaljer om du ska lyckas med 
bekämpningen eller inte. Läs på 
ordentligt och gör en plan för 
hur du ska gå tillväga. 

Ytterligare en faktor är ut-
hållighet. Invasiva arter är över-
levare och det räcker inte att 
bara nästan utrota ett bestånd. 
Allt måste bort, liksom alla be-
stånd i närheten.

– Utrotning måste ske stor-
skaligt och alla behöver dra 
sitt strå till stacken om det ska 
lyckas, säger Nils. Just nu finns 

det ganska många invasiva arter som är på gång att 
få fäste och etablera sig i Skåne. För att få bukt med 
dem innan problemet vuxit sig alltför stort är det 
oerhört viktigt med samarbete och gemensamma 
insatser. 

Tänk efter före och dra nytta av djuren
Att avgöra vilka främmande arter som blir in-

vasiva kan vara väldigt svårt. Inte minst som vissa  
arter håller sig lugna i många år för att sedan plötsligt  
explodera. Så vad är bra att ha i åtanke?

– Var medveten om vad du sår och planterar i till 
exempel lähäckar och blomsterremsor, säger Tina. 
Ha koll på vilka växter som är eller ligger i riskzo-
nen för att bli invasiva och välj helst inhemska arter.

Vill du gå på ett lunch-
seminarie om invasiva 
arter den 17 februari?  
Läs mer på sid 36.  

FAKTA. EU-listade 
invasiva främmande 
arter
För närvarande finns 66 arter 
på EU:s förteckning över 
invasiva, främmande arter. 
Dessa får inte introduceras i 
landet, spridas i naturen eller 
gynnas att bli fler. Den som 
har någon av arterna på sin 
fastighet har en lagstadgad 
skyldighet att bekämpa arten. 
Länsstyrelsen samordnar 
länets åtgärder mot invasiva 
arter som är med på EU-listan 
och genomför tillsyn så att 
förbuden i EU-förordningen 
följs. Eftersom antalet invasiva 
arter i Skåne är många 
koncentreras tillsynsinsatserna 
till några arter i taget. 

VILL DU VETA MER? 
På Naturvårdsverkets hemsida finns 
fördjupad information om invasiva arter. 
Till exempel vem som ansvarar för vad, 
hur man undviker spridning samt var 
man rapporterar in fynd av invasiva 
arter. En detaljerad bekämpningsguide 
för invasiva, landlevande växter är 
också under framtagande. I dagsläget 
finns vägledning för jätteloka och 
jättebalsamin. 
På artfakta.se finns en sökbar lista 
över främmande arter inklusive bilder, 
information om utbredning samt en 
riskklassificering över vilka arter som är, 
eller riskerar att bli, invasiva.

1  Cajza Eriksson, samordnare 
invasiva arter, Länsstyrelsen Skåne

2  Nils Carlsson, samordnare  
invasiva arter, Länsstyrelsen Skåne.

3  Tina D’Hertefeldt, växtekolog  
och forskare vid Lunds universitet. 

1

2

3
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Vill du också 
vidareutbilda dig inom 
Ekologisk produktion? 
Du hittar alla våra kurser 
inom Eko på sidorna 
28-34.

Utbudet av maskiner för stubbearbetning har ökat stort under senare 
år och idag finns en uppsjö av maskiner på marknaden att välja mellan. 
Redskap med tallrikar, pinnar, gåsfötter, pinnar och tallrikar, maskiner som 
vänder upp kvickrot till jordytan, fräsar – och därtill en rad olika tillbehör. 
Så hur vet man vad man ska välja? Per Modig, rådgivare på HIR Skåne, 
ger några tips på hur man kan tänka.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Jordbruksverket, Nils Bergendal och MostPhotos

en 23 september 2021 
hölls för första gången 
den europeiska eko- 
dagen, en dag som in-
stiftats av EU för att öka 
medvetenheten om eko-
logisk produktion. Lämp-
ligt nog hade Länssty-
relsen Skåne valt samma 
dag för att arrangera in-
spirationsdagen ”Skånskt 

eko – när det är som bäst”. På programmet stod 
punkter som bästa betet, biologisk mångfald samt 
primärproduktion och egenförädling, men störst 
intresse väckte nog ändå demon av maskiner för 
stubbearbetning.

– Det finns många maskiner på marknaden och 
under ekodagen visade vi upp ett tiotal, berättar 
Per Modig. Optimalt för en ekolantbrukare är 
såklart att ha flera olika typer av maskiner, men 
maskiner är dyra. Så när du ska köpa en ny maskin 

gäller det att läsa på och tänka igenom vad det är 
du behöver och välja det bästa utifrån dina för-
utsättningar. Det är du och inte maskinförsäljaren 
som ska välja vilken maskin du ska köpa

Olika strategier för olika problem
Vid mekanisk ogräsbekämpning vill man upp-

nå full genomskärning, så att inga ogräs slinker  
igenom. Att titta på överlappning samt vinkling av 
tallrikar och gåsfötter är därför viktigt. 

– Vid stubbearbetning i ekologisk växtodling 
bearbetas jorden som regel flera gånger, säger 
Per. Första gången kör man så grunt som möjligt. 
Andra gången lite djupare och tredje och fjärde 
gången – om man hinner så många gånger – ännu 
djupare, ner till runt tio centimeter. Att välja en 
maskin som kan bearbeta grunt, som bearbetar 
jämt och som är lätt att ställa in djupet på är där-
för också viktigt. Det är även bra att ha koll på 
vilka tillbehör olika maskiner kan utrustas med, så 
du kan få ut så mycket som möjligt av din maskin.

Välj rätt maskin 
för ditt ogräs

D Att utgå ifrån gårdens och markens behov är 
självklart det allra viktigaste när man väljer maskin. 
För den som vill jordbearbeta väldigt grunt, till ex-
empel för att skona marklivet, kanske en fräs kan 
vara ett alternativ. Såvida inte marken är stenig! För 
den som har problem med småfröiga ogräs, som 
exempelvis renkavle, åkerven, hönshirs eller spill-
raps, är det viktigt att ha en maskin som bearbetar 
supergrunt, medan den som har mycket rotogräs, 
som åkertistel och kvickrot, kan behöva en maskin 
som ger en bra genomskärning på lite större djup. 
Och så vidare.

– Olika problem angrips med hjälp av olika stra-
tegier, säger Per. Just när det kommer till kvickrot, 
som ju är ett problem för många, finns det även spe-
cialmaskiner som lyfter upp ogräset så att rötterna 

hamnar ovanpå marken där de torkar ut. Det  
funkar bra på våren när det är torrt, men sämre 
på hösten när det är fuktigt. Återigen, se till vilka  
behov du har och välj utifrån det. 

För den som har andra ekolantbrukare i sin när-
het kan det också vara värt att fundera på om man 
kan gå samman i en gemensam maskinpark och på så 
vis ha råd att investera i flera maskiner.

Liten, lätt, eldriven och uppkopplad
Utvecklingen av maskiner för mekanisk ogräs-

bekämpning inom ekologiskt jordbruk är även till 
nytta inom det konventionella jordbruket, som i allt 
högre grad använder mekanisk bekämpning som 
ett komplement till kemisk bekämpning. Om EU  
fattar beslut om att glyfosat inte längre får användas 

Per Modig på Eko-dagen  
den 23 september.  
Foto: Jordbruksverket
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Åkertistel och hönshirs är 
båda oönskade inslag i 
våra åkrar men med rätt 
bearbetning kan 
man komma åt 
dem.

Lähäckar kan se olika ut, 
men de har alla gemensamt 
att de förhindrar jordflykt 
och gynnar mångfalden.

Varför ska man gynna den bio-
logiska mångfalden på sin gård? 
Jo, för att få bättre skördar, fler 
nyttodjur, färre skadeinsekter och 
mer jaktbart vilt. Fördelarna med 
mångfald är många och därför 
finns det nu en ny modul inom 
Greppa Näringen: ”Biologisk 
mångfald i åkerlandskapet”. Lant-
brukaren Erik Olsson i Lilla Isie 
strax utanför Trelleborg berättar 
varför han valde rådgivningen.

– Allt började med en rådgivning kring växtnärings-
balans där vi kom att diskutera pollineringen av min 
vitklöver, som inte riktigt levde upp till mina förvänt-
ningar, säger Erik. Eftersom vitklövern är en viktig 
pusselbit i min ekologiska odling fick jag förslaget att 
även ta en rådgivning i biologisk mångfald.

Sagt och gjort, rådgivning bokades in och genom-
fördes på Eriks gård. 

– Gården är på 82 hektar och ligger nära kus-
ten, berättar Erik. Marken är utsatt för vinderosion, 
så utöver att få hjälp med åtgärder för att gynna  
pollinering var jag även intresserad av att få tips kring 
lähäckar; vilka arter man ska välja, hur häckarna ska 
planteras, skötas och så vidare.

Förutom att förhindra jordflykt gynnar även lä-
häckar den ekologiska mångfalden, framförallt om 
häckarna består av arter som blommar och ger frukt, 
bär eller nötter. Dessutom kan de ge skördeökningar. 
Danska mätningar tyder på en ökning på mellan 5–10 
procent för de vanligaste lantbruksgrödorna på ett 

fält som är 20 gånger så brett som lähäckens höjd.
– Med en skördeökning av den storleken känns 

lähäckar som en bra investering, konstaterar Erik.  
För min del handlar det också om att förbättra käns-
lan, ”imagen”, gentemot mina grannar och omgiv-
ning. Om våren kan det blåsa stora dammoln från min 
gård när vinden tar i och grödorna inte hunnit eta-
blera sig. Detta ger mig på lång sikt en sämre odlings-
jord på gården och en negativ påverkan på närboende 
och natur. 

En trevligare plats att vara och verka på
Insatser som lähäckar tillför ett värde för lång tid 

framöver, men kräver planering och dessutom insat-
ser i form av tid och pengar. Till en början har därför 
Erik fokuserat på åtgärder som är enkla att snabbt få 
på plats. Som att ställa ut halmbalar till humlorna och 
hålla jordslänterna nakna så solitärbin kan bygga bon i 
den sandiga marken.

– Till våren ska jag så in olika blommande växter 
för att förlänga säsongen, berättar Erik. Vitklövern 
blommar visserligen under en ganska lång period, 
men den räcker inte för att bygga upp den population 
av pollinatörer som jag behöver. Jag behöver tänka 
mer långsiktigt och skapa mat och boplatser som gyn-
nar pollinatörerna över lång tid.

Att boka in en rådgivning i biologisk mångfald är 
något som Erik skulle rekommendera fler att göra.

– Absolut! säger han. Men det krävs lite intresse 
och att man ser vinningen i det. För egen del ser jag 
mycket fram emot lähäckarna, det ska bli roligt att 
göra en permanent förändring i odlingslandskapet. 
Häckarna kan säkert berika småviltet också, det ser 
jag i så fall som en positiv bieffekt. Dessutom tror jag 
gården blir en trevligare plats att vara och verka på 
när det är lite uppvuxet runtomkring. Så jag får börja 
planera – och ta en häck i taget. 

Det jag 
ser fram 
emot är att 
ersätta en 
stor maskin 
med flera 
mindre, 
lättare och 
självkörande 
enheter.

””

Greppa 
Näringen 
med 
biologisk 
mångfald

i växtskyddsmedel (nuvarande tillstånd går ut i december 2022) 
lär den mekaniska bekämpningen bli än viktigare.

Men hur ser då framtiden ut? Det finns ju redan gott 
om maskiner på marknaden, så vari ligger utveckling-
en nu? Per vet vad han själv gärna vill ha.

– Dagens maskiner är ofta väldigt stora, eftersom det gör 
att arbetet går snabbare, säger Per. Nackdelen är att tunga maski-
ner packar jorden. Flera företag arbetar redan på saken och en 
hel del forskning bedrivs inom området. Bland annat har RISE  
(Research Institutes of Sweden) bedrivit en testbädd för digitali-
serat jordbruk vid SLU Ultuna, där självkörande maskiner ingått 
som en del av studien. 

Förutom fördelar som minskad markpackning kan de självkö-
rande maskinerna drivas av el, vilket ökar både hållbarheten och 
lönsamheten inom jordbruket. Även det en högst efterfrågad 
utveckling. Maskindemon på kommande ekodagar lär alltså  
definitivt vara värd ett besök även framöver! 

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Jenny Henriksson, Greppa Näringen

Vill du också ha en 
rådgivning? Läs mer 
på sid 35.  

Per Modig Foto: Nils Bergendal

Foto: Most Photos

Foto: M
ost Photos
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nte alla som kommer till Sverige klarar av att lära sig språket den vanliga vägen inom SFI, säger Micaela. En del mår alldeles för dåligt, fysiskt eller psykiskt, för att orka ta till sig un-dervisningen. Den verksamhet jag bedriver är en del av RSFI – Resurs, Språk, Friskvård, Inte-gration – som Hässleholms kommun erbjuder personer som behöver extra stöd att komma in i samhället. 
Modellen bygger på forskning om språk, motivation och integration och testar nya teo-rier och metoder kring lärande, integrationsproces-ser och migration. Deltagarna följer ett individan-passat schema och aktiviteterna styrs av personernas egna förmågor och önskemål. 

Tryggt att vara tillsammansTrädgårdsterapi är en av aktiviteterna som  erbjuds och bland deltagarna på Kärråkra har de flesta tidigare erfarenhet av odling, trädgårdsskötsel eller matlagning. Dessa erfarenheter används som grund i inlärningen av det nya språket. – Vi har inga tolkar utan all kommunikation sker 

på svenska – och med hjälp av mycket gester och ansiktsuttryck! säger Micaela. Att inlärningen sker utifrån en bekant miljö underlättar och i köket och trädgården finns det hur många ord som helst att lära sig. 
Verksamheten utgår från Alnarpsmetoden, men har anpassats efter gruppens behov. Ett exempel är att personer som vanligtvis deltar i trädgårdsterapi ofta har ett stort behov av ensamhet. För deltagarna på Kärråkra är det tvärtom.

– För dem är det en trygghet att vara tillsammans, så vi samlas kring maten och i trädgården, berättar Micaela. Varje dag börjar med en gemensam samling där vi går igenom vilka uppgifter som finns. Till ex-empel har vi byggt en örtagård, planterat fruktträd och odlat grönsaker, men vi har också gjort fågel-holkar, kokat marmelad, lagt in gurkor och lärt ut hur man cyklar. 
Inte minst cyklingen blev en riktig succé. Efter att ha tränat på vägen utanför gården fick deltagarna så småningom kläm på tekniken.– De var jättelyckliga, att kunna cykla innebar en enorm frihet för många av dem, säger Micaela. 

Med staden i ryggen och landet framför näsan driver arbets-terapeuten Micaela Liljedahl trädgårdsterapi på Kärråkra gård i Hässleholm. Hit kommer nyanlända som behöver extra stöd för att lära sig språket. Det får de göra med hjälp av trädgård och aktiviteter, i ett tempo som passar vars och ens individuella behov. 

Trädgården 
som ingång  
till språket

I
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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5

Deltagarna hos Micaela har bland annat planterat fruktträd som en del i trädgårdsterapin.

En del av problematiken var att många rörde på sig för lite, berättar Micaela. När man som jag bor på gård rör man sig ju hela tiden utan att tänka på det och det var då som tanken på en grön verksamhet föddes.

”

– Jo, det har gått bra! säger 
Mikaela. År 2020 startade jag 
en egen verksamhet, Fören-

ingen Naturnära Kärråkra, som erbjuder syssel-
sättning och social samvaro för människor som står 
långt ifrån arbetsmarknaden, ofta personer med  
någon form av psykisk ohälsa. Liksom tidigare håller 
vi till på Kärråkra gård och verksamheten omfattar 
odlingar, gårdsbutik, hantverk och en liten catering-
verksamhet.

På föreningens webbplats beskrivs verksamheten 
som grön, social odling. Målsättningen är att perso-
nerna som deltar ska få tid och ro till återhämtning, 
för att så småningom kunna komma tillbaka till  
arbetsliv och in i samhället. Sedan föreningen star-
tade har runt 30 personer deltagit i verksamheten, 
varav cirka 20 deltar just nu.

– Det är viktigt att hinna se alla så vi kan inte vara 
för många, även om vi kanske kunde vara några till, 
säger Mikaela. Vi har ingen tidsgräns för hur länge 
man får vara här, de flesta stannar i drygt ett år. 
Hittills har fyra personer gått vidare till jobb, varav 
en arbetar hos oss på Kärråkra, och fyra till arbets- 
träning. Ett bra resultat och det är jätteroligt att se 
att verksamheten fungerar som det är tänkt.

Grisar, grödor och amkor
Även för Tobias har det rullat på bra. Precis som 

för fyra år sedan är den KRAV-certifierade gris-
produktionen en viktig del av verksamheten, lik-
som växtproduktionen där både nya och beprövade  
grödor får ta plats.

– Bland annat odlar jag quinoa till Nordisk  
Råvara och potatis till Green Fries, vilket jag även 
gjorde sist Smart landsbygd var på besök, berät-
tar Tobias. Nytt är att jag provat att odla chia, men  
tyvärr blev resultatet inte riktigt så bra som jag hade 
hoppats. Men jag tycker det är bättre att kunna säga 
”det gick inte” istället för ”det går inte”, för då har 
man åtminstone provat!

Medan Mikaelas verksamhet utgår från  
Kärråkra gård som hon och Tobias köpte 2015,  
utgår Tobias verksamhet från gården Björkäng där 
familjen bor. 2018 köpte de ytterligare en gård, en 
gammal mjölkgård där Tobias håller på att renovera 
det gamla mjölkstallet. Tanken är att börja med am-
kor, exakt hur många får framtiden utvisa.

– Efter det har vi tillräckligt med grenar i verk-
samheten, konstaterar Tobias. Framöver är det för-
valtning som gäller snarare än tillväxt.

Och drömmen om självplock, hur gick det med 
den?

– Det konceptet snodde frugan till Kärråkra! 
konstaterar Tobias med ett skratt. Jag hjälper dem 
att dra fram grödorna, sen tar föreningen över och 
erbjuder självplock samt säljer i gårdsbutiken. Men 
vi är ju väldigt involverade i varandras företag så det 
spelar ingen roll vem av oss som förverkligat dröm-
men. Jag tycker det är minst lika roligt som Mikaela 
att se hur verksamheten vid Kärråkra – inklusive 
självplocket – växer och blir bättre för varje år som 
går. 

För fyra år sedan besökte Smart landsbygd paret Mikaela Liljedahl 
och Tobias Nilsson utanför Hässleholm. Mikaela drev, på uppdrag av 
kommunen, trädgårdsterapi för nyanlända som behövde extra hjälp 
att lära sig svenska och drömde om en verksamhet i egen regi. Tobias 
födde upp KRAV-grisar och planerade för nya, spännande grödor och 
självplock. Frågan är: hur har det gått sedan dess?
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Verksamheterna 
växer och 
utvecklas

HUR GICK 
DET SEN?

Mikaela Liljedahl och 
Tobias Nilsson

Ur Smart Landsbygd 
nummer 1 2018

Hantera parasiten  
rätt när du skaffar får
Friska djur ger god djurvälfärd, som ger 
god produktion och ökad lönsamhet. Ett 
hot mot fårens hälsa är olika parasiter, som 
kan följa med vid inköp av nya djur. För att 
öka kunskapen kring hur man bäst undvi-
ker att ta in och sprida smitta, anordnade 
Länsstyrelsen Skåne en digital webbkurs 
i höstas. Fokus var hantering av parasiter 
vid livdjursinköp till ekologisk besättning.

TEXT: Ulrika Petersén   
FOTO: MostPhotos och Privat

– Innan man skaffar får är det viktigt att investera 
i sin egen kunskap så man inte gör misstag som på-
verkar djurvälfärd och produktion, säger Emelie 
Larsdotter, fårhälsoveterinär på Gård & Djur- 
hälsan och den som föreläste på kursen. Smitt-
skyddsåtgärderna vid inköp av djur är de enskilt 
viktigaste insatserna man som djurägare kan göra 
för att förhindra spridning av smitta till sin besätt-
ning. Man ska vara oerhört omsorgsfull och noga 
vidta de mått och steg som är framtagna för att  
minimera risken för att ta in smitta.

Resistens ett reellt hot
Kort sammanfattat så är steg ett att be säljaren 

fylla i en hälsodeklaration som informerar köparen 
om djurens hälsoläge. Steg två är att hålla djuren i 
karantän och steg tre är att följa rekommendatio-
nerna kring vilka undersökningar och behandlingar 
som ska göras under karantänen. Och så finns det 
en viktig sak till att tänka på.

– Karantänen ska vara inomhus så djuren inte 
riskerar att smitta ner någon yta utomhus, beto-
nar Emelie. Hålls karantänen utomhus kan djuren 
återinfekteras och sprida smittan vidare till andra 
beten. Tänk också på att byta skor när du går från 
karantänen, så du inte bär med dig träck under 

skorna.
Olika parasiter kan överleva olika länge, men 

generellt betraktats ett bete som parasitfritt först 
när det inte har betats av får under en betessäsong, 
samt vintrarna före och efter säsongen. Det tar allt-
så nästan två år innan fåren återigen kan beta i ha-
gen, därför finns det all anledning till att verkligen 
hålla nya djur inomhus, åtskilda från den befintliga 
besättningen. 

Fårägare med KRAV-certifierad produktion  kan 
ibland vara tveksamma till att hålla djur i karantän 
inomhus, eftersom KRAV ställer krav på utomhus-
vistelse. Men Emelie är tydlig i sitt budskap.

– Att hålla djuren inomhus några veckor är  
absolut försvarbart, säger hon. Jag har aldrig hört 
någon som inte fått undantag av KRAV för att ha får i  
karantän inomhus, det ligger i allas intresse att  
djuren är friska.

Kunskap bästa skyddet
En annan viktig sak att tänka på är att aldrig 

avmaska djur i onödan, utan bara vid konstaterat 
behov.

– Ju oftare ett medel används, desto större 
är risken att parasiterna blir resistenta, berättar  
Emelie. Parasiterna är mästare på att anpassa sig 
och vi har redan besättningar som är resistenta mot 
vissa medel. Resistens är ett reellt hot mot djurens 
hälsa och i förlängningen även vår tillgång på mat. 
Därför måste vi vara rädda om de medel vi har.

Livdjursköp är den största riskfaktorn för att få 
in nya parasiter, men även i en befintlig besättning 
finns det en del att tänka på.

– Rotationsbete, växelbete och ett välkomstbete 
till lammen är viktiga åtgärder för att minska beho-
vet av avmaskningsmedel, säger Emelie. Återigen, 
skaffa dig kunskap kring hur du ska ta hand om dina 
får på bästa sätt. Det gagnar både dig och djuren. 

Emelie Larsdotter 
fårhälsoveterinär på  
Gård & Djurhälsan
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Fem fantastiska 
livsmiljöer

Naturen står aldrig still, det sker ständigt förändringar i vårt landskap. Och människan 
har varit med och format Skånes natur under en lång tid. Men omställningen i jord-
bruket de senaste 70 åren har medfört att en stor del av vårt jordbrukslandskap har 
ändrat karaktär. Idag är många av de arter som är tätt förknippade med vårt odlings-
landskap hotade och det behövs insatser för att bevara dem. Även i våra skyddade 
områden måste vi kontinuerligt arbeta med skötselåtgärder för att bevara de biolo-
giska värden som finns i våra naturbetesmarker. EU och Länsstyrelsen finansierar två 
Life-projekt med fokus på att säkerställa att viktiga livsmiljöer för de växter och djur 
som lever i ängs- och betesmarkerna finns kvar även i framtiden. Här berättar vi om 
fem områden som ingår i projekten samtidigt som vi ger exempel på 
vilka slags restaureringsåtgärder som görs inom projektet.
TEXT: Maria Sandell

NORDOST

Det småskaliga, öppna landskapet längs  
Skånes nordöstra kust, mellan Tosteberga och 
gränsen till Blekinge, är del av vårt tusenåriga 
odlingslandskap. I byarna Edenryd och Krogs-
torp ligger husen på rad längs vägen. När byn 
skiftades förblev husen i den radby där de stått 
i många hundra år. 

Från varje gård går ägorna ned mot havet, först åkrarna, 
sedan betesmarken och till slut strandängarna ut mot 
det glittrande havet. De många stengärdena ligger kvar 
och visar gränser mellan fastigheter och odlingslotter.
De flacka, steniga strandängarna är viktiga fågelloka-
ler men även betesmarkerna hyser höga värden. I den 
mittersta delen av Natura 2000-området Edenryd har 
betesmarkerna vuxit igen sedan 1950-talet, och på vissa 
ställen bildat både alskog och hassellundar. Projekt Life 
RestoRED kommer att öppna upp igenväxta marker så 
korna kan hitta in bland hasselbuskar och snår och återfå 
betesmark som idag ligger igenvuxen.

Om igenväxning går i en lugn men stadig takt så 
att vi knappast märker skillnad mellan åren så brukar 

restaureringar vara lite av en chock. Träd och buskar är 
borta och maskinerna har lämnat ris och spår efter sig. 
För att återfå blomstrande betesmarker krävs dock ofta 
stora restaureringsåtgärder, speciellt i tidsbegränsade 
projekt som våra Life-projekt.  Men blomsterrikedomen 
finns ofta kvar, den är bara gömd i marken i väntan på 
att få en ny chans. Tålamod och gediget arbete av våra 
betande vänner gör så att markerna åter kommer att 
blomstra, till gagn för både människor och djur.

Edenryds kustled är en 4,5 km lång vandringled som 
går genom området. Vandra på strandängar där och följ 
(på avstånd) restaureringsarbete som kommer ske inom 
projektet. En mindre del av leden går inom restaure-
ringsområdet, och där får vandrare vara extra försiktiga 
när arbetet är igång.

Hörröds utmark
SYDOST

Hörröds utmark, strax öster om Hörröds 
kyrka, är ett av de få områden som finns 
kvar av de vida fäladsmarker som förr var 
typiska för Linderödsåsen och andra delar 
av det inre Skåne. Här på utmarken gick 
kreaturen på bete utanför de hägnader 
och stängsel som skyddade åkrarna och 
ängarna.

Vandringsvägarna mellan byarna gick över de 
öppna utmarkerna. Fälad är ett skånskt namn för 
byarnas gemensamma betesmark och på många 
platser var enbuskar en typisk art för denna typ av 
betesmark.

Det öppna, trädlösa landskapet är idag till 
största del försvunnet, ofta planterat med löv och 
barrträd. När betesdjuren på 1980-talet förvann i 
Hörröds utmark började träd och buskar ta över 
även här. Idag är enarna som en gång stod i 
fäladsmarken omsprungna av träden. Skulle inget 
göras så skulle Hörröds utmark övergå till skog.

Nu har en återfödelse av fäladsmarken startat. 
Ibland kan inte restaureringar helt återskapa det 
landskap som en gång fanns här. I Hörröds utmark 
kommer därför inte alla träd och buskar försvinna 
men tillräckligt många för att ljus och värme åter 
ska nå marken. 

Restaurering av betesmarker har sina utmaning-
ar. Det är viktigt att snabbt få in djur som betar. 
Annars är det lätt att björnbär och taggiga snår tar 
över markerna – och igenväxningen är igång igen. 

Genom området i nord-sydlig riktning går 
Skåneleden. I anslutning till vägen i norr kommer 
en rastplats med bänkar och bord ställas iordning, 
också inom projekt Life RestoRED.

NORDVÄST

Utanför Bjärekusten ligger Hallands Väderö 
och med sina öar, skär och grunda vatten kall-
las ön ofta Skånes nordvästra skärgård. 

Själva ön är 3 km lång och naturen är skiftande och 
varierad med en otrolig artrikedom. Här finns fågelrika 
strandängar, blommande betesmarker och skogsområ-
den med ålderdomliga träd. De trädklädda områdena är 
på grund av sin långa historia en viktig miljö för hotade 
och sällsynta arter av lavar, svampar och vedlevande 
insekter. De buskrika betesmarkerna med stort inslag av 
enbuskar och slån har en ovanligt rik fågelfauna. 

Men snåren har tätnat alltmer under det sista hundra 
åren och nu hotas den biologiska mångfalden i betes-
markerna.  Bushlife har gjort stora insatser på ön och 
stora områden har röjts fram. Det är en kämparinsats 
som gjorts de sista åren och arbetet kommer fortgå 
många år framöver. En kombination av röjning och 

bränning har använts. Naturvårdsbränning är svårt i 
det fuktiga havsklimatet och det mesta av enen har fått 
röjas för att sedan brännas i högar. 

På sommaren tar du dig enkelt hit med Väderö-
trafikens turbåtar som går från Torekov till Sandhamn 
på ön. Övrig tid på året måste du beställa båttur. Det 
är tillåtet att lägga till med egen båt vid öns stränder 
med några undantag. På ön finns flera vandringsleder 
att välja på.

Edenryd

Hallands Väderö

fler utflyktstips på nästa uppslag >>>
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NATURA 2000 ELLER 
NATURRESERVAT?

Biologiskt värdefulla 
områden kan skyddas 
för framtiden på olika 
sätt. Nationalparker 
och naturreservat 
bildas i Sverige för 
att skydda naturen 
och ge utrymme för 
friluftsliv. Inom EU finns 
också ett gemensamt 
skydd, Natura 2000, 
där olika naturtyper 
och arter skyddas för 
framtiden. Varje land 
utser naturområden 
som representerar olika 
naturtyper och här i 
Sverige överlappar ofta 
de två sätten att skydda, 
så att ett område kan 
vara både naturreservat 
och Natura 2000.



26 27

SYDVÄST

I Trollskogen utanför Torna Hällestad har den 
vanligtvis långsträckta boken fått ett krokigt 
och vridet utseende. Som ormar vrider sig 
trädens grenar och skapar en spännande sa-
goskog i Prästaskogens naturreservat. Men 
området innehåller också buskklädda betes-
marker och lummiga lövskogar.

Inom projekt Bushlife har det gjorts röjningar i betes-
marken men också en del ovanliga åtgärder i skogen. 
Motorsågsförsedda luftakrobater, så kallade arborister, 
har med hjälp av rep firat upp sig i träden för att skapa 
hålrum och skador på träden. Syftet med åtgärderna är 
att få träden att åldras i förtid – ett sätt att övervinna 
glappet mellan riktigt gamla trädjättar och yngre träd. 
Svamp och andra mikroorganismer angriper träden 
och hjälper till att skapa håligheter som är livsmiljö för 
olika arter av insekter. I håligheterna finns mulm, som 
är en blandning av ved som bryts ned, gamla löv och 

spillning från olika djur. Och för att ytterligare hjälpa 
insekterna på traven har speciella mulmholkar satts ut. 
De fylls med ved, sågspån och löv, och fungerar som 
ytterligare boplats för insekterna.

Prästaskogens naturreservat är bara ett av de min-
dre naturreservat som kantar det stora friluftsområdet 
Skrylle i Lunds kommun. Det finns ett nätverk av leder 
där du kan ge dig ut på turer av olika längd. Du kan 
starta vid Skryllegården mellan Dalby och Södra Sand-
by eller utgå från Torna Hällestad om du vill komma 
direkt ut till Prästaskogen. 

Prästaskogen i Hällestad

SYDOST

I dalgången där Djurrödsbäcken slingrar sig 
fram har bönderna slagit hö under många 
hundra år. Markerna kring bäcken var viktiga 
ängsmarker och som andra ängar utveckla-
des en artrikedom av växter. Men med tiden 
har de flesta av ängarna i Skåne lämnats åt 
sitt öde då foder numera skördas på vallar. 

Ängarna övergår i bästa fall till naturbetesmarker men 
oftast planteras de med barr och lövträd.  Även i Djur-
rödsbäcken har slåtter av hö upphört. Idag är största 
delen av dalgången skogsklädd men här finns även 
områden med naturbetesmark. Inom projekt Bush-
life har en övergiven ängsmark, som nästan övergått 
till alskog, återskapats. Al och andra träd har avver-
kats, stubbarna dragits upp och betesdjuren kommit 
tillbaka. När restaurering sker i fuktiga marker är det 
viktigt att planera röjningar, så att så lite som möjligt 
av marken blir förstörd av körskador. I Djurrödsbäcken 
användes mattor för maskinerna att köra på. Det är 

glädjande att se att bara något år efter åtgärderna så 
blommar åter orkidéer, majvivor och andra växter på 
markerna. Med andra ord så är det möjligt att stoppa 
igenväxningen av Skånes fina slåtter och betesmarker, 
även om det tar mycket tid och resurser. Nu gäller 
det bara att se till att betesdjuren fortsätter sitt goda 
arbete i Djurrödsbäckens naturreservat. 
Området hittar man på vägen som går från norr till 
söder mellan Andrarum och Lövestad. Man kan även 
ta sig hit om man vandrar på Skåneleden etapp 8 som 
passerar genom naturreservatet.

Djurrödsbäcken

I KORTHET
En årlig europeisk Ekodag

23 september 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen beslutade om att 23 september blir den årlig Ekoda-
gen för att öka medvetenheten om ekologisk produktion.  Några månader tidigare hade vi som 
jobbar med kompetensutveckling inom ekologisk produktion på Länsstyrelserna i södra Sverige 
bestämt att anordna en ekodag just den 23 september för att lyfta den ekologiska produktionen.  
Nu när 23 september gäller i  hela EU kommer vi naturligtvis fortsätta arrangera ekoaktiviteter 
detta datum. Du kommer väl?
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Foto: Jordbruksverket

Rätt svar hittar du här 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------> Rätt svar: 1. Parkslide 2. Blomsterlupin 3. Jätteloka 4. Spansk skogssnigel

Gissa de invasiva arterna

1 2 3 4

Kolinlagring i åkermark 
Går det att mäta kolinlagring i åkermarken? Den frågan ställde sig 
Greppa Näringen, KSLA och Jordbruksverket vid ett seminarium 
den 2 december.  En rad forskare, lantbrukare och representant 
från EU-kommissionen var överens om att vi kan mäta kolinlag-
ringen men metoderna kan inte ge oss direkta svar utan vi får 
mäta och se på mer långsiktiga trender. 
Det vi däremot kan göra är att bruka jorden med de metoder 
som vi vet ger ökad kolinlagring, dvs att bearbeta jorden så lite 
som möjligt och hålla marken bevuxen så mycket vi kan. 
Lantbrukare som praktiserar detta ser många andra fördelar som 
minskad bränslekostnad, minskat arbetsbehov, ökade skördar och 
bättre motståndskraft mot torka och översvämning. 
Så låt oss sprida kunskap och premiera dessa metoder, 
tillsammans kan vi göra framsteg!

Läs mer om projekten på:  http://bushlife.se/ https://www.liferestored.se/

Hushållningssällskapet arrangerar innovationstävlingen 
”Agtech Challenge” med målet att öka både hållbarhet och 
lönsamhet för Sveriges jordbruksnäring. Den 7 oktober 
avgjordes tävlingen och vinnare blev Ekobots ogräsrensande 
robot.  På ett effektivt sätt rensar roboten bort upp till 80 % av 
ogräsen och kan på så vis minska växtskyddsanvändningen. 
Andra och tredje pris delades ut till Heat Harvest, för idén 
om att ta vara på energi från serverhallar till att driva växthus, 
respektive Slurry Seeder som kombinerar sådd med nedmyll-
ning av stallgödsel. De finns många fler innovativa bidrag som 
skulle kunna nämnas men vi får nöja oss med att hylla alla 
idésprutor som hjälper oss till ett mer hållbart lantbruk. 

Innovationer som ger framsteg
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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. 

MIA DAVIDSSON
mia.davidsson@lansstyrelsen.se
010-224 15 17

Nu  
börjar  
kurs- 

blocket! 

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?  
I denna webbkurs redogör vi för parasiters livscykler 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 du ska skydda dina djur från angrepp. 

DATUM: 10 februari 2022 kl 13.00–15.00
PLATS: Digitalt via Skype
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 februari 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Länsstyrelsen Skåne, Mia Davidsson, 010-224 15 17,  
mia.davidsson@lansstyrelsen.se

KURS

Grovfoderkurs till mjölkkor
VARFÖR: För att lära sig mer om grovfoder samt alternativa 
proteingrödor till mjölkkor. 
VAD: Vi kommer diskutera vallblandning, majssort, etablering, 
kostnad/kg torrsubstans och grovfoderkvalité. Förmiddagen 
kommer vara på sal och eftermiddagen på gård. 

DATUM: 20 januari 2022 
VAR: På gård
KOSTNAD: 300 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 januari 2022
KONTAKT: Skånesemin, Pernilla Edströmer,  
0415-195 21, pernilla.edstromer@skanesemin.se

STUDIECIRKEL

Mjölkproduktion – leveransindex 
och betesmanagement
VARFÖR: För dig som vill öka lönsamhet och produktion
inom ekologisk mjölkproduktion. 
VAD: Tillfälle 1: Hur ska du kunna implementera all data du får 
ut från ditt gårdssystem? Hur ska du kunna öka ditt leverans-
index? Var blir din mjölk av som inte säljs till mejeriet? Hur ska 
du kunna förebygga sjuka kor och höga celler?
Tillfälle 2: Här ska vi diskutera mjölkproduktion på betedrift 
och vad som är positivt med bete! Vi ska också utnyttja all 
data från gårdens eget managementprogram. 

DATUM: Februari 2022
VAR: På gård
KOSTNAD: 300 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Januari 2022
KONTAKT: Skånesemin, Anders Petersson,  
0415-195 60, anders.petersson@skanesemin.se

KURS

Odling och förädling av bovete
VARFÖR: Bovete är en ört vars frö kan användas på liknande 
sätt som vete. Bovetets rosa blommor lockar till sig pollinatö-
rer, deras djupa rötter gör att de tål torka bra och fungerar bra 
som gröngödslingsgröda. Bovetet är glutenfritt och har många 
användningsområden.
VAD: För dig som är intresserad av att odla, förädla och 
utveckla bovete. Per Modig, HIR Skåne, går igenom odlings-
förutsättningarna. Vi ger exempel på småskaliga produk-
tionslinjer och målet är att fånga upp ditt intresse för fortsatt 
utveckling och etablering av produktionslinjer som kan möjlig-
göra försäljning av mjöl- och grynprodukter. 

DATUM:  15 februari 2022, kl. 9.30–12.00
PLATS: Digitalt via Skype
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 februari 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender,  
Mia Davidsson, 010-224 15 17, mia.davidsson@lansstyrelsen.se
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KURS

Fältdag på ekologisk vingård
VARFÖR: Som avslutning på vårens kurser i hållbar vinpro-
duktion (inom Greppa Näringen, se sid 35) gör vi ett besök på 
Flyinge Vingård. Vi får veta mer om gårdens KRAV-certifierade 
vinproduktion och vi går ut i fält och diskuterar jorden och 
odlingen. 
VAD: Vi träffas på Flyinge Vingård där Magnus Oskarsson 
berättar om sin vinproduktion. Vi äter lunch och eftermidda-
gen tillbringar vi ute i gårdens fält där vi pratar vidare om jord, 
gödsling, skörd med mera.

DATUM: 18 maj 2022 kl 10.30–14.00
PLATS: Flyinge Vingård
KOSTNAD: Kostnadsfritt, lunch till självkostnadspris
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 maj 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Länsstyrelsen Skåne, Mia Davidsson, 010-224 15 17,  
mia.davidsson@lansstyrelsen.se

FÄLTVANDRING

Goda exempel - ekologisk odling 
på Borgeby fältdagar
VARFÖR: Missa inte tillfället att ta del av det senaste inom 
ekologisk odling. Tillsamman med en kunnig rådgivare kan 
du göra en rundvandring bland odlingsförsöken på Borgeby 
fältdagar.
VAD: Borgeby fältdagar är en lantbruksmässa i fält och en 
mötesplats för alla med lantbruk som främsta intresse och 
sysselsättning. Här finns en kombination av företag för lant-
bruk och trädgård, demoodlingar, praktiska demonstrationer 
och seminarier. Vi kör två guidningar per dag i de ekologiska 
demoodlingarna och däremellan finns vi på plats för att be-
svara frågor och ge råd runt ekologisk odling. 

DATUM: 29 och 30 juni 2022
VAR: Borgeby, Bjärred i Skåne
KOSTNAD: Inträdesavgift
KONTAKT: HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 010-476 22 72, 
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se 

STUDIECIRKEL

Uppföljning av nyckeltal inom  
ekologisk köttproduktion 
VARFÖR: Öka lönsamhet och produktion inom ekologisk nöt-
köttsproduktion. Via managementprogram och digitala hjälp- 
medel kan du se hälsostatus, kalvningsproblem, slaktvikt, slakt-
ålder och foderutnyttjande. 
VAD: Tillfälle 1: Vi går genom olika rapporter där vi bl a kan se 
tillväxt, slaktdata, födelsevikt, vägningsanalys, besättningslista 
grupperad efter djur och ålder. Tillfälle 2: Hur förbättrar vi avels-
arbete och förebygger djurhälsoarbete via det digitala verktyget? 
Vi studerar släktträd, härstamning och sjukdomsstatistik och 
hittar passande rapporter. 

DATUM: Mars 2022
VAR: På gård
KOSTNAD: 300 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Mars 2022
KONTAKT: Skånesemin, Louise Ingemansson,  
0415-195 56, loiuse.ingemansson@skanesemin.se

STUDIECIRKEL

Utfodring till ekologiska köttdjur –
produktion och ekonomi
VARFÖR: För dig som vill öka lönsamhet och produktion 
inom ekologisk nötköttsproduktion. 
VAD: Riktar sig till dig som vill lära dig mer om ekonomi på 
ekologiska köttdjur samt uppföljning av produktions- 
nyckeltal så som slaktdata, utfodringsintesitet och vilken ras 
som passar dig och ditt bete. 

DATUM: Mars 2022
VAR: På gård
KOSTNAD: 300 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Februari 2022
KONTAKT: Skånesemin, Cissi Bjerström, 0415-195 14,
cissi.bjerstrom@skanesemin.se
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RÅDGIVNING

Uppföljning vid övergång till 
ekologisk växtodling
VARFÖR: Vi erbjuder en detaljerad plan för hur olika delar av 
växtodlingen ska ställas om till ekologisk odling. Rådgivningen 
kan också ges till omlagda gårdar med specifika problem med 
sin växtodling.
VAD: Vi träffas ute på gården och tittar på de förutsättningar 
som finns på din gård och resonerar runt odlingsteknik och 
aktuella insatser. En skriftlig dokumentation med plan för od-
lingen och rekommendationer upprättas och en uppföljning 
sker via telefonkontakt eller besök. 

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

RÅDGIVNING

Starta eko – 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 ge svar på 
dina 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

Starta eko – omläggningsrådgivning 
grönsaker, potatis och bär
VARFÖR: Om du är intresserad av ekologisk grönsaks- och 
bärodling och funderar på vad en omläggning av din gård skul-
le 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 ge svar på 
dina frågor och eventuellt planera för framtida omställning. 

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

RÅDGIVNING

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

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

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, daggmaskföre-
komst, 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 Ivarson, 070-147 80 52, 
jonas.ivarson@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
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KURSER

RÅDGIVNING

detta är en annons för greppa näringen 

Hållbar vinproduktion
Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Skåne.
Tre olika föreläsningar. 
Fysiskt på Länsstyrelsen i Kristianstad eller digitalt. 
Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender

• Markens betydelse 12 januari kl 17.00-19.00

• Jordanalyser 16 februari kl 17.00-19.00

• Bevattning 9 mars kl 17.00-19. 00

Mia Davidsson, mia.davidsson@lansstyrelsen.se 

Optimal slakttidpunkt  
med besök på slakteri
Skånesemin, 25 januari
Louise Ingemansson, 0415-195 56, 
louise.ingemansson@skanesemin.se

Smittskydd på gård - digital 
Skånesemin, 26 januari
Cecilia Danielsson, 0415-195 31, 
cecilia.danielsson@skanesemin.se

Juverhälsa på gård - digital
Skånesemin, 3 februari 
Marete Hansen, 0415-195 32, 
marete.hansen@skanesemin.se

Optimal slakttidpunkt  
Skånesemin, 8 februari 
Louise Ingemansson, 0415-195 56, 
louise.ingemansson@skanesemin.se 

NEDAN FINNS ETT AXPLOCK FRÅN VÅRENS KURSER. 
RESTERANDE KURSER HITTAR DU PÅ GREPPA NÄRINGENS REGIONALA WEBBPLATS.  

VARMT VÄLKOMMEN ATT DELTA!

Avel för lönsam mjölkko - digital
Skånesemin, 24 februari 
David Johansson, 0415-195 51, 
david.johansson@skanesemin.se 

Nötköttsdag tema avelstjuren 
Skånesemin, 18 mars
Louise Ingemansson, 0415-195 56, 
louise.ingemansson@skanesemin.se 

Bygga för häst
HIR Skåne, 24 mars
Ida Truedsson, 010-476 22 24, 
ida.truedsson@hushallningssallskapet.se

Nya rådgivningsmoduler:
Biologisk mångfald i åkerlandskapet 
Länsstyrelsen Skåne
My Rask, 010-224 11 29,  
my.rask@lansstyrelsen.se
Jenny Hansson, 010-224 14 89,  
jenny.hansson@lansstyrelsen.se

Startrådgivning häst  
HIR Skåne AB och Växa Sverige
Michaela Baumgardt,  
michaela.baumgardt@hushallningssallskapet.se
eller Helena Lans, helena.lans@vxa.se

RÅDGIVNING

Problemorienterad rådgivning med 
särskild analys av utfodringen
VARFÖR: När man bedriver ekologisk djurhållning uppstår 
ibland problem som kan relateras till utfodring och/eller 
betesdrift. Vi ger förslag på förändringar och hur du ska gå till 
väga för att avhjälpa uppkomna produktionsproblem.  
VAD: Vi träffas ute på gården och gör en genomgång av går-
dens strategier och system. Vi definierar gårdens problematik 
och sedan presenteras en skriftlig plan med förslag på hur 
man ska komma till rätta med uppkomna problem. En uppfölj-
ning 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

RÅDGIVNING

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

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

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
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KURSER
ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Ett rikt odlingslandskap med allt 
vad det innehåller; kulturspår, 
växter och djur, vill väl alla ha? 

Under den här rubriken hittar du 
kurser och rådgivningar som både 
kan öka din kunskap och ge dig 
inspiration  till att öka mångfalden 
i landskapet. 

Saknar du något i utbudet eller 
undrar över något - hör gärna av 
dig.

KAMILLA PERSSON
kamilla.persson@lansstyrelsen.se
010-224 15 75

KURS

Naturvårdsbränning
VARFÖR: Att elda bort fjolårsgräs och sänka markens  
kväveinnehåll gynnar på sikt den biologiska mångfalden.  
Nu ges du möjlighet att lära dig elda på ett säkert sätt under 
Kill Perssons erfarna ledning.
VAD: Förr var det en vanlig syssla att elda bort gammalt torrt 
gräs, allt för att gynna ny vegetation. Metoden glömdes bort 
men sedan några år har naturvårdsbränning åter igen tagits i 
bruk. Under dagen ges en historisk tillbakablick, vi diskuterar 
om metodens för- och nackdelar för biologisk mångfald samt 
har en genomgång av tillvägagångssätt och vad man bör 
tänka på inför och under arbetet. Om vädret tillåter genomför 
vi en bränning.

DATUM: 18 mars 2022 kl 09.00–15.00 
VAR: Hörjelgården, Sjöbo
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 mars 2022
KONTAKT: Hörjelgårdens stiftelse, Bengt Nihlgård,  
070- 945 03 76, bengt.nihlgard@gmail.com

KURS

Bra valuta inför SAM-ansökan 2022
VARFÖR: Två digitala lunchföreläsningar som ger dig bra tips 
och råd inför kommande SAM-ansökan. 
VAD: 17 februari - Går det att bekämpa invasiva arter och sam-
tidigt uppfylla kraven för jordbrukarstöd?: Hur kan du bekämpa 
främmande och invasiva arter på din mark? Vad är bästa meto-
den? 
24 februari - SAM och mångfalden: Hur maximerar man biologisk 
mångfald inom ramen för stödreglerna? Det finns utrymme, det 
gäller bara att se det! På den här lunchföreläsningen får du tips 
om åtgärder som kan gynna biologisk mångfald på gården.  

DATUM: 17 och 24 februari 2022 kl 12.00–13.00 
VAR: YouTube
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 februari 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Sara Aurelius, 010-224 12 30 , sara.aurelius@lansstyrelsen.se 

KURS

Ankorna går till attack
VARFÖR: Klippa, stampa, salta, förgifta, gråta, bli galen...Det 
måste väl finnas något smartare sätt att få kontroll över dessa 
glupska typer! Vi talar om Spansk skogssnigel eller mördarsnigel 
som den också kommit att kallas. Kan ankor, men även höns, vara 
räddningen i denna snigelkamp? När och hur ska ankor och höns 
släppas på jakt i odlingarna? 
VAD: Frågorna är många men på kursen kommer Anette Nilsson 
på Boäng och Lina Laurin, Laurins gård, att dela med sig av sina 
erfarenheter om både snigelstrategier och skötsel av ankor. 

DATUM: 15 mars 2022 kl 09.00–15.00 
VAR: Boängs gård, Röstånga
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 8 mars 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  Sara Aurelius, 
010-224 12 30 , sara.aurelius@lansstyrelsen.se 

KURS

Fältvilt i fokus – rapphönan 
VARFÖR: Kursen är till för den som vill lära sig mer om jord-
brukslandskapets indikatorfågel och vad vi behöver göra för 
åtgärder som gynnar rapphönan.  
VAD: AgroJakt tillsammans med Jägareförbundet Skåne kör 
två kurstillfällen, med samma innehåll, där vi belyser land-
skapet i ett historiskt perspektiv, odlingslandskapets insekter, 
rätt miljö för rapphönsen, tips och råd och om hur man går 
tillväga i fält samt bonden och jägarens praktiska syn på 
åtgärder inom ramen för biologisk mångfald. Medverkande 
Jägareförbundet Skåne, Viltforskningen samt ytterligare proffs 
i branschen.

DATUM/PLATS: 11 mars Kivik kl. 08.30–16.00 eller
18 mars Förslöv kl. 08.30-16.00
KOSTNAD: 250 kr exkl moms, avser förtäring under dagen
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 4 mars 2022
KONTAKT: Poul-Erik Jensen, 070-383 30 72, info@agrojakt.se 
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KURS

Skogsbete och naturbetesmarker
VARFÖR: Lär dig fördelarna med att ha betesdjur i skogsmark 
och på naturbetesmarker och inte enbart på sådda gräsvallar. 
Främst biologiska miljövårdsskäl betonas, men även främjan-
det av djurens välbefinnande ska förstås.
VAD: Förr var det mycket vanligt att djur gick på bete i skogs-
markerna. Idag är djuren begränsade till fasta och brukade 
insådda gräsmarker och mycket av våra gamla betade skogs- 
och ängsmarker har försvunnit. Professor Urban Emanuels-
son berättar med historiska perspektiv om vilka fördelar 
och möjligheter det finns idag för att gynna den biologiska 
mångfalden. 

DATUM: 22 april 2022 kl 09.00–15.00 
VAR: Hörjelgården, Sjöbo
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 april 2022
KONTAKT: Hörjelgårdens stiftelse, Bengt Nihlgård,  
070- 945 03 76, bengt.nihlgard@gmail.com

KURS

Grisen som markberedare och 
ogräsbekämpare
VARFÖR: Kan grisar användas för ogräsbekämpning och 
markberedning? 
VAD: Ta del av småskaliga försök med bökande grisar både 
som ogräsbekämpare, framför allt mot veketåg, och som 
markberedare.  Går det att integrera grisar i växtföljden så de-
ras bökande gör mer nytta än skada för jordhälsan? Hur löser 
man fållindelning rent praktiskt? Hur skiljer olika grisindivider 
sig i sitt bökande? Med olika referensytor ser vi skillnader och 
resultat. Även Tina D’Hertefeldt, LU, deltar och berättar om 
projektet där bland annat grisar ska bekämpa parkslide. 

DATUM: 12 april 2022, kl 09.30–15.00 
VAR: På gård, Höör
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 5 april 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Sara Aurelius, 010-224 12 30 , sara.aurelius@lansstyrelsen.se 

KURS

Fönsterrenovering
VARFÖR:  Har du träfönster som är i behov av renovering och
vill du gärna lära dig hur du kan göra det själv? Då är denna
kurs något för dig.
VAD: På kursen ska vi renovera en fönsterbåge och gå ige-
nom de olika stegen (bedömning av renoveringsbehov, färg-
skrapning, kittning, glasbyte, material och redskap). Ta gärna 
med ett eget fönster!
DATUM: 26 mars 2022 kl 09.00–16.00 eller ett tillfälle i april
VAR: Önnestad 
KOSTNAD: 750 kr inkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: mars 2022
KONTAKT:  Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com

KURS

Förebygga vargangrepp på tamdjur 
– vilka möjligheter finns?
VARFÖR: Skåne har fått sitt första vargrevir och det blir allt 
vanligare att varg observeras i vårt län. 
VAD: På kursen diskuterar vi möjligheter att, så långt möj-
ligt, förebygga vargangrepp med olika metoder. Hur ska ett 
godkänt rovdjursavvisande stängsel se ut? Vad gäller för att 
få bidrag från länsstyrelsen? Hur bygger man en akutfålla? Är 
boskapsvaktande hundar ett alternativ? Om olyckan ändå in-
träffar, vad får jag som djurägare för ersättning? Vargens bio-
logi och erfarenheter från övriga Sverige presenteras också.

DATUM: 25 mars 2022 kl 09.00–12.00 
VAR: Meddelas vid anmälan 
KOSTNAD: Kostnadsfritt.  
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 mars 2022 
KONTAKT: HIR Skåne, Jonas Ivarson, 070-147 80 52,
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se

KURS

Ympning av fruktträd – praktisk kurs
VARFÖR:  Har du en gammal unik och älskad äppelsort där 
det inte längre finns några nya plantor att köpa ute i handeln? 
Eller ett gott vildäpple som du vill ”flytta” hem närmre till din 
gård? Ympning kan vara en metod att föröka och rädda dina 
fruktträd.
VAD: Hortonom Mats Martinsson går igenom olika metoder 
av ympning och har demonstration av utrustning bland an-
nat av knivar, ympvax och gummiband. Du får själv praktiskt 
prova att ympa.

DATUM: 12 april 2022 kl 09.00–12.00 eller kl 13.00–16.00
VAR: Hörby
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Sara Aurelius, 010-224 12 30 , sara.aurelius@lansstyrelsen.se 

KURS

Beskärning av fruktträd
VARFÖR: Det är härligt med egen frukt, vi planterar och dröm-
mer om stora skördar. Men fortfarande efter flera år får vi bara 
några små miniäpple. Kanske har du glömt att beskära eller inte 
vågat? Att beskära är viktigt och kan ha flera syften men i slutän-
den handlar det om att ge fruktträdet de bästa förutsättningarna 
för att hålla sig friskt och producera bra med frukt.   
VAD: Kursen leds av hortonom Mats Martinsson som har 
mångårig erfarenhet av skötsel av fruktträd. Du kommer själv att 
praktiskt få prova på beskärning.  

DATUM: 22 mars 2022 kl 10.00–14.00 
VAR: Osbyholm
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Sara Aurelius, 010-224 12 30 , sara.aurelius@lansstyrelsen.se 
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KURS

Signalarter
VARFÖR: Alla markägare bör känna till de arter som indikerar på 
en värdefull miljö rik på mångfald. Vad kräver dessa arter och vad 
man kan göra för att bevara dem?
VAD: I naturen finns många djur- och växtarter som är speci-
fika i sina krav och som dessvärre blivit ganska sällsynta idag. 
På kursen ges en överblick över främst insektsarter som sig-
nalerar en viktig miljö, vad dessa arter kräver och hur man kan 
vidtaga åtgärder för att bevara dem. Kursen leds av forskare 
Andreas Nord. Teori blandas med praktiska moment. 

DATUM: 20 maj 2022 kl 09.00–15.00 
VAR: Hörjelgården, Sjöbo
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 maj 2022
KONTAKT: Hörjelgårdens stiftelse, Bengt Nihlgård,  
070- 945 03 76, bengt.nihlgard@gmail.com

KURS

Småbiotoper i åkerlandskapet  
gynnar insekter
VARFÖR: Stengärden, märgelgravar och andra biotoper i 
åkermark har en viktig betydelse som livsmiljöer för polline-
rare och andra insekter. Biotoperna bidrar till boplatser och 
en kontinuerlig blomning i form av blommande buskar och 
träd. Genom att använda de befintliga biotoperna klokt kan 
deras nytta ökas ytterligare. Nyanlagda biotoper kan också bli 
mycket värdefulla som livsmiljöer. 
VAD: Fältvandring med Mikael Sörensson, entomolog och 
insektstaxonom som visar vilka arter som kan finnas i de olika 
miljöerna.  Fältvandringen ges på tre olika platser i Skåne. 

DATUM/PLATS: 24 maj Kävlinge, 25 maj Tomelilla eller  
31 maj Hörby. Alla tillfällen kl 13.00–16.00 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 maj 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Sara Aurelius, sara.aurelius@lansstyrelsen.se 

KURS

Lär känna markens nyttodjur
VARFÖR: Insekter kan ställa till skada i våra odlingar men det 
finns också en mängd olika smådjur som gör nytta i odling-
arna genom att till exempel äta skadegörare eller bryta ner 
växtrester.
VAD: Lär känna de marklevande nyttodjuren! Hur lever de och 
vad gör de för nytta i odlingarna? Kan man göra något för 
att gynna dem och i så fall vad? För den som vill kommer det 
att finnas möjlighet att sätta ut fällor i sin egen odling innan 
kursen för att sedan ta med sig fångsten och få hjälp med 
artbestämningen av en expert på plats.

DATUM/PLATS: 12 maj, Borrby eller  
13 maj, Borgeby. Båda dagarna kl 09.00–12.00 
KOSTNAD: Kostnadsfritt.  
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 9 maj 2022 
KONTAKT: HIR Skåne, Jonas Ivarson, 070-147 80 52,
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se

KURS

Det rinnande vattnets mångfald
VARFÖR: Rinnande vatten har stor betydelse för den biolo-
giska mångfalden, både kopplat till själva vattendraget men 
också till kringliggande miljö. 
VAD: Hur kan man som enskild markägare förbättra levnads-
betingelserna för vattenlevande organismer? Vad är viktigt 
att tänka på om man vill rensa ett vattendrag för att göra så 
liten skada som möjligt? Hur påverkar vattenuttag för bevatt-
ning de vattenlevande organismerna? Praktiskt moment med 
håvning där vi tittar på och lär oss om olika vattenlevande 
organismer samt vilka krav de har på sin livsmiljö. 
DATUM: 6 maj 2022 kl 09.00–12.00 
VAR: Meddelas vid anmälan 
KOSTNAD: Kostnadsfritt.  
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2 maj 2022 
KONTAKT: HIR Skåne, Jonas Ivarson, 070-147 80 52,
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

Rådgivning – lieslåtter i praktiken 
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 vår/sommar 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

KURS

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

DATUM: 23 april 2021 och ett tillfälle i maj kl 09.00–16.00
VAR: Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Mars 2021
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com
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RÅDGIVNING

Rådgivning inom biologisk  
mångfald, inriktning vilda bin

VARFÖR: Rådgivningen är riktad till dig som är intresserad
av att göra små eller större förändringar som gynnnar vildbin.
VAD: Genomgång av möjligheter på gården för att gynna
vildbin.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2022 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt  
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2022
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com  

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 korrido-
rer i form av till exempel buskrader eller artrika vägkanter kan 
vara en lösning mot fragmentering. 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

RÅDGIVNING

Rådgivning inom byggnadsvård

VARFÖR: Denna rådgivning riktar sig till dig som är intresse-
rad av byggnadsvård och som vill göra så mycket som möjligt 
själv. I rådgivningen får du råd kring vilka åtgärder du kan 
göra själv och tips om materialval och tillvägagångssätt. 
VAD: Rådgivningen sker på hemmaplan och ger dig möjlig-
heten 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

KURS

Livet i en komocka
VARFÖR: Kursen lär dig om sambanden mellan betesdjur, 
nedbrytare och betesparasiter. Spillning från betande djur är 
inte bara ett sätt att recirkulera näring på betet, den utgör 
också husrum och föda åt bakterier, svampar, insekter, fåglar 
och däggdjur. 
VAD: Vi diskuterar vad man kan tänka på när det gäller av-
maskning av djuren, hur, var och när det bör göras samt om 
det går att vidta förebyggande åtgärder. Vi tar upp arter som 
är knutna till spillning, deras behov och livscykler samt hur vi 
kan ge dem bättre förutsättningar. Vi kommer att undersöka 
spillning i olika åldersstadium för att se de organismer som 
finns samt artbestämma dem. 

DATUM: 17 juni 2022 kl 09.00–12.00 
VAR: Meddelas vid anmälan 
KOSTNAD: Kostnadsfritt.  
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 juni 2022 
KONTAKT: HIR Skåne, Jonas Ivarson, 070-147 80 52,
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se

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 Ivarson, 070-147 80 52, 
jonas.ivarson@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

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, stenmu-
rar, 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 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Återskapa, sköta bäckar/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 våtmar-
ker och dammar. Vi tar upp skötsel- och åtgärdsförslag för be-
fintliga vattenmiljöer. Kanske har en bäck slingrat sig genom din 
fastighet, eller har en våtmark dikats ut för att odlas på? Vatten-
flödena 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 kart-
material och utpekade områden med åtgärdsförslag.

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

Öka mångfalden på gården
– gynna småviltet
VARFÖR: Öka kunskapen om värdet av mångfald i jordbruks-
landskapet. 
VAD: Den här rådgivningen är till för dig som vill öka eller 
förstärka den biologiska mångfalden på gården d v s öka före-
komsten av insekter, fåglar, däggdjur och växter, vilket på sikt 
kan gynna småviltet. Det är inte de stora kostsamma åtgär-
derna som gör skillnad. Det kan vara så enkelt som att placera 
ut en storbal halm eller lämna nässelbestånd. Ett rådgivnings-
besök består av inventering i fält där vi tillsammans diskuterar 
lämpliga åtgärder.

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

Gynna artrikedomen på dina  
marker och vid småvatten/dammar
VARFÖR: Att veta vilka djur och växter som finns i din 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 och doku-
menterar intressanta marker och vatten. Du 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

RÅDGIVNING

Hamla träd 
– hur då? 
VARFÖR: Genom hamling bevarar du kulturarvet, skapar bio-
logisk mångfald, får lövfoder och vackra träd i landskapet. 
VAD: Tillsammans går vi ut på dina ägor och söker efter 
lämpliga hamlingsträd och diskuterar tillvägagångssätt för ny-
start 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. Träden kan också fungera som vindskydd, säkra 
mot erosion och ge ett högkvalitativt lövfoder. Efter rådgiv-
ningen får du en karta med träden markerade så att du kan gå 
från ord till hamling.

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

RÅDGIVNING

Skötsel och restaurering av gamla 
fruktträdgårdar
VARFÖR: Lär dig mer om dina gamla fruktträd och hur du kan  
restaurera dem. 
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 funk-
tioner, alltifrån pollinering till kulturhistoria, smak och skön-
het. 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 biologis-
ka mångfalden och förenkla skötseln. Helena Edman visar hur 
du restaurerar ett gammalt träd för att öka dess livslängd.

DATUM: Februari till mars 2022 
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 studerar olika kartor och det omkringliggande landska-
pet. Tillsammans går vi ut och värderar 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 trädgår-
den, gårdsmiljön, ängar, betesmarker och på åkerholmar. Trä-
dens roll som vindskydd, livsmiljö för insekter, fåglar, lavar och 
andra organismer, estetik, kulturhistoria, säkerhet osv. Ekologi 
varvas med beskärningstekniker och regelverk. 

DATUM: Januari 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

Permakultur och långsiktig  
hållbarhet i gårdsmiljö
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 grund-
principer och diskuterar hur du kan omsätta dessa på din gård. 
Vi tittar även på gården ur ett långsiktigt kretsloppsperspektiv 
och pratar om dess resurser och begränsningar. Kanske vill 
du öka din självförsörjningsgrad, minska resursanvändning, få 
bättre jordhälsa eller minska klimatavtrycket. 

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

Stengärdesrådgivning – inför en 
eventuell restaurering
VARFÖR: Har du äldre stengärden som behöver restaureras 
för att underlätta markbruk, hägna in djuren eller förstärka det 
kulturhistoriska värdet? 
VAD: Vi ger dig en historisk bakgrund till hur dina stengärden 
har uppkommit. Vi går igenom deras biologiska värden, bio-
topskydd, skötselbehov och skador som kan vara lämpliga att 
restaurera. Vilka arter finns och vilka kan ha nytta av stengär-
denas många och goda egenskaper. Du får även förslag för 
en långsiktig skötsel som tar hänsyn till befintliga natur- och 
kulturvärden. 

DATUM: Januari till juni 2022
VAR: På fastigheten
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 April 2022, först till kvarn
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Åsa Jakobsson,  
070-784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Ängar och betesmarker
VARFÖR: För dig som har en äng eller betesmark som du vill 
använda för att hålla landskapet öppet och gynna fler växter 
och insekter på gården. Ett besök från Regionmuseet ger dig 
ökad kunskap om dina markers historia och de arter som finns 
på fastigheten vilket ger en bra grund till ditt arbete. 
VAD: Vid rådgivningen letar vi efter spår av tidigare mark-
användning och arter som hör hemma i det äldre odlings-
landskapet. Vi ger information om fastighetens historiska 
utveckling genom att studera och jämföra äldre och yngre 
kartor. Hur kan skötseln utformas för att gynna natur- och 
kulturvärden i dina marker. Besöket sammanfattas skriftligt 
i ett rådgivningsbrev. Marker som är i behov av restaurering 
har förtur. 

DATUM: April till juni 2022
VAR: På fastigheten
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 April 2022, först till kvarn
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Åsa Jakobsson,  
070-784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Gårdens natur- och kulturvärden
VARFÖR: Alla gårdar innehåller guldkorn som bidrar till att 
göra landskapet attraktivt för både boende och turister. Rådgiv-
ningen passar dig, med jordbruksmark, som vill veta mer om 
din fastighets natur- och kulturvärden. 
VAD: Varje fastighet är en sammansättning av olika intressan-
ta delar som tillsammans utgör gårdens natur- och kulturvär-
den. Det kan vara vårdträd, forn- och kulturlämningar, åker-
holmar, odlingsrösen, brynmiljöer, dammar och vattendrag 
med mera. Med hjälp av historiska kartor sätter vi in dem i sitt 
kulturhistoriska sammanhang och ger en bild av vad de har 
för betydelse för andra arter i gårdens närhet. Det kommer ge 
dig ”nya glasögon” för att se din gårds unika värden och tips 
för en långsiktig skötsel som bidrar till att behålla dem. 

DATUM: Januari till juni 2022
VAR: På fastigheten
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 April 2022, först till kvarn 
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Rebecca Olsson,  
070-784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Alléer
VARFÖR: Har du en allé men känner dig osäker kring trädens 
skötsel? Ett rådgivningsbesök i din allé ger dig kunskap,  
skötselråd och en översikt av alléns nuvarande skick. 
VAD: Fastighetens alléer studeras av en antikvarie och en 
arborist tillsammans med dig. Arboristen gör en visuell besikt-
ning av allén,  ger expertråd om till exempel sjuka träd, risker 
samt lämplig beskärning. Alléns historia och biologiska mång-
fald gås igenom. Biotopskyddet lyfts fram liksom långsiktig 
skötsel, frågeställningar om aktuella trädslag och framtida 
återplantering. Alléer som innehåller äldre träd har förtur. 

DATUM: Januari till juni 2022
VAR: På fastigheten
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 April 2022, först till kvarn 
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Rebecca Olsson,  
070-784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Ekonomibyggnader och byggnads-
vård
VARFÖR: Har du en äldre lada, jordkällare, kvarn eller liknan-
de som mist sin funktion, men som du vill lära dig mer om?
VAD: Under besöket får du veta mer om byggnaden och 
vilket historiskt sammanhang den ingått i. Samtidigt kan du 
ställa frågor och få handfasta råd kring renovering och kon-
tinuerligt underhåll med traditionella material och metoder. 
Efter besöket får du ett rådgivningsbrev som innehåller allt 
från historia till skötsel- och renoveringsförslag. Brevet kan 
med fördel sparas i ett gårdsarkiv eller liknande. 

DATUM: Januari till juni 2022
VAR: På fastigheten
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 April 2022, först till kvarn
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Emelie Petersson,  
070-784 19 36, emelie.petersson@regionmuseet.se

Foto: Björn Olsson, Länsstyrelsen Skåne
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KURSER
SKAPA NYA JOBB

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

Är du intresserad av att starta  
ett företag eller utveckla din 
nuvarande verksamhet? Under 
rubriken Skapa nya jobb erbjuds 
du kurs och rådgivning inom 
företagsutveckling.

Önskar du någon speciell kurs 
inom företagsutveckling?  
Hör av dig till mig.

KURS

Film, ljud och bild –  
två träffar

VARFÖR: Skapa engagerande bilder och filmer för företagets 
sociala medier och hemsida. Du kommer att få både teore-
tisk 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 kommuni-
cera med din målgrupp och få strategier kring detta, samt tips 
och tricks vid filmning och redigering av film.
Föreläsare: Carolina Landh, Anspira Group AB, 

DATUM: 25 jan och 1 feb 2022, kl 09.00–13.00 
VAR: Länsstyrelsen i Kristianstad
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

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 
hantering som ger skadliga eller otjänliga livsmedel.
Föreläsare: Stina-Mina Ehn Börjesson, Högskolan Kristianstad. 

DATUM: 27 januari och 3 februari 2022, kl 09.00–16.00
VAR: Högskolan Kristianstad
KOSTNAD: 800 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 januari 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Kristina Larsson, 010-224 14 53, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

KURS

Få ditt företag att synas med sociala 
medier – två träffar
VARFÖR: Kursen ger både praktisk och teoretisk kunskap om 
sociala medier och visar hur du som företagare kan nå nya 
kunder, kommunicera ditt budskap och varumärke samt öka 
din försäljning. 
VAD: Genomgång av olika sociala medier och deras förutsätt-
ning. 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.

DATUM: 8 och 15 feb 2022, kl 09.00–13.00
VAR: Träff 1 på Länsstyrelsen i Kristianstad, träff 2 digitalt
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 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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KURS

E-handel –  
två träffar
VARFÖR: Kursen ger dig översiktlig kunskap om e-handel 
och visar hur du som företagare kan jobba med e-handel för 
att öka försäljningen och lönsamheten.
VAD: Genomgång av olika butikslösningar, betalningsal-
ternativ, 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. 

DATUM: 21 och 28 april 2022, kl 09.00–13.00  
VAR: Länsstyrelsen i Kristianstad
KOSTNAD: 500 kr exkl moms. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 april 2022
KONTAKT:  Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Kristina Larsson, 010-224 14 53, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

KURS

Planera din kommunikation –  
tre träffar
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 teoretisk och praktisk kunskap om 
hjälpmedel/verktyg för att planera kommunikation och mark-
nadsföring med förankring i företagets 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. Förelä-
sare Sandra Stadelmann. 

DATUM: 15, 22 och 29 mars 2022, kl 09.00–13.00  
VAR: Träff 1 på Länsstyrelsen i Kristianstad. Träff 2 och 3 digital.
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 8 mars 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Kristina Larsson, 010-224 14 53, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

KURS

Kurs i HACCP –   
tre träffar
VARFÖR: Du som driver, är anställd i eller har för avsikt att 
starta verksamhet inom småskalig livsmedelsförädling på den 
skånska landsbygden erbjuds en utbildning för att ta fram din 
egen HACCP-plan.
VAD: Kursens mål är att du efter genomgången kurs ska ha 
kunskaper i HACCP-systemets uppbyggnad, ha kunskaper 
om vikten av att ”grundförutsättningarna” är uppfyllda, kunna 
utföra faroanalys, kunna skriva rutiner för egenkontroll och ha 
tagit fram en egen HACCP-plan. Föreläsare: Per Nilsson, Profox.

DATUM: 3, 10 och 17 mars 2022 
Träff 1 och 2, kl 09.00-13.00. Träff 3, kl 09.00–16.00
VAR: Länsstyrelsen i Kristianstad
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 februari 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane 
Kristina Larsson, 010-224 14 53, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se

KURS

Sätt rätt pris på din produkt eller 
tjänst – två träffar
VARFÖR: Kursen ger dig praktisk kunskap om olika kalkylmo-
deller. Du får också lära dig att ta fram kalkylunderlag för att 
skapa en korrekt och lönsam prissättning i ditt företag. 
VAD: Genomgång av varför du behöver göra kalkyler när du 
prissätter, olika sätt att upprätta en kalkyl, hur räknar du fram 
när produkten blir lönsam och hur justerar du kalkylen om 
du säljer mer eller mindre. Varje del kommer att innehålla ett 
avsnitt som avser en uppgift att genomföra utifrån din egen 
verksamhet. Du får som deltagare också en uppgift att lösa 
mellan de båda träffarna. Föreläsare: Camilla Pilthammar, CetC.

DATUM: 24 och 31 mars 2022, kl 09.00–13.00  
VAR: Länsstyrelsen i Kristianstad
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 mars 2022
KOSTNAD: 500 kr exkl moms. 
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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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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