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Åtta miljoner 
skalbaggar i ett  
hektar veteåker. 
Markens biologiska 
mångfald är en 
resurs som är helt 
oumbärlig för det 
vi odlar.

Hur bygger man upp ett företag i 
med- och motgång? Annelie och 
Lill-Stina med familj bröt upp och 
flyttade från Småland till Skåne.  

Magnus och Char-
lotte på Körslätts 
gård vill öka den 
inhemska produk-
tionen av det som 
efterfrågas och kan 
odlas.

Hamling ger ett mycket bra foder 
och kanske, om hamling kan utföras 
på ett mer effektivt sätt i framtiden, 
kan löv åter bli en viktig resurs.

Smart Business ger en unik möj-
lighet att utforska nya affärsidé-
er, med stöd från Jens och Anja.

15 sidor med  
kurser, rådgivningar, 
studieresor och  
mycket mer. 
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VÄLKOMMEN TILL 
SMART LANDSBYGD

älkommen till 2019 års första Smart Landsbygd! 

Samspelet mellan växter och djur, stora som små, måste vara i 
balans. Vi har intervjuat professor Katarina Hedlund som säger att 
”Organismerna som lever i marken är viktiga för markens bördig-
het. Varje art har sin specifika roll och tillsammans samspelar de 
i komplexa nätverk: födovävar”. Så i detta nummer vill vi visa hur 
några av våra lantbrukare använder sig av samspelet för att få ett 
hållbart lantbruk.  

Exempelvis har vi Jens Fjelkner som låter korna gödsla och samtidigt trampa ner 
näring till alla smådjur och mikroorganismer som lever på och i jorden. Läs också 
om bröderna Larsson som med innovativa metoder sprider gödsel på ett varsamt 
sätt för att minska markpackningen.

Vill du få hjälp att utforska nya affärsmöjligheter tillsammans med kreativa 
idécoacher som har egen erfarenhet av att utveckla affärsidéer på landsbygden? 
Spana då in artiklarna om våra idécoacher Anja Persson och Jens Thulin på  
sidorna 21 – 23. De är drivande företagare som ut-
nyttjar landsbygdens resurser och utmanar veder-
tagna tankesätt. ”Genom att jobba smart, göra det 
man är bäst på och se saker affärsmässigt, kan all 
den kärlek och tid man stoppar in i sin verksamhet 
också ge utdelning ekonomiskt”, säger Jens Thulin. 

Och som vanligt vill vi fresta med några besöksmål 
i Skåne. Denna gång tittar vi närmre på vart du kan 
åka om du vill se några väl utvalda djur i vår natur.  

Trevlig läsning och kom ihåg att anmäla dig till 
vårens många aktiviteter och ta gärna med dig en 
kompis! Ung som gammal!

John, Eva, Sara, Kristina, Mia och Kamilla

V
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D

Sjövången  
bygger upp det som 
gått förlorat

 – Varför ska vi nöja oss med att bevara det vi har idag, när det vi 
har inte är särskilt bra? säger Jens Fjelkner, som tillsammans med 
sin sambo Stina Nilsson äger och driver Sjövången Jordbruk. Om vi 
ska vända klimatförändringarna så räcker det inte att vi är utsläpps-
neutrala, vi måste gå ännu längre och börja binda mer växthus-
gaser än vi släpper ut. Och i det arbetet tar vi korna till hjälp.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

et är lätt att tro att allt är kornas 
fel när man läser om hur vår mat 
påverkar klimatet. Denna idisslande 
varelse får ta oförtjänt mycket stryk 
för något som egentligen inte är  
kossans fel, utan vårt eget. För det är 
ju inte korna som bestämt villkoren 
för hur vi föder upp dem –  
it’s not the cow, it’s the how!

Så resonerar Jens och Stina på 
Sjövången utanför Kristianstad, där de driver ett 
regenerativt jordbruk. Genom att bygga upp mull-
halten i marken vill de skapa ett klimatpositivt 
jordbruk, ett jordbruk som binder mer koldioxid 
än det släpper ut. Stina har hand om gårdens hästar 
medan Jens koncentrerar sig på uppfödning och 
skötsel av de runt hundra nötkreaturen av rasen 
Angus, som spelar en viktig roll i det regenerativa 
arbetet.

De stora djuren hjälper de små att  
trivas

På Rinkabyslätten där Sjövången ligger består 
marken av sandjord som lätt torkar ut, har dålig 
jordstruktur och är väldigt utsatt för erosion. 

– För att öka mullhalten, vilket ger jorden 

bättre egenskaper samtidigt som det binder kolet 
i marken, jordbearbetar vi så lite som möjligt och 
ser till att fälten alltid är bevuxna, berättar Jens. Vi 
har både gräsbeten och beten som vi sått in med 
olika arter, till exempel oljerättika, solros, ludd-
vicker, foderraps med flera, och korna går ute 
året om. Målet är att betet ska vara den huvud-
sakliga födan även under vintern. Det ger en mer 
kostnadseffektiv produktion, samtidigt som det 
minskar klimatutsläppen. Häromåret hade vi fyra 
decimeter snö, men kvigorna lärde sig att skrapa 
bort den för att komma åt betet under. Faktum är 
att de föredrog att äta det framför ensilaget som 
jag gav dem!

På Sjövången tillämpas så kallat högdensitets-
bete, som går ut på att betet får växa mer än tradi-
tionellt och att nötkreaturen betar i mindre fållor 
och flyttas ofta. Djuren går max tre dagar i en fålla, 
men ofta flyttas de varje dag. Därefter får betet vila 
ett par månader beroende på säsong.

– När djuren släpps in i fållan trampar de ner en 
del av betet, vilket är bra eftersom den nertram-
pade grödan tillför organiskt material till marken 
och blir till mat för de viktiga mikroorganismer 
som bor där, berättar Jens.  Djuren äter även en 
större andel av betets arter vid högdensitetsbete.
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När djuren släpps in i  
fållan trampar de ner en 
del av betet, vilket är bra 
eftersom den nertrampa-
de grödan tillför organiskt 
material till marken och 
blir till mat för de viktiga 
mikroorganismer som bor 
där.

”
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Jens Fjelkner anser att betesmarker har en enorm potential att agera kolsänka och att det borde utnyttjas i högre grad.

När en vinterfålla betas flyttar Jens staketet  
successivt framåt, vilket gör att djurens träck sprids 
jämnt över betet. Också vattnets placering ändras 
så korna rör sig – och gödslar – över hela ytan. På 
vintern strör Jens ut ensilage i små, men många hö-
gar. På så vis går det åt mindre foder eftersom alla, 
även de djur som står lägst i rang, kan hitta en hög 
att äta ifrån. Utöver ensilage utfodrar han ibland 
även med halm.

Köttproduktion med positiv  
klimateffekt

– Fördelen med högdensitetsbete är att djuren 
bara hinner beta till hälften, så plantans rotsystem 
förblir intakt, berättar Jens. Det gör marken min-
dre känslig för både torka och regn och dessutom 
gynnas markens mikroliv och mullbildning av att 
rötterna finns kvar i jorden.

Sjövångens filosofi går alltså ut på att binda kol 
och främja den biologiska mångfalden i marken, 
men den biologiska mångfalden ovanför jordytan 

tas också omhand. Genom att odla flera olika 
grödor åt korna trivs även pollinerare och andra 
nyttodjur. Gårdens läplanteringar ger vindskydd 
åt korna, bidrar till att minska jorderosionen och 
skapar samtidigt skyddande korridorer till viltet. 
Och den nyanlagda våtmarken fungerar både som 
vattenrenare och viktig biotop för häckande fåglar. 
Allt på Sjövången tar sin grund i en och samma 
vision – att skapa en positiv klimateffekt och en 
lönsam produktion.

– Betesmarker har en enorm potential att agera 
kolsänka och jag förstår inte varför det inte nyttjas 
i högre grad, säger Jens. Självklart måste kolinlag-
ringen kompletteras med att vi drar ner på utsläp-
pen generellt, till exempel genom minskad körning 
och övergång till HVO-diesel, men det är först när 
vi kombinerar de båda som vi kan få till en långsik-
tigt hållbar förändring. n

FAKTA 
Lär dig mer om 
regenerativt jordbruk
Internet är bästa 
utgångspunkten om du 
vill lära dig mer kring 
hur ett regenerativt 
jordbruk fungerar. 
Sök på begreppet 
och bläddra runt! 
Sjövången inspireras 
i mångt och mycket 
av den amerikanska 
jordbrukaren Gabe 
Brown och på hans 
hemsida (brownsranch.
us) finns gott om videor, 
bilder och information. 
På Facebook hittar du 
Sjövången Regenerativt 
Jordbruk, där Jens 
regelbundet lägger ut 
bilder och information 
om verksamhetens 
framsteg och lärdomar.
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I artikelserien Hej på 
dig lär vi känna med-
arbetare på Länssty-
relsen Skåne.  
Den här gången är det 

lantbrukskonsulenten John Nörre-
gård som står i fokus. 

Vad jobbar du med på Länsstyrelsen?
– Det är flera olika saker! Jag håller i och utvecklar 

behörighetsutbildningen, det vill säga den utbildning 
som krävs innan man får lov att använda kemiska växt-
skyddsmedel. Jag har också hand om tillsynsvägled-
ningen som ser till att växtskyddsmedels- och växtnä-
ringshanteringen sker på ett korrekt sätt på gårdarna. 
Dessutom är jag aktiv inom Greppa näringen, med 
fokus på växtskydd. Och så har jag kvar en liten fot 
inom kompetensutveckling för ekologisk produk-
tion, den som Mia Davidsson nu ansvarar för.

Hur kom det sig att du hamna-
de på Länsstyrelsen Skåne?

Jag har en utbildning inom mark- och 
växtodling och lantbruk har alltid legat mig 
varmt om hjärtat, både min morfar och farfar 
var bönder och min pappa är veterinär. På Länsstyrel-
sen Skåne har jag varit i sex år, innan dess jobbade jag 
på Länsstyrelsen Kalmar och dessförinnan på Läns-
styrelsen Blekinge.

Vad har hänt inom ditt område sedan du 
började på Länsstyrelsen?

Det sker saker hela tiden och ibland är det svårt att 
se vad som händer eftersom man är mitt i det. Men 

en uppenbar förändring är att alla har fokus på håll-
bar produktion. Utvecklingen har pågått länge, men 
nu är hållbarheten verkligen med i allt som händer 
och sker. Det handlar inte heller så mycket om eko-
logiskt eller konventionellt längre, utan de två lär av 
varandra och plockar de bästa bitarna av varandra för 
att komma fram till de mest hållbara lösningarna. Ett 
vinnande koncept, tycker jag.

Om du ser till behörighetsutbildningen, 
hur märks detta med hållbarhet där?

Precis som inom andra områden har hållbarhet all-
tid varit viktigt, men vi får hela tiden ny kunskap som 
kan användas i utbildningen. Inom integrerat växt-
skydd pratar vi till exempel mycket om hur teknik, 
nyttoinsekter, växtföljd med mera kan minska bero-
endet av växtskyddsmedel och därigenom göra oss 
mindre sårbara när till exempel produkter försvinner 
eller vid resistens mot växtskyddsmedel.

Vad är roligast med ditt 
jobb?

Det är att hålla föredrag och 
möta en mängd olika människor: 
lantbrukare, konsulter, rådgivare, 

forskare, företag – alla med anknyt-
ning till de agrara näringarna. Jag tyck-

er om att träffa folk och dela kunskap och idéer. 
Att möta andra är också ett bra sätt att få reda på 
vilka kurser och utbildningar som efterfrågas, samt 
att få tips på hur vi kan utveckla de kurser och utbild-
ningar som redan finns. Min dörr är alltid öppen för 
nya idéer och förslag! n

”Min dörr står 
alltid öppen för 
nya idéer och 
förslag” 

JOHN NÖRREGÅRD 

Bor: På en liten 
hästgård strax söder 
om Kristianstad 
tillsammans med min 
fru och dotter.
Utbildning: 
Markväxtagronom
Blir glad av: Min 
dotter och att vara ute 
i naturen, där trivs jag 
väldigt bra.
Odlar: Förutom 
trädgårdslandet gillar 
jag att testa olika 
saker inom integrerat 
växtskydd. Till exempel 
har jag byggt en 
skalbaggsbank och så 
odlar jag olika växtarter 
för att locka olika 
nyttodjur. Sådana saker 
tycker jag är kul!   

HEJ
PÅ
DIG

Kom gärna med  
förslag på vad vi kan  
ta in i vårt kursutbud,  

vi lyssnar och lär!
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H åkan och Henrik Larsson är sjätte gene-
rationen på Långaröd gård i Eslövs kom-
mun. Tillsammans med två heltidsanställda  
driver de lantbruket som består av 70 mjölk-
kor och 300 hektar mark. Håkan och Hen-
riks föräldrar var pionjärer inom ekologisk 
mjölkproduktion och ställde om långt innan 
ekologisk produktion ens var ett begrepp. 
Och det är i denna innovativa anda som  
gården drivs vidare än idag.

– För att lyckas måste du antingen vara billigast, 
bäst eller unik och vi satsar på det senare, säger Hå-
kan. Vi gillar att testa nya saker, som den här gödsel-
spridaren till exempel, som tack vare att den driver 
på alla fyra hjulen och att fram- och bakhjulen inte 
går i samma spår tar sig fram överallt. Tidigare, när 
vi körde med vanlig traktor och gödseltunna, fick 
tyngden traktorn att slira och köra fast så fort det 
var kuperat. Nu minskar vi marktrycket rejält och 
skonar både mark och gröda. Förr syntes det i grö-
dan året därpå var vi kört, nu växer det precis lika 
bra överallt.

Var sak på sin plats
Flytgödseln körs ut till fältet i två vanliga göd-

seltunnor och fylls upp i gödselspridaren. Medan 
gödslingen sker hämtas ny gödsel, som fylls upp i 
spridaren, som kör på fältet, och så vidare.

– Genom att använda maskinerna där de gör mest 
nytta, tunnorna på vägen och gödselmaskinen på  
fälten, spar vi både diesel och marken, säger Håkan. 

Förutom att gödsla sina egna fält kör Håkan och 
Henrik också till andra lantbrukare – ekobönder så-
väl som konventionella odlare.

– Gödsel från djuren är en tillgång som ska ut-
nyttjas och med den här maskinen sprids det jämnt 
utan att marken packas, säger Håkan. Om vi vill kan 
vi harva ner gödseln samtidigt, vilket spar tid och 
energi. Rent generellt kostar det lite mer att köra så 
här, men räknar vi in vad vi får tillbaka, till exempel 
i form av bättre tillväxt, tycker vi att det är en vinst 
trots allt. n

– Om någon trampar på dig en gång så reser du dig upp igen, 
men trampar någon på dig fem gånger då blir du liggande, 
säger Håkan Larsson, som äger och driver Långaröd gård till-
sammans med sin bror Henrik. Samma sak är det med grödan, 
kör du på den för mycket reser den sig inte igen. Men det är ett 
problem som vi slipper med den här gödselmaskinen!

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Bröderna Larsson  
har slutat slira på 

fälten

Du som vill ta del av våra 
kurser och rådgivningar 
inom ekologisk 
produktion hittar dem på 
sidorna 28 -33. 
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3 snabba

n  Var hittar ni inspiration och nya 
idéer?
YouTube! Våra barn kollar ofta in nya 
maskiner på YouTube och visar för oss. 
Det var så vi hittade gödselmaskinen.

n Vad drömmer ni om?
Visionen är att tillsammans med andra 
ekobönder starta biogastillverkning och 
få egen kravgodkänd biogödsel. Vi får se 
om det blir verklighet.

n Hur ser framtiden för ekologiskt 
lantbruk ut?
När våra föräldrar ställde om till eko sa 
många att ”det där är bara en fluga”. 
Men det sa man om internet också …  
Eko är här för att stanna, fast jag 
tror inte på att ställa ekologiskt mot 
konventionellt. Ingen har något att vinna 
på pajkastning, det finns en marknad för 
båda.

Förr syntes det 
i grödan året 
därpå var vi 
kört, nu växer 
det precis lika 
bra överallt.

”
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Fjällkor är speciella: 
sällskapliga och 
egensinniga på en och 
samma gång

”
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TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Annelie och Lill-
Stina tänker sätta 
Strönhult på kartan

I en miljö som hämtad ur en bok av Astrid Lindgren, med faluröda trähus, 
stenmurar, ängar och skog, ligger Agnes gårdsmejeri och Lill-Stinas café. 
I hagarna strövar fjällkor, hästar och får, i stian grymtar linderödssvin och 
runt gården hörs diverse fjäderfän kackla och kvacka. Det perfekta livet 
som företagare på landet? Absolut. En enkel och lättuppnåelig dröm? 
Absolut inte.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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D eret är svårt att inte bli hänförd hos Agnes 
gårdsmejeri och Lill-Stinas café i Strönhult 
utanför Lönsboda. Trakten är fantastiskt 
vacker och gården där Annelie Svenssons 
och Lill-Stina Verners företag ligger är den 
romantiska lantlivsdrömmen personifierad. 
Hit flyttade de, mor och dotter, för fem 
år sedan och började bygga upp sin verk-
samhet. Eller rättare sagt: återuppbygga 
verksamheten. För mejeriet och caféet har  
funnits tidigare.

– Innan vi kom hit drev vi, tillsammans med min 
andra dotter Anna, en framgångsrik verksamhet på 
Kläcklinge i Kronobergs län, berättar Annelie. Det 
gick fantastiskt bra, ostarna serverades till såväl 
kungligheter som ministrar och vi levererade en 
speciell ost gjord på mjölken från en enda ko till 
den prisbelönta restaurangen PM & Vänner i Växjö.

Single cow-konceptet gjorde att osten – och 
kon Pärla – blev omtalad i både White Guide och 
pressen. Pärla fick dessutom ett eget idolkort, som 
restaurangen delade ut till sina besökare.

– Lilla Pärla blev en riktig kändiskossa! säger 
Annelie. Och vi blev stora på grund av att vi var 
små.

Allt är genomtänkt in i minsta detalj
Efter en tid på topp tog sig livet plötsligt en 

helt annan vändning. Lill-Stina fick ett alldeles för  
tidigt fött barn, som svävade mellan liv och död, 
och i samma veva genomgick Annelie en uppsli-
tande skilsmässa.

– Vi stängde ner allt, det handlade bara om 
att överleva, berättar Annelie. Men det gjorde vi,  
allihop, och sen hittade Lill-Stina det här stället.

Nu har de bott i Strönhult i fem år och lika länge 
har de renoverat och planerat för att återigen göra 
det de är bra på: ost och café. Mejeriet är färdigt, 
butiken likaså och inom kort är även cafédelen klar.

– Det har tagit sin tid, men snart är vi där, säger 
Lill-Stina. Det är många som frågat om vi inte kan 
smygöppna i liten skala, men det vill vi inte. Allt 
ska vara klart innan vi kör igång. När vi gör något 
gör vi det ordentligt!

Med begränsad budget har de rustat upp hela 
stället själv och minsta detalj är genomtänkt för att 
ge besökarna en riktig wow-känsla.

– Hit kommer man inte för att ta en kaka i 
farten, det ligger stället alldeles för avlägset för,  
menar Lill-Stina. Hit kommer man för en utflykt, 
en upplevelse som ger det där lilla extra, och det 
är vår uppgift att se till att besökarna verkligen får 
det. 

Tanken var att öppna sommaren 2018, men som 
om renovering, djur, barn och extrajobb för att få 
det att gå runt inte vore nog, kom livet och ställde 
till det igen.

Fortsatt inspiration för 
dig som är ung, bor på 
landsbygden och vill 
utveckla din verksamhet 
-läs om vårt nya 
koncept ”Smart 
Business” på sidorna 
21-23. 
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”Det har tagit sin tid, men snart är vi där, säger Lill-Stina. Det är många som frågat om vi inte kan smygöppna i liten skala, men det vill vi inte.  
Allt ska vara klart innan vi kör igång. När vi gör något gör vi det ordentligt!”

Detaljerna är viktiga - ner till minsta fjällko på bakelserna.

– På våren blev jag opererad för gallan, bröt handleden och var 
med i en MC-olycka, berättar Annelie. Så det saktade upp farten, 
men det stoppade oss inte!

Inte en ko som alla andra
Att djur ligger både Annelie och Lill-Stina varmt om hjärtat 

går inte att ta miste på, men medan Lill-Stina vurmar för de flesta 
brinner Annelie främst för fjällkor.

– Jag är uppvuxen på en liten mjölkgård i Blekinge och ville 
gärna ha en fjällko redan då, men min pappa sa nej, berättar An-
nelie. En fjällko var alldeles för exotiskt! Fast drömmen levde 
kvar och när jag fyllde 40 gav mina vänner mig en alldeles egen 
kossa, Agnes.

Och det var med henne allting började, det som så småningom 
blev succé på Kläcklinge och nystart i Strönhult. Agnes är inte 
längre i livet, men det finns fortfarande gott om personligheter i 
Annelies flock.

– Fjällkor är speciella: sällskapliga och egensinniga på en och 
samma gång, säger Annelie. Som Selma, som utan att jag märkte 

det en dag spatserade iväg helt på egen hand. In i grannens träd-
gård... När kossorna skulle hem på kvällen kom alla utom hon, 
men plötsligt hörde jag ett brak. Då hade hon dundrat rakt ige-
nom grannens staket! 

Kanske är det en del som tycker att Annelie och Lill-Stina ock-
så är speciella. Dels för att de vågar göra det de gör, dels för att 
de gör det tillsammans. Att som mor och dotter både jobba och 
leva tillsammans passar inte alla, men för Annelie och Lill-Stina 
fungerar det alldeles utmärkt. Och snart, snart är allt de drömt 
om och planerat för verklighet: osttillverkning, café, butik, ut-
hyrning av drängstugan och kanske även julmarknad, samarbeten 
med andra företag och mycket mer.

– Det kan låta kaxigt, men vårt mål är att sätta Strönhult på 
kartan, säger Annelie. Vi vet att vi är bra på det vi gör – nu är det 
dags att andra också får upptäcka det.  n
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ämäär vi pratar biologisk mångfald och ett 
rikt odlingslandskap tänker nog de flesta på 
de djur och växter som vi kan se med blotta 
ögat. Förmodligen tänker inte lika många på 
det som finns under och strax ovanför mar-
ken, som ringmaskar, amöbor, nematoder, 
svampar, hoppstjärtar med flera. Men fak-
tum är att markens biologiska mångfald är en 
resurs som är helt oumbärlig för det vi odlar.

– Att daggmasken gör nytta genom att 
gräva gångar och bryta ner organiskt mate-

rial känner alla till, men vad våra andra markorga-
nismer gör är mer okänt, säger Katarina Hedlund, 
professor vid Biologiska institutionen, Lunds uni-
versitet. Många vet att markorganismerna finns 
och gör nytta, men det är nog få som vet vilken 
enorm betydelse de har.

Skapar nytta för allt som växer
Organismerna som lever i marken är viktiga för 

markens bördighet. Varje art har sin specifika roll 
och tillsammans samspelar de i komplexa nätverk: 
födovävar. Genom aktiviteterna skapar markorga-
nismerna en rad funktioner som producerar tjäns-
ter till oss, så kallade ekosystemtjänster.

– En viktig ekosystemtjänst är nedbrytningen 
av organiskt material, berättar Katarina. För att 
markorganismerna ska få energi äter de upp var-

andra och annat organiskt material, till exempel 
skörderester, vilket binder näringsämnen och kol 
i marken, men som vidare i kretsloppet gör att 
näringen åter blir tillgänglig för växterna som vi 
odlar. Markorganismerna minskar alltså risken för 
näringsläckage och med en tillförsel av organiskt 
material från skörderester eller växtrötter mins-
kar därmed behovet av tillförd gödsel. En annan 
ekosystemtjänst är att markorganismerna, främst 
daggmaskar och svampar, ger marken en struktur 
som gör att växternas rötter kan nå vatten och nä-
ring som finns även längre ner i marken. 

Daggmaskarna och svamparna bidrar till att 
bilda jordaggregat, det vill säga göra så att de små 
jordpartiklarna hålls samman till lite större klum-
par, som kan behålla och släppa ifrån sig vatten. En 
god aggregatstruktur förbättrar markens förmåga 
att reglera vattenhalten och gör den mindre känslig 
för både regn och torka.

En tredje viktig ekosystemtjänst är att många 
markorganismer och markdjur är naturliga fiender 
till skadedjur samt ger motståndskraft mot växt-
sjukdomar. 

Ett långsiktigt arbete
Nyttorna med markorganismer är således 

många, men hur ska vi göra för att gynna dem och 
få dem att trivas?

Det myllrar i 
marken
Visste du att det i några få gram jord lever hundratusentals 
bakterier, flera tusen svampar och en enorm mångfald av 
ryggradslösa djur och encelliga organismer? Och att det i ett  
hektar veteåker kan bo åtta miljoner skalbaggar? Dessa, och 
alla andra små kryp som daggmaskar, hoppstjärtar, spindlar 
med flera, är helt nödvändiga för växtlivet – men för att de 
ska fortsätta gynna lantbruket måste vi bli bättre på att ta 
hand om dem.

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Most Photos, Privat

N
Katarina Hedlund Foto: Privat
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– Ju högre mullhalt marken har, desto fler mark-
organismer brukar det finnas eftersom mer mull 
betyder mer energi, det vill säga mat, till markorga-
nismerna, säger Katarina. Tyvärr minskar mullhalten 
sedan årtionden tillbaka, framförallt 
i södra Sverige där det mest intensiva 
jordbruket finns. Därmed minskar även 
mängden och mångfalden av markorga-
nismer.

För att komma tillrätta med proble-
met måste den negativa trenden brytas 
och mullhalten öka. Att alltid ha mark-
ytan täckt av gröda och att tillföra or-
ganiskt material, till exempel stall- och 
gröngödsel, är två viktiga åtgärder. Att 
plöja så lite som möjligt är också viktigt 
eftersom framförallt daggmaskar och 
svampars mykorrhiza, samspelet mel-
lan svampens hyfer (svamptrådar) och 
växternas rötter som hjälper växterna 
att ta upp vatten och näring, förstörs av 
markbearbetning. Viktigast av allt är dock att använda 
en kombination av flera åtgärder för att få största 
möjliga effekt.

– Att bygga upp mullhalten är ett långsiktigt arbete 
och det är inte ens säkert att lantbrukaren ser resultat 
under sin egen livstid, säger Katarina. Jag brukar 
jämföra det med skogsbruk där de träd som planteras 

idag gör nytta först för kommande generation. Man 
får se det i ett större perspektiv och tänka att det som 
görs nu ger fördelar i framtiden.

Förutom att gynna det som växer, finns det också 
en annan oerhört betydel-
sefull anledning till att öka 
mullhalten: nämligen att ökad 
mullhalt innebär att vi lagrar 
kol i marken istället för att 
släppa ut den som koldioxid 
i atmosfären. Jordbruket kan 
därmed användas som en vik-
tig kolsänka.

– Detta tycker jag vi pratar 
alldeles för lite om; att det inte 
bara är lantbrukaren som har 
nytta av ökad mullhalt, utan 
att det finns en större sam-
hällsnytta, säger Katarina. Det 
är alltså både lantbrukarens 

och samhällets ansvar att bevara 
kolet i marken, något vi borde diskutera och agera 
utifrån betydligt mycket mer än vad vi gör idag. n

FAKTA

Vad tjänar jag på att 
öka mullhalten?

För att visa vad som 
finns att tjäna på en 
ökad mullhalt har Lunds 
universitet, i samarbete 
med Sveriges 
lantbruksuniversitet 
(SLU) och 
Hushållningssällskapet, 
tagit fram C-bank,. 
Det är ett webbaserat 
verktyg för att värdera 
ekosystemtjänster som 
en del av markens 
naturliga kapital och 
därigenom långsiktigt 
minska behovet 
av gödning och 
växtskyddsmedel för att 
optimera skördar.  
Gå in på  
c-bank.lu.se  
och räkna hur höjd 
mullhalt ökar din 
framtida vinst!Kom den 26 februari och lyssna på 

när Katarina Hedlund och andra 
experter talar om just markliv och 
jordhälsa. Se mer på sidan 34.
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För dig som är 
intresserad av att börja 
hamla kan du ladda ner 
Runes hamlingsmanual 
på naturvarden.se. 
Eller så anmäler du 
dig till hans enskilda 
rådgivning, på sidan 40. 
Där finns även andra 
spännande kurser inom 
ett rikt odlingslandskap.  
Läs och låt dig 
inspireras på sidorna 
34 - 42!

H

Dags att gå från 
ord till hamling 

Alla blir glada av hamling: kulturarvet, den biologiska mångfal-
den, djuren som får kvalitetsfoder och plånboken. Det är Rune 
Stenholm Jakobsens utgångspunkt när han ger rådgivning kring 
hamling och han vill inspirera fler att börja med denna gamla 
skötselteknik.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

amlade träd är en del av kultur-
landskapet och bara det är ett viktigt 
argument för att föra hamlingstradi-
tionen vidare, säger Rune. Med åren 
blir de hamlade träden nästan som 
skulpturer och vi är många som trivs 
i och uppskattar den speciella land-
skapskaraktär som träden ger. 

Ett annat argument för att hamla är 
att träden lockar till sig ett myller av 
liv. I den solbelysta, varma barken på 

ett hamlat träd skapas en trivsam miljö åt insekter, 
mossor, lavar och svampar. Dessutom bildas med 
åren ofta hål i träden, där fåglar och fladdermöss 
gärna flyttar in. 

Hamling har använts sedan urminnes tider som 
ett viktigt tillskott till djurens foder. Idag tänker 
de flesta inte på vad träden kan ge, vilket är synd 
tycker Rune. Hamling ger ett mycket bra foder 
och kanske, om hamling kan utföras på ett mer ef-
fektivt sätt i framtiden, kan löv åter bli en viktig 
resurs. 

Alla kan hamla
För Lars Lagerroth, som började hamla efter att 

han och hans sambo Yvonne Nilsson köpt gård i 
Önnestad för drygt trettio år sedan, var det först 
och främst landskapsförändringarna som väckte 

hamlingsintresset till liv.
– Kring vår fastighet var det mer granplantering 

än skog, men jag ville öppna upp landskapet 
för ekar, få in solen och skapa bete för våra får, 
berättar Lars. Jag ville helt enkelt återskapa det 
som en gång var och locka dit fåglar, fjärilar och 
andra djur. Först började jag hamla lite på egen 
hand, men sen fick jag hjälp av Rune!

På uppdrag av Länsstyrelsen ger Rune enskild 
rådgivning till den som är intresserad av att hamla 
träden på sin gård. Under rådgivningen går han 
igenom alla frågor som kan uppkomma i samband 
med hamlingen, pekar ut lämpliga hamlingsträd 
och diskuterar tillvägagångssätt för hamlingen. 
Ofta utför han också ett par hamlingar på plats 
tillsammans med gårdsägaren.

– Det är inte svårt att hamla och nästan alla 
lövträdslag kan hamlas, men man ska helst börja på 
unga träd, säger Rune. Dels för att inte riskera att 
trädet dör, dels för att öka skottbildningen. Foder 
hamlas traditionellt mellan slåttern och skörden, 
typ JAS – juli, augusti, september. Nyhamling 
kan med fördel utföras på vårvintern. Innan man 
börjar är det bra att visualisera hur trädet ska se ut 
några år framåt i tiden, sen hamlar man utifrån det. 

Viktigast att tänka på är dock säkerheten. En 
stångsåg är en bra investering, då kan man stå kvar 
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på marken när man hamlar och behöver inte upp och klättra på 
stegar i onödan.

Bevarar och återskapar natur- och kulturvärden
För både Lars och Rune är hamling lika mycket en källa till 

egen glädje, som till nytta för natur och kultur.
– Hamlingen har blivit min hobby, säger Lars. Jag går upp i 

skogen, sågar några kvistar och njuter av naturen. Och mina får 
gillar också hamlingen, de knaprar glatt i sig allt jag ger dem.

– Jag gillar det praktiska, att göra något med händerna som 
både blir vackert och till nytta, säger Rune. För mig får hamlingen 
gärna ta tid, men om man har många träd eller bråttom kan man 
alltid köpa en batteridriven stångsåg, då går det undan!

På sina kurser har Rune sett att det främst är två grupper som 
är intresserade av hamling: unga som nyligen köpt gård och vill 
skapa biologisk mångfald och variation i miljön, och äldre som 
vuxit upp på landet bland hamlade träd och vill bevara kunskapen. 

Oavsett vem man är, att hålla hamlingstraditionen vid liv är viktigt 
– inte minst då antalet hamlade träd blivit allt färre.

– Djuren som bor i våra gamla hamlade träd behöver nya träd 
att flytta in i när de gamla dör, säger Rune. Förr fanns det ham-
lingsträd överallt, men så är det inte längre och därför behöver vi 
bli fler som hamlar.

Inom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för särskilt skydds-
värda träd går det även att få ekonomiskt stöd för hamling.

– Stödet per träd är inte jättestort, men å andra sidan går det 
snabbt att hamla, säger Rune. Jag brukar räkna mellan tio minuter 
och en timme inklusive rishanteringen. Ersättningen ges varje år 
i fem år för att utföra en åtgärd, det vill säga man behöver bara 
göra en hamling per träd under dessa fem år. Timlönen blir alltså 
ganska hög, så stödet är definitivt värt att kolla upp! n

Jag ville 
helt enkelt 
återskapa det 
som en gång 
var och locka 
dit fåglar, 
fjärilar och 
andra djur.

”

Rune Stenholm Jakobsen och Lars Lagerroth. ”Hamlingen har blivit min hobby, säger Lars. Jag går upp i skogen, sågar några kvistar och njuter av naturen.”
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P å vackra Söderåsen, strax utanför Kvi-
dinge, driver Magnus och Charlotte Bengts-
son sitt ekologiska lantbruk. Förutom 130 
hektar växtodling och lite skog har de en 
mindre maskinstation och jordbearbetar och 
skördar åt andra lantbrukare, samt säljer 
maskiner. Tidigare födde de också upp kyck-
lingar på gården och det var till dem som  
lupinerna ursprungligen odlades.

– Det är alltså inga trädgårdslupiner vi 
odlar, utan matlupiner, berättar Magnus. När 

vi hade kycklingar gav vi lupinerna till dem, men så 
fick vi kontakt med Nordisk Råvara som tyckte det 
skulle vara intressant att odla lupin för humanföda. 
Nu odlar vi ett 30-tal hektar. Skörden levererar vi 
till Nordisk Råvara, som tar den vidare ut till kon-
sumenten.

Lokalproducerat alternativ till soja
Matlupin är en baljväxt med högt proteininne-

håll och används flitigt runt om i världen. Hos oss 
är den fortfarande ovanlig att äta, men det håller på 
att förändras. Många pratar om lupin som ”framti-
dens mat” eftersom den – likt sojabönan – antingen 
kan ätas som den är eller användas för att producera  
veganska alternativ till kött och mejeriprodukter. I 
en tid då allt fler äter allt mindre kött behövs växt-
protein som ersättning, och där passar lupin perfekt 
då den går att odla i vårt nordiska klimat.

– Konsumenterna blir mer och mer medvetna 

om vad de äter och för mig som lantbrukare är det 
mycket roligare att producera till någon som bryr 
sig, än till människor som struntar i vad de stoppar i 
munnen, säger Magnus. Dessutom kan jag ta bättre 
betalt!

Förutom lupiner odlas ytterligare en lite ovan-
lig gröda på Körslätts gård, nämligen solrosor. Lik-
som lupinerna startades odlingen för kycklingarnas 
skull, men nu odlas solrosorna för att ätas.

– Det bästa är om det vi odlar i första hand går 
till livsmedel och att resterna används till djur- 
foder, menar Magnus. För att leva hållbart måste vi 
använda de resurser vi har och se till att inget går 
till spillo. 

Som ett led i ett medvetet miljö- och klimat-
arbete planerar Magnus och Charlotte att sätta sol- 
celler på logen och de drömmer om att använda an-
dra drivmedel än diesel i maskinerna.  

– Sådana finns, säger Magnus, men de är rätt 
mycket dyrare på grund av att vi får skattereduktion 
för diesel. Efter odlingsåret 2018 är man tacksam 
för allt man får tillbaka, men egentligen tycker jag 
det är helt fel att det ska vara billigare att köra fossilt 
än hållbart. 

Testar sig fram för att hitta rätt
Att Körslätts gård blev ett ekologiskt lantbruk 

föll sig naturligt. Magnus och Charlotte köpte  
gården 1998 och började odla konventionellt, men 
redan året därpå valde de bort att använda växt-

Varför importera livsmedel från fjärran länder när vi kan odla 
likvärdiga råvaror i Sverige? Så resonerar en ökande skara lant-
brukare som odlar bönor, linser, quinoa och annat matnyttigt 
på fälten här hemma. För Magnus och Charlotte Bengtsson på 
Körslätts gård är det bland annat lupiner som gäller!
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Nya grödor för en 
ny marknad
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För mig som 
lantbrukare 
är det mycket 
roligare att 
producera till 
någon som 
bryr sig, än 
till människor 
som struntar i 
vad de stoppar 
i munnen.

”

Magnus Bengtsson, Körslätts gård. 
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skyddsmedel. 
– Jag har aldrig gillat växtskyddsmedel så  

alternativet var att ta in någon annan för att spru-
ta, men det kändes helt fel, säger Magnus. För 
om inte jag vill spruta ska jag inte utsätta någon 
annan för det, så jag lät bli och det fungerade bra 
ändå. 

Året därpå slutade de använda konstgödsel 
och det visade sig fungera bra det med.

– Vi rensar ogräset maskinellt och har an-
vänt gödsel från våra djur, berättar Magnus. Nu 
i år, när vi inte har några djur, har vi köpt in lite 
ekologiskt grisgödsel och gödsel från frigående 
höns, men framöver får vi se hur det blir. Så långt 
som möjligt försöker vi klara oss genom att hålla 
marken täckt med växter som har ett bra rotsys-
tem, vi odlar fånggrödor som fixerar kväve och 
vi återför organiskt material. Att köpa ekologisk 
gödselpellets är dyrt och fungerar dåligt på våra 
torra jordar, det ger helt enkelt inte pengarna 
tillbaka. Så vi provar oss fram för att hitta andra 
sätt att återföra näring till jorden.

Att prova sig fram är en metod som ofta an-
vänds på Körslätts gård. Samtidigt med lupinerna 
testades till exempel även åkerbönor, men det 
gick inte alls.

– Det är mitt bästa råd till andra som är sugna 
på något nytt – prova, säger Magnus. Det värsta 
som kan hända är att det inte fungerar. Så kör på, 
går det så går det.

Framöver väntar nya, spännande grödor för 
Körslätts gård, men vilka de är vill Magnus inte 
berätta. Däremot berättar han gärna vilken gröda 
han hade odlat, om det gick.

– Jordnötter! Men för att förverkliga den 
drömmen får jag väl flytta till USA, och det är 
ju inte aktuellt. Så jag testar nog att odla lite här 
hemma istället och ser hur det går ...n

– Det är mitt 
bästa råd till 
andra som 
är sugna på 
något nytt – 
prova.  
Det värsta 
som kan 
hända är 
att det inte 
fungerar.  
Så kör på, går 
det så går det.

”

FAKTA Nordisk Råvara 
Företaget Nordisk 
Råvara startades 2016 
i syfte att öka den 
lokala produktionen 
av långsiktigt hållbara 
råvaror. Företaget 
samarbetar med odlare 
i olika delar av Sverige 
som delar filosofin om 
att mat ska odlas på nära 
håll och med omsorg och 
eftertanke. Läs mer på 
nordiskravara.se.

Inspirerad av att lära mer om odling av 
ekologiska specialgrödor? I vår arrangeras 
fältkursen ”Ekologiska specialgrödor” där du 
får veta allt om grödval, sortval, marknad och 
mycket mer. Läs mer på sidan 30.
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BS
Smart
b u s i n e s s

Kreativ  
affärsutveckling 
på landsbygden  

lansstyrelsen.se/skane/smartbusiness

Smart Business finns till för dig som vill utveckla din verksamhet och 
utforska nya affärsidéer. Du bor på landsbygden och har resurser eller 
idéer som du vill vidareutveckla till framgångsrika affärer.

Vi erbjuder en mötesplats och ett sammanhang där du får hjälp att 
utforska nya affärsmöjligheter tillsammans med kreativa idécoacher 
som har egen erfarenhet av att utveckla affärsidéer på landsbygden. 
Smart Business ger dig också tillgång till ett nätverk av likasinnade 
där du kan utbyta idéer och erfarenheter. Möjligheten att ta del av 
oväntade och spännande perspektiv kopplat till nya affärsmöjligheter 
finns också genom att personer från olika branscher bjuds in till 
gemensamma föreläsningar och samtal.

Läs mer på nästa sida om Smart Business 
som vill boosta kreativa affärsmöjligheter på den skånska landsbygden.  
Tillsammans skapar vi ett community där du kan utforska nya möjlig-
heter och skapa smarta affärslösningar. 

Din idé kan bli en bra affär
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P å landsbygden finns unika förutsättningar att ska-
pa nya affärsmöjligheter, säger Anja Persson, som 
är en av idécoacherna i Länsstyrelsens nya rådgiv-
ningssatsning åt unga företagare på landsbygden. I 
Smart Business kommer jag och min kollega Jens 
Thulin att stötta dem som vill göra något av sin idé 
eller resurs och hjälpa dem att hela vägen för att 
lyckas.

Smart Business vänder sig till unga som bor på 
landsbygden och vill utveckla sin verksamhet. Det 
handlar alltså inte om primärproduktion utan om 
något utöver det. 

– Det kan vara förädling, besöksverksamhet, 
upplevelser, socialt företagande, turism – allt möj-
ligt som kan bli en framgångsrik affär, menar Anja. 
Du som söker kanske redan har en idé, eller så har 
du en resurs som du tror du kan göra något av men 
du vet inte riktigt vad. Då finns vi här och hjälper dig 
vidare. Det viktiga är att du har drivkraften att göra 
något, då kan idén bli en riktig möjlighet.

Ett artilleri av kunskap till sin hjälp
Sina unga år till trots har Anja redan rejält med 

erfarenhet av att utveckla framgångsrika lands-
bygdsföretag. Under studietiden på Alnarp jobbade 
hon både som rådgivare och hade eget företag. Idag 
är hon en av de drivande krafterna på Gunnarshögs 
gård, vars verksamhet utvecklats från traditionellt 
lantbruk till förädling, gårdsbutik och besöksverk-
samhet. Det senare är Anjas ansvarsområde.

– Fast som lantbruksföretagare får man vara be-
redd att göra allt, så jag har lite koll på det mesta 
som sker här på gården, säger Anja. Den kunskapen 
hoppas jag kunna dela med mig av till deltagarna i 
Smart Business. Och om jag inte räcker till finns 
det ett helt artilleri med kompetens att tillgå på  
Gunnarshög! 

Förutom en personlig idécoach, Anja eller Jens, 
som ger individuell stöttning i affärsutvecklingen 
möts även deltagarna i Smart Business i nätverks-
träffar där de kan utbyta erfarenheter och tankar 
med varandra. Gästföreläsare och studiebesök står 
också på agendan.

– Jag ser fram emot att visa hands on hur vi gör 
på Gunnarshög och peka på vilka möjligheter som 
finns, säger Anja. Tanken är att jag ska inspirera, lot-
sa och stötta, även om det självklart är deltagaren 
själv som måste göra jobbet. Men jag är där hela vä-
gen och för att visa att även det som verkar omöjligt 
är möjligt.

Fokus i Smart Business ligger på idéprocessen, 
att stärka det kreativa modet och hjälpa deltagar-
na framåt. Idéer och resurser finns det gott om på 
landsbygden, däremot kan det behövas hjälp utifrån 
för att se vad man kan göra av dem. Liksom att skapa 
struktur, bena upp saker och driva processen framåt 
– för att så småningom stå helt på egna ben.

– Känslan när man åstadkommit något på egen 
hand, den är värd allt, säger Anja. Och det är dit jag 
vill att Smart Business-deltagarna når. 

Vissa bara drömmer om det, andra gör det – skapar framgångsrika affärer på den 
skånska landsbygden. Nu ger vi dig möjlighet att bli en av de senare! Med Smart 
Business får du stöd att utforska dina affärsidéer och träffa likasinnade för att ut-
byta tankar och erfarenheter. TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Smart Business, 
bästa vägen för  
att göra dina idéer 
till affärer

Du som är ung, bor på 
landsbygden och vill 
utveckla din verksamhet 
- anmäl ditt intresse 
för deltagande i Smart 
business. Gå in på 
lansstyrelsen.se/skane/
smartbusiness och fyll 
i din intresseanmälan 
redan idag!
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Anja Persson

BS
– I Smart Business går vi all in! säger Jens Thulin som är idé-

coach i projektet tillsammans med Anja Persson. Här slänger vi 
offerkoftan och ser istället de fantastiska möjligheter som lands-
bygden ger för att skapa roliga, spännande och lönsamma företag.

Inspirera, motivera och kanske provocera, eller åtminstone 
utmana mossiga tankesätt, det är vad Jens vill göra som en av 
idécoacherna i Smart Business.

– Det finns en förlegad bild av att företagare på landsbygden 
ska jobba jämt: tidiga morgnar, sena kvällar, julafton – och du 
ska göra allt själv, säger Jens. Men så behöver det inte alls vara! 
I Smart Business vill jag hjälpa deltagarna att sätta perspektiv på 
hur saker och ting kan göras istället, och på så vis bygga företag 
som går att leva på. Genom att jobba smart, göra det man är bäst 
på och se saker affärsmässigt, kan all den kärlek och tid man stop-
par in i sin verksamhet också ge utdelning ekonomiskt. 

Smart Business ger en unik möjlighet att utforska nya affärs-
idéer, med stöd från Jens och Anja. Förutom att erbjuda en krea-
tiv mötesplats där idéer kan födas och växa, kommer de båda idé-
coacherna också att ge praktisk och handfast vägledning. 

– Vi ska driva på så saker och ting händer och då kan vi inte 
säga åt deltagarna att gå hem och göra allt på egen hand, säger 
Jens. Istället ska vi se till att de verkligen lyfter luren och gör det 
där telefonsamtalet som måste göras eller skriver det där brevet 
som måste skrivas. Vi ska vara en professionell kompis som stöt-
tar, pushar, motiverar och följer upp.

Möten som skapar energi
Som en del i detta kommer idécoacherna att ge deltagarna tyd-

lig återkoppling efter varje möte genom att skicka dokumenta-
tion över vad som sagts  och gjorts. Tanken med Smart Business är 
att underlätta och avlasta, bekräfta och synliggöra. Att vara med 
ska GE energi, inte ta!

Just energi är något som Jens har gott om. Förutom att driva 
Vismarlövsgården tillsammans med sin far är han en del av det 
framgångsrika företaget Godsinlösen, som på kort tid vuxit från 
några få personer till 70 anställda. Dessutom har han nyligen köpt 
och bosatt sig på Assartorps säteri och är i full gång med att ut-
veckla verksamheten där, bland annat med bryggeri, festlokal, 
gårdsbutik och pub – och en hel del till. Kärnan i allt hans företa-
gande är hållbarhet och kvalitet, och ett stort engagemang. 

– Jag hoppas kunna dela med mig av mina egna erfarenheter 
till deltagarna i Smart Business och få dem att känna sig riktigt 
välkomna in i projektet, säger Jens. Mitt mål är att vara till nyt-
ta för deltagarna och ge dem självförtroende, hopp och energi 
att skapa lönsamma företag. Jag vill att de ska komma in i Smart  
Business med en vilja att göra något och gå ut härifrån och kän-
na sig stolta över vad de åstadkommit. Det finns många sätt att 
utveckla idéer till framgångsrika företag och jag vill hjälpa varje  
enskild deltagare att hitta just sin väg att lyckas.n

Jens Thulin
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Fem fantastiska 
naturupplevelser

Smart Landsbygd listar fem naturreservat och national-
parker där du kan få uppleva djur du alltid velat se.  
Vad sägs om utter, fladdermus, kronhjort, vildsvin och 
en och annan skygg hasselmus?

DJUR

Ett av Skånes mest hemlighetsfulla 
däggdjur är hasselmusen. Bedårande 
med pigga, mörka ögon, en yvig svans 
och vacker rödbrun päls. Men det gäller 
att ha riktigt tur för att få möta en hassel-
mus när man är ute och går i markerna.  

Det är en skygg varelse som lever sitt liv bland 
buskar och snår. I Skåne hittar man den främst i 
buskrika marker längs sydkanten av Linderöds-
åsen.

Hasselmusens sommarhus ligger uppe i täta 
buskar, ihåliga träd eller bland taggiga björnbärs-
snår. Det runda boet är gjort av löv, mossa och 
gräs, och ibland kan man få syn på det när vintern 
kommer och buskarna tappar sina blad. Men då 
har hasselmusen redan flyttat in i vinterbostaden, 
som ofta ligger under rötter och stenar.  Där nere 
går hasselmusen i dvala och sover upp till sju 
månader. Men innan hasselmusen kan gå till sängs 
måste den äta upp sig till minst dubbla vikten. På 
menyn står nötter, bär, knoppar och lite insekter.

Hasselmusen tillbringar mestadels av sin vakna 
tid i buskar och för att sprida sig i landskapet 
behöver den stora, sammanhängande områden 
med buskmark. Skogsbryn, häckar och buskklädda 
stengärden fungerar som spridningskorridorer. 
När vägar byggs i hasselmusens hemvist kan vi 
behöva hjälpa hasselmusen att ta sig oskadd över 
vägen. På väg upp till Stenshuvuds nationalpark 
finns en bro som byggts just för hasselmusen. 
Nationalparken Stenshuvud och det närliggande 
naturreservatet Svabesholm är bra lokaler att leta 
hasselmus i. 

Skånes sällsynta sötnos

TEXT: Maria Sandell  FOTO: Per-Magnus Åhrén och Most Photos
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DJUR

Att en kväll i september få uppleva de dova 
brölen från en kronhjort är nästan som att till-
bringa natten på Afrikas savanner. Hjortbrölet 
är nämligen inte så olikt lejonens rytanden. 

De stora hjorthannarna brölar för att locka till sig 
honorna, och deras läte kan höras flera kilometer. 

Slutet av augusti till september är brunsttid för kron-
hjorten och honorna vandrar runt för att välja den allra 
bästa fadern till sina kalvar. De stora hannarna samlas 
ofta på spelplatser ute på fält i närheten av skogar. 

Ta plats en bit från spelplatsen med utsikt över fälten, 
häll upp en kopp kaffe ur termosen eller kanske lite 
värmande soppa och invänta skymningen.  
Kronhjortens parningsspel är ett uråldrigt skådespel för 
många sinnen.

Vid naturreservatet Klingavälåns dalgång utanför  
Veberöd i Lunds kommun rinner ån genom öppna  

betesmarker. Detta är en klassisk spelplats för kron-
hjorten. Ett annan plats där man kan se kronhjort är 
naturreservatet Fyledalen, där man kan sitta i skogs-
sluttningen och se ut över fälten.  

Lejonbröl i Skåne 

DJUR

Det är både spännande och rofyllt att en 
sommarkväll sitta vid strandkanten av en sjö 
eller damm och vänta på att nattens bevinga-
de däggdjur ska inta scenen.  

Fladdermössen har klättrat uppåt på listan över 
populära skånska däggdjur. Många människor är intres-
serade och fascinerade av det mytomspunna djuret. 
Ultraljudsdetektorn gör att vi lättare kan närma oss 
fladdermössen. Med dess hjälp kan vi höra fladdermös-
sen och till och med få artnamn på den svarta siluetten 
som far runt i den blå skymningshimlen. En ultraljuds-
detektor omvandlar fladdermössens höga läten till 
frekvenser som vi kan höra. Det smattrar i detektorn 
när fladdermusen kommer närmare och då varje art har 
sitt egna läte kan vi artbestämma utan att egentligen 
se djuret, ungefär som vi gör med fågelsång. Men flad-
dermössens läte är inte någon kommunikation mellan 
individer. Nej, fladdermössen använder sig av läten och 
deras eko för att orientera sig i mörkret. 

Du som följer med på en fladdermussafari får lyssna 
till fladdermössens läten i detektorn och dessutom lära 
dig mer om dessa fascinerande djur.  

Men bara att se dem svischa förbi och veta att de job-
bar hårt på att minska myggorna kan också kännas bra.

Fladdermössen utgör en fjärdedel av alla Sveriges 
däggdjursarter. Vi i Skåne är lyckligt lottade och här 
finns samtliga 19 arter som förekommer i Sverige. Ett 
tips är att besöka naturreservatet Prästabonnaskogen 
utanför Tjörnarp. På gångavstånd från tågen ligger 
naturreservatet och här finns grillplatser nere vid sjön.  
I reservatet finns flera olika arter av fladdermöss. Vill du 
fiska i väntan på skymningen så går det bra – fiskekort 
kan köpas av Tjörnarpssjöns FVOF. 

Nattens flygande drakar
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DJUR

Det är inte ofta man möter ett vildsvin, men 
spåren efter de vilda grisarna ses allt oftare. 
Vildsvinen älskar, liksom våra tamsvin, att 
böka och är därför ofta ute i betesmarker och 
åkrar på jakt efter rötter och insekter. 

Vildsvinet utrotades på 1700-talet men efter rym-
ningar från hägn och utsättning så är vildsvinen tillbaka 
i våra skogar. Man räknar med att det finns mellan  
200 000 – 300 000 vildsvin i Sverige och antalet ökar för 
varje år. Vildsvinen är skygga och undviker kontakt med 
människor. De har god hörsel och ett utmärkt lukt-
sinne och smiter oftast iväg när vi kommer vandrande i 
skogen. 

Vill du ha en spännande kväll med chans att få syn 
på vildsvin, rådjur eller grävling samtidigt som du sitter 
i skydd för vind och regn med elden sprakande i kami-
nen? Då ska du hyra viltgömslet Gyltan i naturreservatet 

Skrylle i Lunds kommun. Gyltan är ett litet hus med 
plats för 8–10 personer som vem som helst kan hyra. 
Här har du möjlighet att spana på de vilda djuren från 
kväll tills dagen åter gryr.  
Bokning sker via Skryllegården, Lunds kommun.

Svinkul spaning

DJUR

Vi bör väl inte ge djuren mänskliga egenska-
per men visst ser det ut som om uttern är en 
livsnjutare. Den leker och dyker i vattnet och 
åker gärna ruschkana på snön nedför slänter.

Uttern är som gjord för vattenlivet med simhud mellan 
tårna, öron som kan stängas när de dyker och en kraftig 
svans som fungerar som propeller vid simning.

Arten var riktigt illa ute på 1970-talet. Antalet uttrar 
hade minskat stadigt och var på en kritiskt låg nivå. Men 
nu ökar uttern i Sverige och man hittar den vid allt fler 
vattendrag i Skåne.

Den lever sitt liv längs vattnet och äter mest fisk. Men 
även kräftor, fåglar och mindre däggdjur kan slinka ned. 
Hittar du spillning längs ån så lukta på det – det sägs att 
utterns bajs luktar sött och gott, med violdoft. Luktar det 
däremot illa så kan det vara avföring av mård eller mink 
du hittat. 

Ju fler uttrar, desto färre minkar. Minken som är en in-
troducerad art från Nordamerika, har en svår konkurrent 
i uttern. Troligtvis kan en ökad utterstam hjälpa till att 

minska antalet minkar. I England har man sett att uttrar 
kör bort minkar och till och med dödar dem.

I naturreservatet Årummet, intill naturum Vattenriket 
i Kristianstad har man haft besök av utter under flera år. 
Det är bara fem minuters promenad från järnvägssta-
tion i Kristianstad till en helt fantastisk utterupplevelse. 
I naturen är inget garanterat men de senaste åren har 
uttern hållit till kring naturum. Kom dit på morgonen 
när det ljusnar och kanske får du se uttern jaga frukost 
nedanför räcket.

Ett lekfullt charmtroll som älskar badliv
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KURS

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

DATUM: 17 januari
VAR: Råby 2003, Hörby
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 januari
KONTAKT: Kerstin Andersson, HIR Skåne AB, 070-816 10 26, 
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

KURSER
EKOLOGISK PRODUKTION

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

Då föreslår jag att du tittar 
närmare på kommande sidor och 
ser vad det finns för aktiviteter 
som kan vara till hjälp för dig. 

Om du saknar något i utbudet 
eller om du undrar över något – 
hör gärna av dig till mig.

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

KURS

Grundkurs i ekologisk lammproduk-
tion
VARFÖR: Lär dig om får och ekologisk produktion. Här finns 
det möjlighet att diskutera med andra, besöka en etablerad 
ekologisk lammproducent samt planera för den egna omlägg-
ningsprocessen.
VAD: Första träffen är vi på sal och diskuterar grundläggande 
frågor medan vi på andra träffen besöker en ekologisk lamm-
producent. Vi kommer att ta upp grundläggande produktions-
frågor såsom olika produktionssystem, foder, bete inklusive 
betesplanering, hälsa och byggnation. Även marknads- och 
ekonomifrågor beaktas. 

DATUM: 12 februari kl. 18.30 - 21.15 och 26 februari kl. 18.30 - 21.15
VAR: Första träffen på Helgegården Skepparslöv, Kristianstad
KOSTNAD: 300 kr exkl moms per träff
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 februari
KONTAKT: Ingela Löfquist, HIR Skåne AB, 070-894 53 51,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Nu  
börjar  
kurs- 

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

STUDIECIRKEL

Dela erfarenheter inom ekologisk 
svinproduktion
VARFÖR: Syftet är att bygga upp och underhålla ett nätverk
mellan ekologiska svinproducenter i Skåne där både gamla
och nya deltagare är välkomna. Det är värdefullt att ha kol-
legor som kan dela erfarenheter, söka ny kunskap och stötta
varandra.
VAD: Aktiviteten är uppdelad på tre träffar som hålls ute på
gårdar där man kommer att fokusera på följande teman:  
1). Inhemskt producerat foder till ekogrisar. 2). Betesdrift för 
ekogrisar 3). Konsekvenser av nytt avelsmaterial. På träffarna 
finns Ingela Löfquist med som kursledare samt inbjudna gäs-
ter från näringen med fokus på det aktuella temat.

DATUM: Löpande under våren 2019
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
KONTAKT: Ingela Löfquist, HIR Skåne AB, 070-894 53 51,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

KURS

Grundkurs i ekologisk nötkötts- 
produktion
VARFÖR: Målet med denna kurs är att ge en baskunskap om
vad det innebär att ställa om till ekologisk djurhållning och ge
inspiration till att möta den ökade efterfrågan.
VAD: Kursen kommer att ges som två halvdagskurser och
man kommer bland annat att ta upp följande område; vad
är eko, regler för omställning och stöd, produktionssystem,
foder, betesplanering, stallbyggnation och ekonomi.
Rådgivare från HIR Skåne kommer att föreläsa.

DATUM: 12 mars kl. 18.30-21.15 och 26 mars kl. 18.30-21.15
VAR: Helgegården, Skepparslöv
KOSTNAD: 300 kr exkl moms per träff
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 mars
KONTAKT: Ingela Löfquist, HIR Skåne AB, 070-894 53 51,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

STUDIECIRKEL

Dela erfarenheter inom ekologisk
nötköttsproduktion
VARFÖR: Unik möjlighet att dela med sig av egna erfarenhe-
ter men samtidigt diskutera fram lösningar på eventuella egna
problem.
VAD: Aktiviteten är uppdelad på tre träffar som hålls ute på
gårdar och man kommer att fokusera på följande teman: 1).
Kvigor och stutar till slakt. 2). Köttkvalitet. 3). Djurhälsa i 
dikobesättningar. På träffarna finns Ingela Löfquist med
som kursledare samt inbjudna gäster från näringen med fokus
på det aktuella temat.

DATUM: Löpande under våren 2019
VAR: Skåne
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
KONTAKT: Ingela Löfquist, HIR Skåne AB, 070-894 53 51,
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se
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KURS

Fältkurs ekologisk växtodling
VARFÖR: En kurs för dig som vill få mer kunskap om ogräs-
reglering och växtnäringsutnyttjande inom ekologisk odling.
VAD: Kursen är en halvdagskurs och genomförs i fält under
växtsäsongen 2019. Aktuella frågeställningar som kommer att
tas upp är bland annat ogräsharvning, radhackning, gödsling
med olika gödselmedel och förfruksteffekt.

DATUM: Växtsäsongen 2019
VAR: Meddelas av kursansvarig
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Kerstin Andersson, HIR Skåne AB, 010-476 22 72, 
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

KURS

Fältkurs ekologiska specialgrödor
VARFÖR: En kurs för dig som vill lära dig mer om odling av
ekologiska specialgrödor. Målet är att öka kunskapen och
intresset så att odlingen kan ökas och möta den ökande efter-
frågan som finns på ekologiska specialgrödor.
VAD: Kursen är en halvdagskurs och genomförs i fält under
växtsäsongen 2019.  Aktuella frågeställningar som tas upp är
grödval, sortval, ogräshantering, gödsling, förfruktseffekter
och marknad.

DATUM: Växtsäsongen 2019
VAR: Meddelas av kursansvarig
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Per Modig, HIR Skåne AB, 076-140 60 97, 
per.modig@hushallningssällskapet.se
   

STUDIEBESÖK

Ekologisk betesdag
VARFÖR: Öka kunskapen och skapa ett forum för ekologiska 
producenter och betesintresserade. 
VAD: Lär om olika betesstrategier som lämpar sig för olika 
typer av djur och marker samt foderstrategier för att nå bästa 
möjliga tillväxt och avkastning på djuren. Egna erfarenheter 
blandas med en veterinärs kunskaper om betesparasiter. Stu-
diebesök till Stefan Einarsson på Fyledala gård, utanför Ystad. 
Han har precis lagt om till eko och kan ge tips och råd hur 
övergången kan se ut samt hur hans produktion fungerar då  
han har en intensiv kalvning på 63 dagar på sina 120 kalvande  
köttdjur. Vi diskuterar betesdriften, val av djur och förflyttning. 
Att vara ekolantbrukare är inte ett måste för att delta.

DATUM: 31 maj
VAR: Skånesemin/Stefan Einarsson; Fyledala
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 maj
KONTAKT: Cissi Bjerström, Skånesemin,  0415-195 14,  
cissi.bjerstrom@skanesemin.se 
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RÅDGIVNING

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

DATUM: Enligt överenskommelse
PLATS: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Kerstin Andersson, HIR Skåne AB, 010-476 22 72, 
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

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

RÅDGIVNING

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

DATUM: Enligt överenskommelse
PLATS: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Ingela Löfquist, HIR Skåne AB, 010-476 22 31,  
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se
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RÅDGIVNING

Omläggningsrådgivning grönsaker, 
potatis och bär
VARFÖR: Är du intresserad av ekologisk grönsaks- och bär-
odling och funderar på vad en omläggning av din gård skulle 
kunna innebära? Vi tittar på just dina förutsättningar och ger 
dig olika förslag efter dina önskemål om vad du vill produ-
cera och diskuterar hur man kan planera sin verksamhet som 
ekologisk. 
VAD: Vi träffas ute på gården och tittar på förutsättningar för 
ditt företag och diskuterar vad som är intressant för dig att 
utveckla. Du får ett förslag på hur en omläggning till ekolo-
giskt kan bli, vi träffas en andra gång för att svara på frågor 
och eventuellt planera för framtiden.

DATUM: Enligt överenskommelse
PLATS: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Oskar Hansson, HIR Skåne AB, 010-476 22 62, 
oskar.hansson@hushallningssallskapet.se

RÅDGIVNING

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

DATUM: Enligt överenskommelse 
PLATS: På gården 
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Per Modig, HIR Skåne AB, 010-476 22 86,  
per.modig@hushallningssallskapet.se 

RÅDGIVNING

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

DATUM: Enligt överenskommelse 
PLATS: På gården 
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Ingela Löfquist, HIR Skåne AB, 010-476 22 31,  
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se
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KURSER

FÄLTVANDRINGAR

Skånesemin:
• Utfodring & uppföljning på växande ung-

nöt, 15 januari, Skånesemin i Hörby samt hos Per-
Ola & Marie Wilhelmsson, Gårdarp

• Foderanalyser kopplade till markkartan 
och foderstaten, 29 januari, Skånesemin i Hörby

• Nötköttsdag med tema Bete och betespara-
siter, 27 februari, Skånesemin i Hörby/Mats Frangeur, 
Degeberga 

• Betesdrift kombinerad med robotmjölk-
ning,  30 april, Skånesemin i Hörby/Lars Andersson, 
Södervidinge

Anmälan till kurserna:  Cissi Bjerström, 0415-195 14, 
cissi.bjerstrom@skanesemin.se

HIR Skåne:

• Byggnader för får, 24 januari, Ulrika Andersson, 
Bökåkra 14, Kivik  

• Lönsam logistik och planering på gårds-
nivå, 5 mars

• Ventilation och klimatisering i djurstallar, 
mars, Önnestadsgymnasiet

Anmälan till kurserna: Cecilia Hagberg, 010-476 22 22, 
cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se   

• Bygga för dikor och ungnöt, Therese Ljung-
berg, 010-476 22 21, therese.ljungberg@hushallnings-
sallskapet.se

• Bördighet och jordhälsa
23 januari, Borgeby Slottsväg 11, Bjärred
28 januari, Sandby gård, Borrby
30 januari, Helgegården, Skepparslöv

Hanna Williams, 010-476 22 81, 
hanna.williams@hushallningssallskapet.se

• Fortsättningskurs i precisionsodling, 
16 januari, Helgegården, Skepparslöv, Mattias Hammar-
stedt, 010-476 22 28, mattias.hammarstedt@hushallnings-
sallskapet.se 

• Solcellsanläggning, 
7 februari och 14 februari, Nils Helmersson, 
010-476 22 28, nils.helmersson@hushallningssallskapet.se

• Lagring av grönsaker, 
februari, Patrick Sjöberg, 010-476 22 65, 
patrick.sjoberg@hushallningssallskapet.se

Naturvårdsingenjörerna: 

• Anläggning och skötsel av våtmarker
• Från regn till dike, hela klabbet
Anmälan till fältvandringarna: Tuve Lundström, 
0451-74 88 02, tuve.lundstrom@naturvard.nu  

HIR Skåne: 
• Gårdsvandring - miljö, under våren, 
Michaela Baumgardt, 010-476 22 50, michaela.baum-
gardt@hushallningssallskapet.se

• Kvävestyrning/Cropsat, maj, 
Daniel Finnfors, 010-476 22 89, daniel.finnfors@hushall-
ningssallskapet.se 

Under våren hälsar vi alla intresserade välkomna till en rad aktiviteter som ska 
komplettera de enskilda rådgivningsmodulerna och vår förhoppning är att 
de ska ge inspiration och skapa intresse. Ovanstående aktiviteter är bara 
ett axplock från det totala utbudet som löpande presenteras på Greppa 
Näringens regionala sida. Välkommen att delta!

GREPPA NÄRINGENS
GRUPPAKTIVITETER I SKÅNE

detta är en annons för greppa näringen 
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KURSER
ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

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

Under den här rubriken hittar du 
kurser och rådgivningar som både 
kan öka din kunskap och ge dig 
inspiration  till att öka mångfalden 
i landskapet. Aktiviteterna är till 
för dig som äger eller brukar åker, 
skog, slåtteräng eller betesmark.

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

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

KURS

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

DATUM: 12 februari kl 13.00 - 16.00, Borrby  
eller 14 februari kl 18.00 - 21.00, Tostarp
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:4 februari 
KONTAKT: Lars Törner, LT Miljö, 070-330 42 00,  
lars@ltmiljo.se
 

KURS

Så kan du förbättra jordhälsa och  
ekonomi på sikt
VARFÖR: Ett välfungerande markliv och bra markstruktur är en 
förutsättning för ett hållbart och ekonomiskt jordbruk.  Under 
dagen får du ta del av forskning, praktiska råd och information 
om EU-regler.
VAD: Vi kan påverka bördighet och jordhälsa. Till den här 
dagen har vi bjudit in föreläsare som delar med sig av sin 
kunskap och erfarenhet. Katarina Hedlund, professor Lunds 
universitet, Jens Blomquist, agronom, Hanna Williams, rådgi-
vare HIR-Skåne, Martin Krokstorp, Krokstorps gård och Emma 
Persson, Länsstyrelsen Skåne. 

DATUM: 26 februari
VAR: LRF i Höör
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Lunch till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 februari
KONTAKT: Kamilla Persson, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 15 
75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se eller Annika Sällvik, LRF 
Skåne, 0413-55 90 06, annika.sallvik@lrf.se 
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare 
och företagare på den skånska landsbygden.

KURS

Rapphöna - landskapets indikatorfågel
VARFÖR: Lär om rapphönans livsbetingelser och hur man kan 
komma igång med mångfaldsarbete som gynnar mer än just 
rapphönan.
VAD: AgroJakt tillsammans med Jägareförbundet Skåne ge-
nomför en kurss med fokus på rapphönan som indikatorfågel 
i odlingslandskapet. Vad kräver rapphönsen för att trivas i ett 
område. Erfarenheter från andra projekt, hur kan vi samverka 
för att gynna mångfalden. Kursdagen avslutas med besök i 
fält. Samma kurs ges vid två tillfällen.

DATUM och PLATS: 5 mars i Mörarp eller 6 mars i Håslöv
KOSTNAD: 250 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 februari
KONTAKT: Poul-Erik Jensen, AgroJakt, 070-383 30 72,  
info@agrojakt.se , Fredrik Jönsson, Jägareförbundet Skåne, 
010-584 72 37, fredrik.jonsson@jagareforbundet.se 

KURS

Arkivkunskap om det äldre  
agrarlandskapet
VARFÖR: Efter kursen har du kunskap om vilka arkiv som 
finns, vilken information som finns samt vilka arkiv som är 
sökbara digitalt.
VAD: Kursen kommer bl.a. att visa vilka arkiv som finns när 
man vill veta mer om det äldre agrara landskapet, historiska 
sammanhang, historisk hävd och skötsel av dagens kultur-
miljöer. Vi visar på de nya digitala möjligheter som finns för 
att söka kunskap. Din by eller din gård kan finnas utritad på 
Krigsarkivet. Detta och mycket mer kunskap knutet till det 
tidigare agrara landskapet kommer att diskuteras. 

DATUM: 28 mars 18.00 - 21.00
VAR: Brunnen i Arkelstorp
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 mars
KONTAKT: Kulturgeograf Patrik Olsson, 079- 335 16 97, 
patrikolsson11@gmail.com

KURS

Fönsterrenovering
VARFÖR: Har du träfönster som är i behov av renovering och
vill du gärna lära dig hur du kan göra det själv? Då är denna
kurs något för dig.
VAD: I kursen ska vi renovera en fönsterbåge och gå igenom
de olika stegen (bedömning av renoveringsbehov, färgskrap-
ning, kittning, glasbyte, material och redskap). Ta gärna med
ett eget fönster! Samma kurs ges vid två tillfällen.

DATUM: 2 mars eller den 27 april
VAR: Ecotopia, Skåne Tranås
KOSTNAD: 1000 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG:  
23 februari tillfälle 1, 20 april tillfälle 2
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com



36 37

KURS

Lär dig mer om humlor och bin 
VARFÖR: Att pollinatörer är viktiga för lantbruket och miljön
känner de flesta till. På den här kursen får du ta del av hum-
leexperten Göran Holmströms och biodlare och växtekolog  
Bengt Nihlgårds kunskap.
VAD: Kursen omfattar teori- och utepass. När vi håvar artbe-
stämmer vi vad vi hittar och får ökad kunskap om de livsmil-
jöer de behöver. På kursen får du bland annat lära dig vad du 
kan göra för att gynna pollinatörer.

DATUM: 24 maj
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 maj
KONTAKT: Kamilla Persson, Länsstyrelsen Skåne,  
010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se

KURS

Naturvårdsbränning
VARFÖR: Nu har du möjlighet att lära dig att elda på ett 
säkert sätt för att gynna ny vegetation.
VAD: Under dagen ges en historisk tillbakablick, vi diskuterar
metodens för- och nackdelar för biologisk mångfald samt har
en genomgång av tillvägagångssätt och vad man bör tänka
på inför och under arbetet. Om väderförhållandena tillåter
genomför vi en bränning. Kursen genomförs tillsammans med
Stiftelsen Hörjelgården

DATUM: 22 mars
VAR: Hörjelgården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 mars
KONTAKT: Kamilla Persson, Länsstyrelsen Skåne,  
010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se

STUDIEBESÖK

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

DATUM: 9 mars, samt ytterligare ett tillfälle i april 
VAR: Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2 mars
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,
collette.coumans@gmail.com
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KURS

Kurs om kulturlämningar i landskapet
VARFÖR: Kursen ger ökad kunskap om de kulturlämningar 
som man ofta stöter på i landskapet samt råd om skötsel. 
VAD: Kursen omfattar en exkursion om ca 6 timmar. Den ge-
nomförs i ett utvalt område där olika typer av kulturlämningar 
från skilda tidsepoker kan studeras. Deltagarna får också se 
och höra om de natur- och kulturvärden som är knutna till 
lämningarna. Under dagen avhandlas skötsel och bevarande 
samtidigt som möjligheterna till restaurering diskuteras. Vi 
berättar också om de historier som finns knutna till en del av 
lämningarna, de immateriella värdena.

DATUM: april-juni 2019
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn
KONTAKT: Brita Tronde, Regionmuseet Kristianstad,  
0708-51 98 17, brita.tronde@regionmuseet.se

KURS

Ympning av äldre fruktsorter
VARFÖR: Lär dig att föröka och förädla dina fruktträd genom 
ympning. 
VAD: Kursen genomförs under en halvdag och innehåller 
både teoretiska och praktiska moment, där redskap, material 
och tillvägagångssätt förevisas. Du får lära dig mer om olika 
sorters frukt, dess ursprung och egenskaper, och du får prova 
på att ympa på en grundstam. Kunskapen om hur dessa äldre 
fruktsorter kan förökas genom ympning är en viktig förutsätt-
ning för att de ska finnas kvar i framtiden.

DATUM: Våren 2019
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn
KONTAKT: Rebecca Olsson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se

KURS

Beskärning av äldre fruktträd 
VARFÖR: Kursen lär dig mer om hur, när och varför äldre 
fruktträd bör beskäras så att deras livslängd förlängs.
VAD:  Kursen genomförs i fält under en eftermiddag, och 
innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Många 
fruktträd i trädgårdar och landskap är gamla och i dålig kondi-
tion, ofta i behov av översyn. Träden är ibland kvarvarande 
rester av äldre, lokala sorter som berikar gårdsmiljön och 
landskapet på många sätt. På kursen görs en genomgång av 
lämpliga åtgärder, verktyg och tillvägagångssätt vid beskär-
ning av olika sorters äldre fruktträd. Under kursen ges det 
tillfälle att själv prova på att beskära.

DATUM: Våren 2019
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Våren 2019
KONTAKT: Rebecca Olsson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se 

STUDIERESA

Alléer i slättbygd - allésafari med 
buss
VARFÖR: Bussresa för dig som vill se olika exempel på alléer, 
nya som gamla och veta mer om skötsel och val av trädslag.
VAD: Studieresan kommer att genomföras i sydvästra Skåne 
där vi särskilt kommer att fokusera på positiva exempel. Vi 
kommer att titta på såväl äldre som yngre alléer. Vidare kom-
mer vi att titta på nyplanteringar, skötsel och restaurering. 
Bussresan skall också bidra till ökad förståelse av de historiska 
sammanhangen. Samtliga deltagare kommer att erhålla  
”Alléhandboken”. Resan utgår från Alnarpsgården.

DATUM: 25 juni 14.00-20.00
VAR: Alnarp
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 4 juni
KONTAKT: Kulturgeograf Patrik Olsson, 079-335 16 97, 
patrikolsson11@gmail.com 
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KURS

Kalkbruk och murning
VARFÖR: Lär dig mer om kalkbrukets goda egenskaper, dess 
historik, användningsområden och blandningar.
VAD: Kursen genomförs under en heldag. Kalkbruk i någon 
form har historiskt funnits på i princip alla gårdar i Skåne. 
Kunskapen om detta traditionella material har i viss mån fallit 
i glömska. Under dagen varvas teori och historik med praktik, 
där det blir tillfälle att prova på blandning av bruk, murning 
samt putsning.

DATUM: Prel. i maj-juni 2019
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn
KONTAKT: Emelie Petersson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 57 33, emelie.petersson@regionmuseet.se 

KURS

Lär dig odla hasselnötter 
VARFÖR: På kursen får du bland annat lära dig hasselnötsod-
lingens grunder; odlingskrav, odlingsformer och sortval.  
VAD:  Hasseln har vuxit vild i Sverige sedan skogen kom efter 
istiden och med sitt höga innehåll av protein var nötterna en 
viktig resurs. Idag, med nya mattrender, har nötodling blivit en 
intressant produktion. På kursen föreläser trädgårdskonsulent 
Kirsten Jensen som ser en marknad för kommersiell odling.  
Föreläser gör även Britta Nylinder, grönsaksproducent med 
stort intresse för hasselodling samt markägare Håkan Wendel 
som står i begrepp att starta upp sin odling.

DATUM: 3 april
VAR: Holma Skogsträdgård, Höör
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Mat till självkostnadspris
SISTA ANMÄLNINGSDAG:  25 mars
KONTAKT: Kamilla Persson, Länsstyrelsen Skåne,  
010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsen.se  eller  
Malin Nyrén, 010-224 15 52, malin.nyren@lansstyrelsen.se 

KURS

Restaurering av stenmurar 
VARFÖR: Vi lär ut restaurering av stenmurar med hänsyn till 
natur- och kulturvärden och vad man får och bör göra.
VAD: Kursen består av en praktisk dag i fält (6-7h) företrä-
desvis hos någon av deltagarna. Restaureringsbehov av olika 
typer av stenkonstruktioner behandlas, inklusive en grundlig 
genomgång av vanliga skador hos stenmurar samt lämpliga 
redskap vid restaurering. Muren restaureras på ett varsamt 
sätt med hänsynstagande till både växter, djur och kulturmil-
jön i sin helhet. Deltagarna får själva delta i restaurering av en 
mur. Biotopskyddsbestämmelsernas innebörd gås igenom och 
diskuteras.

DATUM: Prel. april-maj 2019
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn
KONTAKT: Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se 
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KURS

Modern ängsskötsel
VARFÖR: Kursen lär ut hur man hävdar sin äng med moderna 
redskap, framförallt motormanuell minislåtterbalk. 
VAD: Kursen hålls i fält under en eftermiddag (4h), gärna hos 
någon av deltagarna. Slåtterredskapet presenteras utförligt, 
både med tekniska och praktiska beskrivningar och därefter 
demonstrerar vi hur användningen går till. Deltagarna får där-
efter känna på redskapet och pröva själva hur det är att slå en 
äng med motorredskap. Vi går även igenom ängens värden 
och hur den traditionella skötseln gick till.

DATUM: preliminärt under juni månad
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Först till kvarn
KONTAKT: Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se 

KURS

En bro mellan natur och kultur
VARFÖR: Kursen ska öka kunskapen om det relativt nya 
begreppet ”biologiskt kulturarv” som fungerar som en bro 
mellan natur och kultur. 
VAD: Biologiskt kulturarv kan avläsas i många olika skalor. 
Från hela landskap och naturtyper till enskilda individer och 
arter. Deltagarna får en historisk inblick och insikt om det 
biologiska kulturarvets tillkomst och dess egenskaper. Kursen 
består av en exkursion som genomförs i ett utvalt område där 
biologiska kulturarv i olika skalor kan studeras. 

DATUM: Våren 2019
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: mars 2019
KONTAKT: Rebecca Olsson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se
 

KURS

Restaurera fönster 
VARFÖR: Att underhålla äldre fönster bidrar till en hållbar 
utveckling samtidigt som gårdarnas kulturhistoriska värden 
värnas. 
VAD: Kursdagen inleds med övergripande information och 
historik. Genomgång av vilken typ av virke som har använts 
och som bör användas, liksom hur smides- och järndetaljer är 
utformade och hur de underhålls. Genomgång av förekom-
mande typer av glas och hur man glasar ur fönster. Genom-
gång av vilka traditionella typer av färg och olja som bör 
användas. Kursdeltagaren får dessutom lära sig att plugga 
skruvhål, montera beslag, skära glas, stifta och kitta glasrutor 
samt att grundmåla.

DATUM: Prel. i maj-juni 2019
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 maj
KONTAKT: Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad,  
073-396 88 29, anna.rabow@regionmuseet.se 
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RÅDGIVNING

Hamling - praktiskt och teoretiskt
VARFÖR: Hamling kan bli lönsamt, ger ett estetiskt värde,
bevarar kulturarv, höjer biodiversitet och ger ett högkvalitativt
foder.
VAD: Rådgivning ges av författaren till ”Hamla lövträd – en
manual”. Du får råd om urval av lämpliga nya träd att hamla,
restaurering, ersättningsregler samt en dialog kring teori och
praktik kring hamling. Det kan handla om säkerhetsregler,
utrustning och verktyg, målsättningar, urval av träd, planering
av formgivning, olika trädslags egenskaper, viktiga faktorer
för träds tålighet, växtfysiologi och underhåll. Ladda ner gratis
handbok på www.naturvarden.se

DATUM: Fram till den 30 juni 2019
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com www.naturvarden.se

RÅDGIVNING

Lieslåtter
VARFÖR: Lieslåtter – praktiskt och teoretiskt. Problemlösning 
inom allt från verktyg till naturvård.
VAD: Med rätt inställd lieorv, ett bra vasst blad och en bra 
teknik blir vanlig lieslåtter till ett skönt arbete. Rådgivningen 
ges av författaren till ”Liehandboken”, tillika entreprenör inom 
lieslåtter. Rådgivningen innebär vid behov: bedömning av 
slåtterytor och potentiella slåtterytor i samråd med markäga-
ren. Dessutom problemlösning inom allt från verktygshante-
ring till naturvård. Exempelvis skärpning, ergonomisk motorik 
och inställning av verktyg.

DATUM: Fram till den 30 juni 2019
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com www.naturvarden.se

 

RÅDGIVNING

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

DATUM: Efter överenskommelse
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070-728 79 74,
naturvarden@gmail.com, www.naturvarden.se 
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RÅDGIVNING

Rådgivning om gårdens natur- och 
kulturvärden
VARFÖR: Rådgivningen för dig som vill veta mer om din 
fastighets natur- och kulturvärden.
VAD: Under detta tillfälle besöker museet er och tillsammans 
tittar vi på fastighetens intressanta objekt såsom till exempel 
alléer, stengärden, vårdträd, odlingsrösen, brynmiljöer och 
vattendrag med mera. Vi hjälper till att sätta in dessa i sitt 
kulturhistoriska sammanhang med hjälp av historiska kartor. 
Objektens betydelse för andra arter, kulturarv och vårdbehov 
diskuteras. Vi ger tips och råd för en långsiktig skötsel med 
fokus på befintliga natur- och kulturvärden.

DATUM: Mars - juni 2019
VAR: Hemma hos 
KONTAKT: Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se
 

RÅDGIVNING

Rådgivning om ekonomibyggnader
VARFÖR: Du får fakta om din ekonomibyggnads historia och 
råd om skötsel och renovering på traditionellt sätt.
VAD: Ekonomibyggnader av olika slag berikar gårdsmiljön 
och berättar en historia om äldre tiders bruk. Många lador, 
jordkällare, ladugårdslängor och liknande uthus har mist 
sin ursprungliga funktion, och ofta behövs lite översyn och 
omvårdnad för att de ska kunna stå kvar även i framtiden. 
Genom rådgivningen får du veta mer om byggnadens historia 
tillsammans med konkreta och handfasta råd kring renovering 
och kontinuerligt underhåll med traditionella material och 
metoder.  

DATUM: januari - juni 2019
VAR: Hemma hos 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Emelie Petersson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 57 33, emelie.petersson@regionmuseet.se  

RÅDGIVNING

Rådgivning om alléer 
VARFÖR: Har du en allé men känner dig osäker på skötseln? 
En rådgivning ger dig konkret kunskap om hur du kan ta hand 
om träden. 
VAD: Fastighetens allé/alléer studeras i fält tillsammans med 
fastighetsägare, biolog och arborist. Alléns historia, betydelse i 
landskapet och biologiska mångfald gås igenom. Biotopskyd-
det lyfts fram liksom långsiktig skötsel, frågeställningar om 
det aktuella trädslaget och framtida återplantering. Arboristen 
kan göra en visuell besiktning av allén som helhet och ge 
expertråd om till exempel sjuka träd, beskärningar och risker. 

DATUM: januari - juni 2019
VAR: Hemma hos 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se 
 

RÅDGIVNING

Rådgivning om ängar och betes-
marker
VARFÖR: Vi ger råd om skötsel av ängar och betesmarker och 
berättar om kulturhistoriska och biologiska värden.
VAD: Studier av historiska kartor och markanvändning görs 
inför besöket och under rådgivningen ingår en rejäl genom-
gång av markens historia tillsammans med ägare/brukare 
som får del av materialet. Under besöket diskuteras lämpliga 
åtgärder vid restaurering och skötsel av den aktuella marken 
och befintliga natur- och kulturvärden lyfts fram.

DATUM: april - juni 2019
VAR: Hemma hos 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se
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RÅDGIVNING

Rådgivning inom byggnadsvård
VARFÖR: Denna rådgivning är riktad 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 och råd om materialval och tillvägagångs-
sätt.
VAD: Rådgivningen sker på hemmaplan och ger dig möjlighet
att gå in på området du vill veta mer om. Till exempel val av
byggmaterial, återbruk av material och genomgång av mindre
reparationer som deltagaren kan utföra själv.

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

RÅDGIVNING

Gynna mångfalden i åkerlandskapet
VARFÖR: Öka kunskapen om värdet av mångfald i jordbruks-
landskapet. 
VAD: Besök i fält tillsammans med kunden därefter möte för 
att gå igenom ev. åtgärder. Åtgärderna kan handla om att 
plantera lähäckar och bryn, skapa viltåkrar, kantzoner och 
skalbaggsåsar, anpassa putsningen av trädor, spara död ved 
med mera. 

DATUM: januari - juni 2019
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Poul-Erik Jensen, AgroJakt, 070-383 30 72, 
info@agrojakt.se

 

RÅDGIVNING

Rådgivning om stenmurar
VARFÖR: Vi ger råd om fastighetens murar, dess skötsel och 
restaurering, samt berättar om befintliga värden.
VAD: Fastighetens stenmurar studeras i fält tillsammans med 
fastighetsägaren och sätts in i sitt kulturhistoriska samman-
hang med hjälp av äldre kartor. Stenmurarnas biologiska 
värden, biotopskydd, skötselbehov och skador som kan vara 
lämpliga att restaurera diskuteras. Förslag ges för en lång-
siktig skötsel av stenmurar på fastigheten som tar hänsyn till 
befintliga natur- och kulturvärden.

DATUM: januari - juni 2019
VAR: Hemma hos 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad,  
044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se 
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Skånsk  
Landsbygd  

– allt samlat på ett ställe

www.facebook.com/landsbygdskane

... ett stort utbud av kurser och rådgivningar
... kunskap om varför landskapet ser ut som det gör

... allt om landsbygds programmet
... mängder av goda exempel

Följ oss på Facebook för att få: 

detta är en annons från länsstyrelsen skånes landsbygdsavdelning 
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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


