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Att ta tillvara 
det jorden ger
Smart Landsbygd har träffat Magnus Nyman 
och Gith Karlsson på Källunda gård där helhet, 
ansvar och mervärde står i centrum. Cirkulär 
ekonomi kanske någon annan skulle kalla det. 
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gav gården  
fler kunder
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Smart Landsbygd 
följer med ento-
mologen Mikael 
Sörensson på en 
fältvandring i åker-
landskapet i jakt 
på småbiotoper. 
Vad får insekter att 
trivas? Vilka mil-
jöer är bra för att 
locka pollinatörer 
till gården? 

Hos Magnus Nyman och Gith  
Karlsson på Källunda gård i Häg-
linge tas så mycket som möjligt av 
gårdens resurser tillvara för att bli 
nya produkter och möjligheter. 

I Svinstorp utanför Örkelljunga är 
mycket sig likt - och det är meningen. 
Det som tidigare generationer byggt 
upp ska tas tillvara och samtidigt bi-
dra till att behålla byns gemenskap. 

Rysslands krig mot Ukraina 
har satt lantbrukets sårbarhet i 
blixtbelysning. Rådgivarna Ingela 
Löfquist och Niels Andresen 
berättar om hur vi kan stå bättre 
rustade när krisen kommer. 

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

Ingrid och Per-Åke 
Persson vid Nedan-
bäcks gård utsågs 
till Årets nötkötts-
företagare 2021 för 
sin förmåga att hitta 
nya målgrupper och 
affärsmöjligheter!
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VÄLKOMMEN TILL  
SMART LANDSBYGD

östens nummer innehåller i vanlig ordning artiklar som  
spänner över vårt uppdrag inom ekologisk produktion,  
det rika odlingslandskapet samt företagande på landsbygden. 

Omvärlden blir mer och mer orolig och lantbruket drabbas 
hårt av höga priser och brist på insatsvaror. Rådgivarna Ingela 
och Niels delar med sig av sina kloka tankar om hur vi bättre 
kan rusta oss och att det finns mycket att hämta från de 
ekologiska produktionsmetoderna. Övergången till cirkulär 
ekonomi är också något fler och fler ser värdet av. I artikeln 

om Magnus och Gith får vi tydliga exempel på hur man kan ta vara på gårdens resur-
ser och skapa ekonomiska mervärden i ett kretslopp. 

Insekter, inte minst de vilda pollinerande insekterna, har på senare tid fått en ökad 
uppmärksamhet. För att få tips om vad som kan göras för att gynna dessa har vi en 
artikel från en fältvandring med insektsexperten Mikael Sörensson. Det visar sig att 
det inte bara handlar om vad vi kan göra, utan lika mycket om vad vi kan låta bli att 
göra. En del av de miljöer som är värdefulla för insekter är de som skapas när vi låter 
bli att städa bort lite ogräs och rishögar.
Andra värden som ska gynnas är kulturarvet och våra öppna landskap. Svinstorp, byn 
där invånarna samverkar för att vårda landskapet, naturmiljöerna och de historiska 
spåren, är ett lysande exempel. Den egna trivseln och bygemenskapen får de på 
köpet.

Nedanbäcks gård blev år 2021 utsedda till Årets nötköttsföretagare för sin förmåga 
att hitta nya målgrupper och affärsmöjligheter. Ingrid Persson på Nedanbäck ger här 
en inblick i hur hon har arbetat med olika säljkanaler för att nå ut med sina produkter 
– gårdsbutik, REKO-ringar, marknader med mera. För dig som vill fortsätta utveckla 
ditt företag erbjuder vi i höst flera kurser inom prissättning, marknadsföring och för 
första gången även en kurs med tips och kunskap kring hur du inreder din gårds-
butik. 

Och som vanligt tipsar vi om 
fem fantastiska utflyktsmål i vårt 
vackra landskap. Denna gång 
handlar det om historiska möllor 
och dess omgivningar. 

Trevlig läsning!
Kamilla, Kristina, Mia,  
Maritha och Sara 

Ps. Håll er uppdaterade om våra kurser 
och rådgivningar på Länsstyrelsen Skånes webbplats 
samt på vår Facebooksida 
www.lansstyrelsen.se/skane/kompetensutveckling  //  www.facebook.com/landsbygdskane 
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Medan ankorna rensar tomten från sniglar, äter snoken 
Snilla effektivt upp alla mullvadar i trädgårdslandet. Från 
de solcellsdrivna hyddorna förbereder grisarna åkrarna för 
sådd, samtidigt som kornas mular i hagarna främjar den 
biologiska mångfalden. Allt medan Magnus Nyman och 
Gith Karlsson ägnar sig åt något av sina många projekt. 

Gården där 
allting tas 
tillvara

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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m begreppet cirkulär ekono-
mi kunde förkroppsligas i ett 
lantbruk, så är det fullt tro-
ligt att det hade varit Källun-
da gård i Häglinge utanför 
Sösdala. Här levs livet i ett 
kretslopp, där så mycket som 
möjligt av gårdens resurser 
tas tillvara för att bli nya  
produkter och möjligheter.

– Vi är alla ansvariga för 
att göra vad vi kan och vi för-

söker att dra  vårt strå till stacken, konstaterar 
Magnus.

Och strån till stacken drar de, i mer än en 
bemärkelse. Ett av Magnus senaste projekt hand-
lar nämligen om att, i samarbete med Blåherre-
mölla, bygga en långhalmströska för att kunna 
använda halmen från svedjerågen som de odlar 
till takhalm.

– Råghalm är ypperligt för att täcka tak, men 
idag finns det i stort sett ingen inhemsk produk-
tion, säger han. Jag tror det finns en marknad för 
svenska strån och med en egen produktion hade 
jag kunnat få ett ännu bättre mervärde för mina 
kulturspannmål än vad jag får idag.

Cirkulär ekonomi alltså, en modell för att 
skapa ekonomiska värden i ett kretslopp. Det är 
så de jobbar, även om de själva inte använder be-
greppet cirkulär ekonomi. Från Magnus läppar 
kommer istället ord som helhet, ansvar och mer-
värde – och en del svordomar för att ge tyngd åt 
det han säger! 

Grisinnovationer en del av verksamheten
Låt oss backa bandet lite. 1983 blev Magnus 
bonde och redan 1986 övergick han till att odla 
ekologiskt.

– Jag minns dagen då jag bestämde mig väldigt 
väl, berättar Magnus. Jag odlade fodersockerbe-
tor och hade sprutat för ogräs. När jag gick ut 
morgonen efter låg lukten fortfarande kvar och 
jag tänkte att nej min själ, nu får det vara nog. 
Har vi varit bönder i så många tusen år och klarat 
oss utan växtskyddsmedel och handelsgödsel, så 
är det väl f-n om vi inte klarar det nu också!

Så Magnus började prata med äldre lantbru-
kare som gav honom många bra tips – och på 
den vägen är det. 1998 köpte han gården i Häg-
linge och med den kom 50 suggor i konventio-
nell uppfödning. 2001 ställde han om även dem 
till KRAV och började bygga flyttbara grisstallar 

O

Vi är alla ansvariga för 
att göra vad vi kan och vi 
försöker att dra vårt strå 
till stacken, konstaterar 
Magnus.

Jag odlade fodersockerbetor och hade sprutat 
för ogräs. När jag gick ut morgonen efter låg 
lukten fortfarande kvar och jag tänkte att nej 
min själ, nu får det vara nog. 

””
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för uppfödning av grisar utomhus. 2013 fick han 
Region Skånes miljöpris för sitt MOP-koncept, 
mobile piggery. Husen tillverkar och säljer Mag-
nus på beställning och konceptet utvecklas allt 
eftersom.

– Nyligen avslutade jag ett projekt med Hus-
hållningssällskapet om en solcellsdriven traktor 
som kan användas för att flytta grishusen, berät-
tar Magnus. Och just nu är jag med i ett annat 
projekt där vi bygger en mobil, individuell ut-

fordringsanläggning till suggor med smågrisar, 
solcellsdriven den med. 

Skav som utvecklar
Just samarbetena ser Magnus som en viktig del av 
verksamheten. I dem ingår att utveckla nya pro-
dukter, men också att ta emot studiebesök, ordna 
kurser och föreläsningar.

– För att utvecklas är det bra att ibland göra 
saker som skaver, till exempel är det väldigt  

Genom MOP-konceptet får grisarna ständigt hålla sig i rörelse och får samtidigt 
tillgång till nytt foder. Lyckliga grisar och lyckliga lantbrukare! 

Att ta vara på solens energi ligger både 

Gith och Magnus varmt om hjärtat. I verkstaden är ständigt nya projekt på gång. 
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lärorikt att ta emot veganer på studiebesök,  
menar Magnus. Då gäller det att jag slipat mina 
argument så jag verkligen får fram hur nödvänd-
iga djuren är för ett ekologiskt jordbruk. Efter 
ett besök här på gården inser de flesta hur allt 
hänger ihop. Att grödor kräver gödsel och att 
djuren kan äta saker som vi inte kan. Till exempel 
får jag mycket restprodukter från kvarnen som 
jag ger till grisarna – som omvandlar det till pro-
tein. Och lie i all ära, men det finns inget som 
ersätter mulen på betesmarken.

Kvarnen som Magnus nämner är en gammel-
dags kvarnanläggning som han hämtat hem från 
Vadstena. Än så länge står den något utspridd på 
gården, men tanken är att bygga upp den i sin 
helhet.

– Då kan vi gå upp i produktion och även 
mala och rensa kulturspannmål till andra, säger  
Magnus. Källunda gårdskvarn – ett av våra många 
projekt!

Pålitliga kulturspannmål
Fördelarna med kulturspannmål är många, enligt 
Magnus. Förutom att tåla både torka och väta 
bättre än moderna sorter, växer stråna betydligt 
högre och konkurrerar effektivt ut ogräs. Kultur-

spannmål kräver också mindre gödsel och har en 
naturlig motståndskraft mot flera växtsjukdomar 
samt ett högre näringsinnehåll, vilket gör den  
populär bland många bagare. 

– Nackdelarna är att de är bökigare att trös-
ka och att avkastningen blir lite mindre, säger  
Magnus. Å andra sidan är skördarna pålitligare, 
torkåret 2018 hade jag till exempel en rekord-
skörd av råg. Dessutom kan jag ta ut ett merpris 
för kulturspannmålen och om jag får avsättning 
för råghalmen som takstrå kan mervärdet bli 
ännu större.

Nästan allt kan alltså bli till något nytt – och 
det blir det på Källunda gård. Skal från kvarnen 
blir mat till svinen, halm till tak och sol till ener-
gi. (Som parentes kan nämnas att Källunda gård 
har som målsättning att bli självförsörjande på all 
energi inom fem år.)

– Något har hänt i samhället, det finns ett nytt 
intresse för hur vi använder våra resurser, hur 
maten produceras och fraktas – eller inte fraktas, 
säger Magnus. Jag har alltid haft som mål att sälja 
så mycket jag kan lokalt, i vår egna gårdsbutik, 
och jag sa att den dagen då barnfamiljerna kom-
mer och handlar, då är vi på rätt väg. Och de har 
börjat komma nu.

VET MER  Utfodrings-
anläggning för 
suggor
Är du nyfiken 
på utfodrings-
anläggningen för 
digivande suggor? 
Du hittar mer info på 
RISE webbplats ri.se. 
Sök på ”suggor”!

Hos Magnus och Gith är korna en 
viktig del i kretsloppet. 

Den 30 nov 
arrangerar vi en 
kurs i ”Marknad och 
samverkan mellan 
växt- och djurgårdar”.  
Se sidan 39 för mer 
info.
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I artikelserien Hej 
på dig lär vi känna 
medarbetare på Läns-
styrelsen Skåne. Den 
här gången möter vi 

landskapsvetaren My Rask, som 
berättar mer om vem hon är och 
vad hon arbetar med.

Berätta vad du gör i din roll på 
Länsstyrelsen!
– Jag har en del olika uppgifter, bland annat har jag 
gjort två säsonger med arealkontroller. Men det jag 
främst arbetar med är kompetensutveckling samt ut-
veckling av betesrelaterade frågor inom olika projekt. 
Bete och jordhälsa är mina ”huvudgrenar”!

Hur blev du intresserad av just det?
– Att arbeta med bete och jordhälsa är oerhört viktigt 
för att skapa ett hållbart jordbruk. Dessutom tycker 
jag det är spännande att se hur man kan använda sig av 
de villkor som naturen dikterar, istället för att jobba 
mot dem, och hur djuren kan vara en del av lösning-
en. Ofta pratas det om djur, framförallt nötkreatur, 
som den stora miljö- och klimatboven, men faktum är 
att de är en förutsättning för att bevara våra ängar och 
naturbetesmarker som är så viktiga för den biologiska 
mångfalden. Djur kan även användas för att ersätta 
energikrävande maskiner, på vår gård får till exempel 
Anguskorna skörda sitt eget foder.

Det får du nog förklara …
– Man kan se betet som en åker: när grödorna vuxit 
sig stora får korna skörda, det vill säga äta upp maten. 
Om man då planerar betet och flyttar djuren mel-
lan olika fållor finns det foder under lång tid, hos oss  
nästan hela året. Så istället för att jag ska skörda och 
servera korna sköter de det själva. Perfekt om man 
som jag gillar smarta lösningar som spar energi. 
Min såväl som maskinernas!  

Du har också lärt kor att äta något de 
vanligtvis ratar: veketåg.
– Ja, det var mitt examensarbete som även blev till 
kurser för olika länsstyrelser och Jordbruksverket.

På tal om kurser, hur bestämmer ni vilka 
kurser och rådgivningar som ska erbjudas?
– Länsstyrelsens roll är att stötta och hjälpa till inom 
de ramar staten tilldelar oss. För att göra det har vi en 
omfattande omvärldsbevakning som hjälper oss att se 
vilka utmaningar lantbrukarna står inför och vilken 
typ av kunskap och kompetens som behövs för att 
möta utmaningarna på bästa sätt. 

Vilka utmaningar är aktuella just nu?
– Klimatfrågan såklart, med allt vad den innebär. Den 
har vi arbetat med länge och kommer att arbeta med 
under lång tid framöver. En ny utmaning är de snabba 
förändringar som bland annat kriget i Ukraina lett till, 
med prisökningar på energi, drivmedel, gödning osv. 
Svaret på de båda problemen är detsamma – vi måste 
bygga hållbara system som gör att vi kan klara kriser. 
Länsstyrelsens roll är att hjälpa till med att visa hur.

”Vi måste bygga 
hållbara system 
som gör att vi 
kan klara kriser”

MY RASK

Bor: I norra änden av 
Tjörnarps socken.
Blir glad av: Kor och 
hästar, helst i kom-
bination. Och ankor! 
Fantastiska djur som 
äter upp mina mör-
darsniglar.
Det visste du inte 
om My: Jag har tävlat 
i cutting, en tävlings-
gren inom western-
ridning i vilken man 
skiljer av en ko från 
flocken.
Det här gör jag om 
jag har en stund 
över: Stund över? Nu 
förstod jag inte frågan 
… Skämt åsido, om jag 
får en stund över  
vallar jag kor till häst.

HEJ
PÅ
DIG

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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Svinstorp – byn 
där det förflutna 
är sig likt

En del har förändrats, men mycket är sig likt – i byn Svinstorp utanför 
Örkelljunga är spåren av det förflutna tydligt. Här är det en självklarhet 
att ta hand om det som tidigare generationer har byggt upp, men också 
att ta hand om varandra och byns gemenskap. Och Smart landsbygd 
har ett litet, litet finger med i att det blivit så bra som det är!
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal
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H emma hos Britt Berg bjuds det 
på kaffe och nybakade kakor – 
”för det har man på landet” – och 
så bjuds det på historier, många  
historier. Att dåtiden är väl be- 
varad i nutiden syns inte bara i 
byns landskap, det förflutna vårdas 
i lika hög grad i minnet hos dem 
som bor i Svinstorp.

Nio hus, fler än så finns det 
inte i byn, och runt fikabordet 

sitter representanter från sex hushåll: Britt Berg,  
Bertil Andersson, 
Lena Andersson, 
Fredrik Andersson, 
Göran Nilsson och 
Helen Olsson. 

– Vi tycker alla 
att det är roligt att 
veta hur det var här 
förr, säger Britt och 
langar upp en hel 
hög med kartor och  
dokument på bor-
det. Och så börjar 
hon berätta; om byns 
historia från mitten av 
1600-talet då Svinstorp bestod av en enda gård, ett  
kornettboställe som ägdes av Kronan. Och om hur 
marken delades upp i fyra, sedermera fem, gårdar 
vid det laga skiftet 1891. Och hur en av gårdarna, 
den som nu ägs av Göran, då byggdes av Britts och 
Bertils farfars far.

– Det finns dokumenterat att arrendatorerna 
som köpte marken av Kronan 1891 uttryckte att 
de alla ville ha lika stora delar, berättar Britt. Så 
grannsämjan har varit god i Svinstorp sedan lång 

tid tillbaka!
Gårdarna har sedan ärvts genom generationer-

na och med dem har det följt en stark känsla för 
byn. Visst har en del förändrats, men byns struk-
tur, bebyggelse, stenmurar, åkrar, beten, skog med 
mera är förvånansvärt välbevarade sedan 1800- 
talet.

En stolthet över det som varit och det som är
– Svinstorp var en väldigt levande by ända fram 

till 70-talet och det är nog en av anledningarna till 
att den är så välbevarad, säger Göran. Det fanns 
djur på alla gårdarna och markerna sköttes nog-

grant. Nu är jag den 
enda lantbrukaren, 
men viljan att ta 
hand om byn lever 
kvar hos alla.

Fram till 2020 
hade Göran mjölk-
kor som höll land-
skapet öppet, nu 
har han istället öpp-
nat kvighotell med 
ett 40-tal betande 
djur.

– Vi är tack-
samma för att Göran 

håller markerna öppna, säger Britt. Det betyder 
mycket och vad som händer när han inte längre 
orkar vet vi inte.

– Det är svårt att få lönsamhet på små gårdar 
idag, menar Helen och de andra håller med. Vi 
hade köttdjur tidigare, men när det gamla stallet 
gjort sitt såg vi ingen möjlighet att bygga nytt. Idag 
har vi bara hästarna kvar.

En viss oro inför byns framtid märks, men 
starkast märks ändå viljan att ta ansvar för det 

Fr. v. Fredrik Andersson, 
Britt Berg, Göran Nilsson, 
Lena Andersson,  
Helen Olsson och  
Bertil Andersson.

Göran jämför dåtid och nutid. Mycket är sig likt i Svinstorp.

En kornett var fram 
till 1835 den lägsta 
officersgraden 
i kavalleriet 
(motsvarande fänrik 
i infanteriet) och den 
officer som förde 
kornetten, det vill 
säga standaret. 
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som byggts upp genom århundradena. Den viljan  
hoppas man att även kommande generationer tar 
med sig.

– Känslan för gården går i arv, säger Helen. Jag 
är själv inte född i Svinstorp, men det är tydligt att 
alla som bor här känner ett nära band med tidigare 
generationer och vill vårda och bevara det som an-
dra slitit med att bygga upp.

Kunskap svetsar samman
I byns äldsta gård, där Fredrik Andersson bor, 

finns ett tydligt bevis på hur man tar ansvar för 
byns historia. En av längorna på gården är upp-
förd i skiftesverk, liggande grova plankor som är 
infällda i stolpar med spår, och denna så kallade 
bålevägg har han varsamt restaurerat.

– En del av väggen är den ursprungliga, berät-
tar Fredrik. Jag vet inte hur gammal den är, men 
kanske från 1700-talet. Resten av väggen byggde 
jag för några år sedan av virke från skogen.

Virket sågades upp på plats, i sågverket som 
Britts och Bertils far och farfar drev parallellt 

med jordbruket (red.anm. Fredriks farfar och far-
fars far). Cirkelsågen, som de ambulerade med i  
trakten, står fortfarande kvar i såghuset och drivs 
av samma lastbil som köptes för ändamålet 1962. 
Numera kör den ingenstans, men sågen tas fort-
farande i drift när någon i byn behöver den.

Men hur kommer Smart landsbygd in i bilden 
kanske du undrar? Jo, genom tidningen fick Britt 
nys om Länsstyrelsens rådgivningar; rådgivningar 
som gjort att byborna nu har ännu bättre kun-
skap om hur de ska bevara Svinstorps natur- och  
kulturvärden.

– Rådgivningarna har varit fantastiska! konsta-
terar Britt. Tre stycken tror jag att vi haft och vi 
har lärt oss så mycket: om byggnaderna, landska-
pet och de historiska spåren i byn. Det har varit 
väldigt intressant och framför allt har det gjort 
oss ännu mer motiverade att ta hand om det vi 
har. Så vi fortsätter att hjälpas åt och hoppas att  
gemenskapen i Svinstorp kommer att vara lika fin 
i framtiden som den är idag.

Vill du också gå 
en kurs eller få 
rådgivning om 
din bygd? 
Läs mer i kurs-
blocket som börjar 
på sidan 30. 

1: Lastbilen, en gammmal 50-talare, driver det lokala sågverket. 2: Fredrik och Britt framför den restaurerade båleväggen. 3: Britt visar en historisk karta över 
Svinstorp.

1

2 3

Skånsk Skånsk 
LandsbygdLandsbygd  

– allt samlat på ett ställe

... 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: 
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D et är en entusiastisk entomolog (insekts- 
expert) som tillsammans med Sara Aurelius på 
Länsstyrelsen hälsar oss välkomna. 

– Vi har verkligen vädret med oss idag, 
säger Mikael och blickar upp mot en klarblå 
himmel. Insekter gillar värme, när det regnar 
eller är kallt gömmer de sig och då är fältvand-
ringarna inte lika roliga! 

Fältvandringen, som anordnas inom Läns-
styrelsens arbete med pollineringsuppdraget*, 
hålls på Valterslund utanför Tomelilla, en gård 

med anor från 1800-talet. Lars Bengtsson, pappa till 
Magnus Bengtsson som driver gården, berättar:

– Valterslund byggdes 1874, men av de ursprung-
liga byggnaderna är det bara huvudbyggnaden och 
längan vi står vid som är bevarade. 1972 tog jag över 
gården efter min far och 2003 lämnade jag vidare 
till Magnus.

I fog och mark
Under fältvandringen ska vi titta på lähäckar, 

skalbaggsås och körsbärsallé, men också kika på vad 
som trivs i en hög med död ved och vilken nytta 
blottlagd mark kan göra. Men vi hinner inte längre 
än runt knuten innan Mikael stannar.

– Ett mysksmalbi! säger han och pekar så vi andra 
kan se. Och titta där, ett gyllengökbi.

Den soluppvärmda husgaveln myllrar av liv och 
i fogarna syns fullt av hål, boplatser till bin och  
andra insekter. I makadamen nedanför husväggen 
syns också tydliga spår av boplatser, små hål med 
uppgrävda ”högar” bredvid. Mikael visar, pekar och 
så plötsligt svingar han sin håv och fångar något.

– Ett gyllensandbi, konstaterar han, ett oerhört 
charmigt och gulligt bi. Titta på låren, de är helt 
orangea av pollen. 

Han fortsätter:
– Så underbart fint här är. En miljö som de flesta 

skulle gå förbi, men som är full med liv. 
– Ja, inte ens jag visste om det, säger Lars, för-

vånad men också imponerad av allt som lever invid 
väggen. Finns det något vi kan göra för att miljön ska 
bli ännu bättre?

Mikael ger rådet att fösa ut makadamen från  
fasaden så mer mark blottläggs och att inte foga om 
byggnaden, såvida det inte är absolut nödvändigt. 
Ogräset som tittar fram här och var ska absolut vara 
kvar. Och så ger han oss en grundkurs i vad vilda 
pollinatörer, ja insekter generellt, gillar:

– Insekter trivs i övergångar, till exempel mel-
lan äng och kärr, skog och åker, häck och det som 
finns bakom/framför – så kallade kantzoner. De äls-
kar värme, men behöver skuggiga platser att dra sig 
undan till. De gillar inte när det är för ordnat, utan 

Att det är bra att ha vilda pollinatörer på sin gård, det kan nog alla 
hålla med om. Men vad får insekterna att trivas? Vilka miljöer är det 
bra att värna om och vad lockar pollinatörer till gården? Smart lands-
bygd följde med entomologen Mikael Sörensson på en fältvandring 
på Valterslunds gård för att titta på småbiotoper i åkerlandskapet.
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

På spaning efter den 
pollinatör som flytt

VET MER    
På lansstyrelsen.se/
skane/vildapollinatorer 
finns massor med 
information om vilda 
pollinatörer, tips på 
hur du kan gynna 
dem samt länkar till 
stöd som kan sökas 
för pollineringsprojekt.
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Gyllensandbi med låren orangea 
av pollen.

Mikael Sörensson

trivs i ”skräpiga” miljöer, som ogräs, död ved, blottad 
mark. Och så gillar de blommande växter! Från tidig 
vår till sen höst.

En miljö att trivas i
När nästan halva fältvandringen har gått står vi 

fortfarande kvar vid väggen.
– När man går på fältvandring med Mikael krävs 

det övernattning för att komma mer än hundra  
meter, skojar Sara och drar med honom till den långa 
lähäcksplanteringen som Lars satte på 90-talet.

– Vi märkte att viltet minskade och tänkte att 
häckar kunde hjälpa, berättar Lars. Ingen trodde jag 
var riktigt klok när jag började, men viltet kom till-
baka och nu är det fler som tagit efter.

Längs vandringen strösslar Mikael med goda 
råd om vad man kan göra för att pollinatörerna ska  
trivas: var rädd om hagtornen, de är viktiga för många 
insekter; om du behöver ta ner gamla träd, kapa dem 
cirka fem meter upp så bevaras runt 90 procent av 
faunan; underskatta inte vardagsmiljöerna, lite grus 
och några maskrosor – för att inte tala om kirskål – 
gör underverk för insektslivet; en solbelyst kantzon 
intill fälten är både boplats och orienteringshjälp för 
insekterna när de rör sig i landskapet, oregelbundna 
bryn med ”blandat godis” som salix, fågelbär, slån 
med mera är oslagbart; död ved är en riktig fauna-

depå – och så vidare. 
Dessutom ger han tips på enkla åtgärder till den 

som har ont om naturliga småbiotoper på gården.
– Ingen gård är helt homogen så arbeta utifrån det 

du har. Börja med att leta upp några varma hotspots 
och naturliga övergångszoner där insekterna trivs. 
Lägg kraft på att ta fram lite barmark, eller lägg 
några decimeter grus direkt på marken, och så ängs- 
blommor intill. Låt det vara ostädat på sina håll med 
ogräs och död ved – det gillar insekterna samtidigt 
som det besparar dig tid och energi. 

Och varför inte anlägga en skalbaggsås i åkern? Ett 
effektivt sätt att öka den naturliga bekämpningen och 
minska användningen av växtskyddsmedel. Dessutom 
kan den anläggas precis där det passar, en småbiotop 
anpassad efter jordbruksmaskinen!

– Jag har lärt mig mer om insekter idag än jag gjort 
någonsin tidigare, konstaterar Lars. Jag har aldrig  
riktigt tänkt på dem innan, utan det vi gjort på går-
den har vi gjort för att själva trivas och för att gynna  
fåglarna och viltet. Men tydligen trivs insekterna 
också!

*Regeringen har anslagit 70 miljoner kronor per år 
2020–2022 till åtgärder som gynnar vilda pollinatörer. 
Länsstyrelserna ansvarar för att genomföra uppdraget.

Bland nässlor och hundkäx.  
Ytor du tror är skräpområden är oftast  
i själva verket ”hot spots” för insekter. 
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edan torkåret 2018 blev det  
uppenbart hur sårbart det svens-
ka lantbruket är, säger Ingela 
Löfquist, rådgivare lantbruks-
djur ekologisk produktion på 
HIR Skåne. 

– Sen kom coronapande-
min och visade med tydlighet 
hur importberoende vi är för 
att klara vår livsmedelsförsörj-
ning. Kriget i Ukraina har bara  
bekräftat den bilden. Under 

många år har lantbruket rationaliserats för att möta 
efterfrågan på billig mat, men baksidan är att många 
verksamheter blivit väldigt känsliga. För att bygga 
stabila system måste man se till helheten; ju mer jag 
har på min egen gård, desto bättre.

Detta tankesätt stämmer väl in med hur det 
ekologiska lantbruket är uppbyggt, med balansen  
mellan djur och växtodling som själva grunden i 
produktionen. Gödsel från djuren, varierad växt-
följd, mekanisk ogräsbekämpning, vallproduktion 
och bete minskar sårbarheten om, eller rättare sagt 
när, krisen kommer.

– Självklart drabbas även ekologiska lantbruk av 
dagens höga priser, men faktum kvarstår: ju mindre 
som behöver köpas in utifrån, desto bättre rustad 

står man, säger Niels Andresen, husdjursråd- 
givare på HIR Skåne och forskare på SLU Ekologisk 
produktion och konsumtion, Epok. Inom ekologisk 
produktion nyttjas till exempel vall och bete i hög 
utsträckning, vilket minskar behovet av importerat 
proteinfoder. Att ge proteinfoder till mjölkkor i 
den skala som sker inom konventionell produktion 
är faktiskt rent slöseri. Korna mjölkar bara margi-
nellt bättre. Istället borde vi bli betydligt bättre på 
att utnyttja bete och grovfoder.

I kriser tar utvecklingen steg framåt
Till djur som gris och fågel är det svårare att 

ersätta proteinfodret, så för att stärka vår försörj-
ningsförmåga krävs en inhemsk produktion. Ingela 
och Niels ser vall, som är mer odlingssäkert än balj-
växter, som framtidens föda. 

– Det pågår en spännande utveckling inom 
bioraffinering, där vall förädlas till grönt protein,  
berättar Niels. I Danmark har man kommit en 
bit på väg, men i Sverige finns än så länge bara en 
mindre produktionsenhet i Västergötland. För att 
på allvar få igång produktionen krävs ett större  
intresse från fler, bland annat foderfirmorna. Det 
måste bli lönsamt för lantbrukarna att odla vall!

Att ha en hög försörjningsförmåga behöver inte 
nödvändigtvis betyda att alla har allt på sin egen 

Rysslands invasion av Ukraina kom som en chock för omvärlden och  
för landets invånare innebar kriget en humanitär katastrof. I Europa steg 
priserna på en rad produkter och inte minst lantbruket drabbades hårt 
när kostnaderna på bland annat energi, handelsgödsel, växtskydds-
medel och plast rusade. Varför är lantbruket så sårbart när något 
händer i vår omvärld och vad kan vi göra för att stå bättre rustade 
när krisen kommer?
TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Så kan lantbruket 
bli mindre sårbart

R
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gård. Ett exempel är organisk gödsel där produk-
tionen är snedvriden rent geografiskt. Att flytta på  
djuren är inte lätt, men genom att koncentrera göd-
seln kan den enklare transporteras och därmed er-
sätta handelsgödsel. Även här pågår utveckling för att 
hitta bra och ekonomiska metoder.

– Energi och kväve har länge varit billigt i Sve-
rige, vilket gjort att vi satt de biologiska metoderna 
på tomgång, säger Niels. Med en ökad produktion av 
vall, en vettig växtföljd som inkluderar kvävefixeran-
de grödor, mekanisk ogräsbekämpning och organisk 
gödsel kan vi öka kolinlagringen i jorden och främja 
den biologiska mångfalden, samtidigt som vi kommer 
bort från de numera dyra kemiska metoderna. Det 
hade gynnat både klimat och försörjningsgrad.

Maten måste få kosta
I Sverige har efterfrågan på ekologiska livsmedel 

minskat den senaste tiden, vilket går tvärtemot ut-
vecklingen i andra europeiska länder. Niels och Ingela 
tror dock att den negativa trenden kommer att vända, 
inte minst som svensk ekoproduktion står sig väldigt 
väl i en internationell jämförelse. 

– En del tycker att ekologiskt lantbruk är att gå ett 
steg tillbaka, men jag tycker det ekologiska lantbruket 
är en föregångare, säger Ingela. Visst, produktionen är 
något lägre, men det man får kvar i handen behöver 

inte vara det. Framför allt inte nu, när priserna på im-
porterat gödsel och foder är höga. Då kan ekologiskt 
tvärtom vara mer lönsamt.  

Hon fortsätter:
– Ibland är det bra att inse att man är sårbar. Vi 

har kört rakt fram i 150, nu tvingas vi stanna upp och 
fundera över vad som är långsiktigt hållbart och hur vi 
kan nyttja våra resurser på bästa sätt. Medvetenheten 
om att landets försörjningsgrad måste öka är hög och 
just nu är alla på hugget, så förhoppningsvis kommer 
det något bra ur krisen

För att nå dit är det många som måste vara med 
på tåget. Lantbrukarna såklart, men också politiker,  
handel, övriga mellanhänder och inte minst konsu-
menterna. Och alla behöver vara medvetna om att 
maten måste få kosta.

– Det går inte att säga att försörjningsgraden 
ska öka, att djurvälfärd är viktigt, att vi ska främja 
den biologiska mångfalden och minska lantbrukets  
klimatpåverkan om vi inte är beredda att betala för 
det, menar Niels. Det som en gång var billigt börjar 
stå oss dyrt. Det dags att tänka och agera annorlunda 
– och betala vad det kostar. För trots allt, priset vi 
får betala om vi inte gör det lär bli bra mycket högre.

Rådgivarna Ingela Löfquist 
och Niels Andresen 
menar att Sveriges 
försörjningsgrad måste öka  
- och att det måste få kosta. 

Det som en 
gång var billigt 
börjar stå oss 
dyrt. Det dags att 
tänka och agera 
annorlunda. 

””
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O ppen gård, skördemarknad, julmarknad, 
gårdsbutik, REKO-ringar, festivaler, ambu-
lerande försäljningsvagn – på Nedanbäcks 
gård finns det inget slut på uppfinningsrike-
domen och initiativförmågan när det gäller 
att nå ut till konsumenterna. Gården föder 
upp dikor, får och grisar och har för när- 
varande runt 50 kor, 300 grisar och 50 tack-
or. Odlar gör man också, främst vall men 
de senaste åren har potatis blivit en viktig 
gröda. 

Lite vanvördigt skulle man kunna säga att Ned-
anbäcks gård satsar på kött och potatis. Fast på 
en helt ny nivå ska tilläggas, med ekologiskt kött 
och olika sorters delikatesspotatis. Det som fram-
förallt utmärker Nedanbäcks gård är dock deras 
förmåga att nå ut till kunderna.

– I stort sett allt vi producerar säljer vi själva 
direkt till konsumenten, berättar Ingrid. Antingen 
via gårdsbutiken eller genom någon av våra andra 
säljkanaler.

”Jag vill inte gå hem!”
Och de är några stycken. Ingrid har varit med 

och startat tre REKO-ringar där de säljer går-
dens kött. Sista fredagen i varje månad åker hon 

till Växjö och säljer kött från Hovs bageri och  
övriga fredagar står hon med sin försäljningsvagn 
på torget i Osby. Däremellan finns det alltid någon 
marknad eller festival som vill ha Nedanbäcks på 
plats för att sälja gårdens produkter.

– Att allt som vi säljer föds och lever här på  
gården, det känns bra, konstaterar Per-Åke. För 
det finns ju andra värden än pengar. Jag är nionde 
generationen på Nedanbäcks och ängarna som 
våra djur betar är desamma som djuren alltid har 
betat i. Ibland får vi kommentarer om hur fint här 
är, men landskapet sköter inte sig själv. Det är kor-
na, fåren – och vi – som håller landskapet öppet. 
Det är därför det är så viktigt att köpa produkter 
från bygden och inte från andra sidan jordklotet. 

Det verkar Nedanbäcks kunder ha förstått, för 
försäljningen bara ökar. Kunderna strömmar till 
och Ingrid och Per-Åke visar gärna upp verksam-
heten.

– För några år sedan föddes tanken om att bjuda 
in folk till gården, men inte på kosläpp som alla 
andra, säger Ingrid. Istället blev det Öppen gård. 
Första året kom det 40 besökare, men i år – som 
var sjätte gången – kom det över tusen personer.

Den främsta målgruppen är barnen, som får 
titta på och klappa djuren och se gårdens stora  

Trots att den tionde generationen tagit över Nedanbäcks gård utan-
för Glimåkra, är den nionde generationen fortfarande högst aktiva i 
gårdens drift. Genom att utveckla verksamheten och hitta nya för-
säljningskanaler har Ingrid och Per-Åke Persson fått fler att upp-
täcka gårdens produkter. Faktum är att det går så bra att de utsågs 
till Årets nötköttsföretagare 2021 för sin förmåga att hitta nya mål-
grupper och affärsmöjligheter!

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal

Kött och potatis  
för hela slanten
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maskiner. Under dagen går grillen varm, gårds-
butiken är öppen och producenter från närområ-
det är där och säljer sina produkter. 

– Vår granne som hjälpte till med parkeringen 
berättade efteråt att en av våra mindre gäster lagt 
sig bredvid bilen och skrikit ”jag vill inte åka hem, 
jag vill inte åka hem”, berättar Ingrid. Det var det 
bästa betyg vi kunde få!

Skördemarknad gav blodad tand
Förutom Öppen gård har det också blivit både 

skördemarknad och julmarknad. 

– 2019 pratade jag ihop mig med några kolle-
gor och näringslivschefen i kommunen och så ord-
nade vi en skördemarknad tillsammans på torget 
i Broby, säger Ingrid. Det var så kul och alla var 
överens om att vi ville göra det igen, men så kom 
pandemin.

2020 blev det alltså ingen marknad, men 2021 
var lusten alltför stor.

– Istället för att samla folk på torget höll vi 
skördemarknad ute på gårdarna och det blev ännu 
bättre, konstaterar Ingrid. Det är ju roligare för 
besökarna att komma ut och se verksamheten på 

Ingrid Persson i 
gårdsbutiken.

Gå kursen 
”En säljande 
gårdsbutik–
inredning” 
den 9 och 16 
november. Se 
sidan 27 för mer 
information.

Allt vi säljer föds 
och lever här 
på gården. Det 
känns bra!

””
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nära håll.
Skördemarknaden hemma på gården gav blodad 

tand som resulterade i en julmarknad samma år 
– en tradition som liksom skördemarknaden åter-
kommer i år. 

Flitiga i sociala medier
Marknaderna, liksom allt annat som händer på 

gården, marknadsför Ingrid via sociala medier och 
steg för steg når de en allt större publik.

– Det är ungarna som lärt mig hur man gör och 
det ger en fantastisk marknadsföring, säger Ingrid. 
Folk delar ofta våra inlägg och då når vi väldigt 
många personer. Helt gratis dessutom!

En fin bekräftelse på sitt arbete fick de förra året 
när LRF utsåg Nedanbäcks gård till Årets nötkötts-
företagare. I motiveringen stod bland annat att: 
”Arbete med sociala medier har ökat exponeringen 
mot konsument och attraherat nya kundgrupper. 
Öppenhet för nya utmaningar är påtaglig och nästa 
steg i förädlingskedjan är redan igångsatt. Företa-
garna bidrar till en positiv utveckling av nötkötts-
produktionen och har en mycket uppvisningsbar 
gård där flera olika djurslag föds upp till slakt på 
ett, av konsument, mycket tilltalande sätt.”

– Att det händer så mycket är ditt ”fel”, säger 
Per-Åke mot Ingrid med glimten i ögat. Det är 
du som drar igång alla projekt som ger så positiva  
resultat. Själv jobbar jag på i det tysta med det dag-
liga på gården.

Men det ena klarar sig inte utan det andra och 
tillsammans – vilken oslagbar kombination det blir!

Tre generationer. Patrik, Anna, Ingrid och Per-Åke Persson.

Tre generation på 
Nedanbäcks gård. 

Patrik, Arvid, Ingrid och lammen.
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Förutom att eleverna är nya är ock-
så växtodlingsläraren ny. Carl Lindén  
heter han, och kom till skolan 2020.

– Åtgärderna som eleverna 2018 gjorde finns kvar, 
men de senaste åren har vi arbetat med biologisk 
mångfald på ett lite annorlunda sätt än de gjorde då, 
berättar Carl. Mer gårdsnära kan man säga.

Eleverna 2018 jobbade mycket med att synliggöra 
sitt arbete externt och anlade bland annat en vand-
ringsled som intresserade kunde gå för att titta på de 
olika åtgärderna. Pandemin satte P för det externa 
arbetet och numera bedrivs mångfaldsarbetet istället 
i mindre projekt och för en intern publik.

– Eleverna arbetar tillsammans i grupp och kom-
mer med förslag på olika projekt, som de sedan  
planerar, genomför och utvärderar, berättar Carl. Till 
exempel har de byggt fågelholkar, anlagt stenrösen 
och sått en äng. Resultaten har de visat upp för oss 
här på skolan.

Sår ett mångfaldsfrö
Och hur har det gått? Är eleverna 2022 lika intres-

serade av biologisk mångfald som de var 2018?
– Planeringsfasen i projekten är lite kämpig, men 

så fort jag öppnar dörren och släpper ut dem med 
verktyg, fröer och vad det än kan vara så händer det 
jättemycket, säger Carl. Jag märker stor skillnad på 

deras motivation när de ska läsa och lära gentemot att 
fysiskt lära på plats – där bubblar de av idéer.

Som tur är får eleverna gärna komma med nya 
förslag på projekt som främjar den biologiska mång-
falden även efter att de kommit ut ”i fält”. Allt måste 
inte planeras i förväg utan nya åtgärder kan tillkomma 
efterhand. Precis som i det verkliga livet.

Efterfrågan på elever som gått naturbruks- 
programmet är stor och även om Carl inte har koll 
på alla elever som var med i Smart landsbygd 2018, 
så vet han att åtminstone några av dem jobbar inom 
lantbruket nu. För sina egna elever hoppas han att 
undervisningen kring biologisk mångfald sår ett frö, 
som förhoppningsvis blommar ut – om inte direkt, så 
senare i livet.

– Det är mycket begärt att ungdomarna ska gå rakt 
ut i arbetslivet och börja genomföra projekt för att 
öka den biologiska mångfalden, säger han. Däremot 
hoppas jag att vi lägger en grund här i skolan som gör 
att eleverna tar med sig tankar och kunskaper, som 
kan vidareutvecklas när de börjar jobba. Inte minst 
hoppas jag att de vågar ställa frågor till sina komman-
de arbetsgivare om naturvård och att de förstår varför 
vissa saker i landskapet behövs. Till exempel att de ser 
värdena i ett märgelhål eller ett stenröse, istället för 
att se dem som hinder i åkerlandskapet. Kan vi nå så 
långt är jag nöjd!

Arbetet med 
mångfald hittar 
nya vägar
2018 besökte vi Svalöfs gymnasium och träffade elever på natur-
bruksprogrammet för att prata biologisk mångfald. Tillsammans 
med sin lärare Bengt Andersson berättade eleverna om projekt 
med skalbaggsåsar, kantzoner, stenrösen med mera och varför de 
tyckte att mångfaldsarbetet var viktigt. Nu har nya elever börjat 
på skolan och vi undrar: hur arbetar man med biologisk mång-
fald idag?
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Biologisk mångfald på schemat
”Det är vi som är den nya generationen!” ”Om vi lär oss om biologisk mångfald, kan vi sprida det vidare till andra.” ”Bin och humlor är sjukt viktiga.” ”Hjälper vi naturen får vi bo i den längre.” Eleverna som läser naturbruksprogrammet Lantbruk på Svalöfs gymnasium är eniga – biologisk mångfald behövs! 

TEXT: Ulrika Petersén  FOTO: Nils Bergendal, Björn Olsson

leverna tittar nyfiket på mig när jag 
kommer in i klassrummet. De är inte 
så många den här dagen, men Ola, 
Embla, Natalie, Anna, Leon, Pontus 
och Maja har lovat att svara på mina 
frågor och berätta om arbetet kring 
biologisk mångfald, som de driver 
tillsammans med sin lärare Bengt  
Andersson.

Eleverna har alla vuxit upp på lan-
det, men bara en har föräldrar som driver lantbruk. Däremot har många av dem lant-brukare i släkten och flera drömmer om en egen gård. 

Det ska fastna i huvudet på dem
Hösten 2017 började de på naturbruks- programmet och samtidigt anställdes Bengt. Han hade tidigare arbetat som lantarbetare i 30 år och sett hur respekten för och kunskapen om biologisk mångfald successivt minskat.

– Därför ville jag visa eleverna hur viktigt det är med biologisk mångfald och låta dem göra kon-kreta åtgärder för att få nyttoinsekter och polline-rare att trivas, säger Bengt. Mitt mål är att det vi gör ska fastna i huvudet på dem, så de har lite koll när de kommer ut i arbetslivet! 

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

Det är inte så klyddigt
Jag börjar med att fråga de sju eleverna om de tycker det är självklart att lantbrukare ska arbeta för biologisk mångfald? Eller innebär det bara ex-traarbete?
– Det är ju vi som bor på landet som ser när saker händer, menar Natalie. Till exempel om in-sekterna försvinner. Då har vi ett ansvar att göra något. Innan visste vi inte så mycket om biologisk mångfald, nu har vi lärt oss jättemycket och fått massor med egna idéer.

– Det tar lite tid när man gör själva planering-en, men det är det värt, tycker Ola. Och om man gör saker som kommer tillbaka, som en flerårig kantzon till exempel, behöver man bara planera en gång.

Lyssna på eleverna live 
den 25 oktober i Svalöv 
då de deltar i kursen 
”Biologisk mångfald på 
schemat”. Se mer på 
sidan 22 för anmälan.

8
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FAKTA
Anlägger vandringsled
För att visa upp sitt arbete för den biologiska mångfalden, anlägger eleverna en tre kilometer lång vandringsled. Längs leden ska man bland annat kunna titta på skalbaggsvallar, kantzoner, stenrösen och salixbalar. 

Vandringsleden är klar sommaren 2019. Följ gärna Svalöfs gymnasium på Instagram och Facebook för uppdateringar kring arbetet.

HUR GICK 
DET SEN?

Ur Smart Landsbygd 
nummer 2 2018
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Fem fantastiska 
kulturmiljöer

I Skåne, där landskapet till stor del är format av människan, hör natur 
och kultur ihop. Fornlämningar, slott, kyrkor och andra minnesmärken 
från människans liv och slit ligger omslutna av vacker och spännande 
natur. Vi berättar kvarnens historia – från den enklaste skvaltkvarn till 
den stoltaste holländare. En utflykt till en av kvarnmiljöerna kan kombi-
neras med naturupplevelser i Skånes naturreservat.

Skvattan i Sillaröd
SYDÖST

Sillaröds skvaltkvarn är en av de många 
skvaltkvarnar som funnit runt om i Skåne. 
Det är en typ av kvarn som fungerar bra 
i mindre vattendrag. Förr i tiden hade 
nästan alla gårdar som hade tillgång till 
rinnande vatten en skvatta, som skvalt-
kvarnen kallades på skånska. 

Skvaltkvarnen har vattenhjulet i horisontellt läge, 
och det är sammanbundet med kvarnstenarna på 
samma axel. Kvarnen kräver inte en stor fallhöjd 
men kan bara mala mindre mängder, ungefär en 
tunna mjöl om dagen. Dess kvarnstenar var ofta 
små, 60–120 cm i diameter, och kunde ibland tas 
hem till gården när kvarnen inte var i bruk. 

Det var nämligen så att det inte var tillåtet att 
använda sig av kvarnen året om. Framför allt i 
slättbygden var man mån om att kunna odla på 
åkrarna vid åar och bäckar. Bönderna ville inte 
att kvarnägaren dämde upp vatten så att åkrarna 
svämmades över. På 1900-talet försvann de flesta 

skvaltkvarnarna, de malde alldeles för grovt mjöl 
och de få som blev kvar användes för fodersäd 
under ytterligare en tid.

Sillaröds kvarn har kvar sitt ursprungliga utse-
ende med rödmålade bräder och stråtäckt tak. 
Vattenhjul med skovel och kvarnverk finns kvar 
inne i kvarnen, som idag sköts av Albo härads 
hembygdsförening.

Kombinera ett besök vid kvarnen med en vand-
ring i Christinehofs Ekopark och naturreservatet 
Verkeåns dalgång. 

TEXT: Maria Sandell   FOTO: Länsstyrelsen Skåne
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Byggnadsminnen 
– en del av vår 
kulturmiljö
Värdefulla byggnader, 
miljöer eller 
anläggningar kan 
skyddas för framtiden 
som byggnadsminnen. 
De är spår av 
människans historia 
och en viktig del av 
vårt kulturarv. I Sverige 
finns över 2 400 
byggnadsminnen. 

På länsstyrelsens 
webbplats – under fliken 
Besöksmål – kan du 
leta efter kulturmiljöer i 
Skåne. Här hittar du inte 
bara byggnadsminnen 
utan även fornlämningar 
och kulturmiljöer. 
www.lansstyrelsen.se/
skane/besoksmal
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SÖDRA SKÅNE

Mjölnaren levde sitt liv vid kvarnen. Ofta låg 
mjölnarbostaden intill kvarnen så det var inte 
långt till jobbet. Och säkerligen var mjölnaren 
den som visste både det ena och det andra 
om folk på bygden. Nästan alla kom ju till 
kvarnen med säd för att mala, och nog fanns 
det lite tid för prat och skvaller medan mjöl-
säckarna lastades på kärran.

Längs Nybroån i Fyledalens södra del har det funnits 
kvarn i många hundra år. Men den kvarn som står här 
idag är ungefär 150 år gammal.  Det var Måns Larsson 
och hans hustru Karna Persson-Larsson som lät bygga 
kvarnen 1853. Till kvarnen hörde också ett jordbruk på 
100 tunnland.  Idag finns hela kvarnmiljön kvar med 
kvarndamm, kvarnrännan och kvarnbostaden där mjöl-
naren med sin familj bodde. På husets gavel står ML 
och KP för Måns och Karna. 

Intill kvarnen finns ett av Skånes naturminnen. De 
flesta naturminnen är gamla, grova träd som fått ett 
beständigt skydd. Svenstorps naturminne är en hängask 
som växer i sluttningen ned mot ån, strax väster om 
bron. Trädets stam har växt på ett alldeles speciellt 
sätt så att det har bildats öglor och hål. Trädet skyd-
dades redan 1964 som naturminne. Ett annat tips är att 
besöka Fyledalen med sina trädklädda sluttningar där 
kronhjorten är kungen av skogen.
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NORRA SKÅNE

Nära Vieåns utlopp i Vittsjö ligger Gundras-
torp-Ekholmens kvarnar. De ålderdomliga 
byggnaderna är klädda av brädfoder som 
lyser i bleknande grått. Det är en av de bäst 
bevarade vattenkvarnsmiljöer i Skåne med 
dammar, kvarnrännor och vattenhjul.  

Gundrastorp på ena sidan ån fick sitt utseende på 
1870-talet och här maldes mjöl fram tills axeln till vat-
tenhjulet brast på 1950-talet. Då slutade även hjulet till 
sågen i Ekholmens vattenkvarn på andra sidan ån att 
snurra. Idag sköts kvarnen och sågen av Vittsjö hem-
bygdsförening och är öppen för allmänheten med jämna 
mellanrum.

Bara några hundra meter från kvarnarna ligger natur-
reservatet Ubbalt, ett fint skogsområde med hundra-
årig bokskog och markerad vandringsled. Området är 
kuperat med rullstensåsar och dödisgropar, minnen från 
inlandsisens tid. Här trivs hackspettar som spillkråka och 
större hackspett och den sällsynta lunglaven växer på 

de äldsta träden. Det är en art som trivs i områden som 
varit skog under lång tid och där luften är klar och ren. 
Vandringsleden är fem kilometer lång och här finns både 
grillplats och vindskydd. 

Som extrabonus kan man ta sig en titt på Knorren, 
en märklig tall vid Oresjön i västra Vittsjö. Den har 
slagit knut på sig själv – eller har den fått lite hjälp med 
formen av en finurlig person? Du hittar den om du kör 
Västanvägen i Vittsjö tills vägen tar slut och sedan går in 
100 meter på grusvägen.

En av de bäst bevarade

Kvarnen och hängasken

fler utflyktstips på nästa uppslag >>>
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SYDVÄST

Här i Skanör ligger en av Skånes äldsta  
stubbamöllor. Den har varit i bruk i över 300 
år och har använts som både utkikstorn under 
dansk-svenska krig och som sjömärke. Dess 
saga tog slut 1922 då kvarnens vingar slutade 
snurra. På 1970-talet restaurerades kvarnen 
med bland annat nya vingar.

Stubbamöllan är den första typen av väderkvarnar som 
kunde använda vindens kraft. Det var den mest spridda 
väderkvarnen i äldre tid. Kvarntypen har fått sitt namn 
då den är uppbyggd kring en stubbe eller grov stolpe. 
Hela kvarnhuset kunde vridas för att fånga in vinden 
från vilket håll den än kom. 

I Skanör har det funnits kvarnar sedan medeltiden 
men den kvarn som står här idag är troligtvis från 
slutet av 1600-talet. Den är byggd av det material man 
hade tillgång till, framför allt drivved. Här finns delar 
som kommer från tropiska trädslag – troligtvis delar av 
skepp som gått i kvav.
Flommens naturreservat ligger längs stranden på båda 
sidor av Skanörs hamn, ett stenkast från stubbamöllan. 

Här samsas vadarfåglar och strandpaddor med badare 
och golfspelare. Falsterbonäset anses vara Sveriges 
bästa plats för att hitta bärnsten. Gå på jakt längs havet 
i Flommen och övriga reservat på näset en dag efter 
höststormarna. Kanske glimmar det till av guld nere i 
tången.

Stubbamöllan i Skanör

NORDVÄST

Kulla Gunnarstorps kvarn är Skånes äldsta 
holländare som ännu står på sin plats.  

Holländare kallas den typ av väderkvarn som kom efter 
stubbamöllorna. Här är det endast den övre delen, med 
vingarna, som kan vridas för att komma i rätt vindrikt-
ning. Den nedre delen, ofta murad, står fast i marken. 
Många holländare har en lökformad topp men Kulla 
Gunnarstorps mölla har en mer ovanlig båthätta. Den 
sista mjölnaren hette Nils Persson och han tillträdde 
1922 och arrenderade möllan i nästan 50 år. Mjölnar-
bostaden ligger kvar intill möllan med sitt stråklädda 
tak. Idag ägs möllan av Kullens hembygdsförening.

Det var ägaren till Kulla Gunnarstorps slott, grevinnan 
Amélie Sparre, som lät uppföra den stora kvarnen. Den 
byggdes för att ersätta en gammal vattenkvarn, Grynte-
mölla. Slottet Kulla Gunnarstorp ligger inte långt från 
möllan. Här kan du besöka slottsparken och även ta en 
tur in i naturreservatet som börjar i -slottsparkens slut 
och slutar nere vid havet, nedanför landborgens branta 
sluttning.

Från toppen 
av landborgens 
krön kan du, 
liksom slot-
tets gäster på 
1800-talet, 
spatsera under 
de vidkro-
niga träden 
och beskåda 
”vistorna” – tre 
utsiktspunkter 
som huggits 
fram ur skogen. 
Här skapas tavlor av naturen som visar havet, båtarna 
och Hamlets slott Kronborg. Du kan på samma plats 
studera hur getterna gör en strålande insats för natur-
vården. Genom bete bekämpar Länsstyrelsens getter 
invasiva arter, som parkslide och tysklönn i siktgatorna.

Holländare med många år på nacken
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I KORTHET
Kirskålsblommans 
berättigande

Odla Esparsett - tåligt

proteinfoder

Att lämna några bestånd med kirskål 
som kan gå i blom är ett värdefullt 
bidrag till att förse pollinatörer, bland 
annat blomflugor med livsmiljöer. 
Blomflugorna återgäldar tjänsten 
genom att pollinera växter och att 
deras larver äter bladlöss. 
Förutom kirskål går det lika bra 
med hundkäx, persilja och 
andra flockblommiga växter.

Det är högaktuellt att odla 
mer lokalt proteinfoder och 
då är esparsett en intres-
sant baljväxt! Den passar 
bra som foder till idisslare 

då den har hög andel vom-
stabilt protein och kan bidra 

till minskade metanutsläpp. Es-
parsett är torktålig och växer bra 

på mager jord men fungerar dåligt 
på fuktiga marker och lerjord. Den 

klarar sträng kyla  och är en bra 
dragväxt för bin och humlor. 

Inom EU-projektet LEGUMEPLUS arbe-
tade forskare och bransch bland annat 
med esparsett. 
Ett resultat var en 
handbok om  
esparsett. Ladda 
ner den genom att 
scanna QR-koden. 

Gissa pollinatörerna

1

4

3

2

Rätt svar hittar du här 
-----------------------------------------------------------------------------> Rätt svar: 1. Bredbrämad bastardsvärmare 2. Praktbyxbi 3. Stenhumla 4. Rapsfjäril

Filmtips
- gynna 
vilda pollinatörer 
Nyckeln till ett blommande landskap för 
vilda pollinatörer är variation och kontinui-
tet. I ett varierat landskap med kontinuitet 
i brukandet finns förutsättning för fler arter 
av blommande växter än i ett monotont 
landskap. De pollinerande insekterna ges 
bättre möjligheter att hitta blommor inom 
ett hanterbart flygavstånd under en större 
del av säsongen. I filmen ”Variation och 
kontinuitet - ett blommande landskap för 
pollinatörer” ser du exempel på blom-
mande växter som gynnar vilda pollinatörer 
från tidig vår till sen höst. Låt oss hjälpas 
åt att tänka på de vilda pollinatörerna när 
vi brukar och använder vårt landskap, våra 
marker och våra trädgårdar. Det vinner 
både vi och pollinatörerna på. 
Scanna QR-koden så kommer 
du till sidan där filmen finns.

POLLINERINGSUPPDRAGET
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KURSER
SKAPA NYA JOBB

MARITHA HAMRIN
010–224 13 60 
maritha.hamrin@lansstyrelsen.se

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

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

Nu  
börjar  
kurs- 

blocket! 

KURS

Sätt rätt pris på din produkt eller 
tjänst – två träffar
VARFÖR: Du får lära dig att ta fram underlag för att skapa en 
korrekt och lönsam prissättning i ditt företag. 
VAD: Genomgång av varför du behöver ta fram underlag när 
du prissätter, olika sätt att upprätta en kalkyl, hur räknar du 
fram när produkten blir lönsam och hur justerar du uträkningen 
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: 8 och 15 november 2022, kl 09.00–13.00  
VAR: Länsstyrelsen i Kristianstad
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 november 2022
KOSTNAD: 500 kr exkl moms. 
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Maritha Hamrin, 010–224 13 16, maritha.hamrin@lansstyrelsen.se
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Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare 
och företagare på den skånska landsbygden.

KURS

Starta livsmedelsföretag  
på landsbygden 
VARFÖR: Introduktion för dig som vill starta och utveckla 
ett livsmedelsföretag. Kursledare Per Nilsson visar på enkla 
lokaler, hur du kan hålla nere kostnaderna samt olika försälj-
ningssätt. 
VAD: Kursen tar upp frågor som; Kan jag använda en lokal 
i min bostad eller behöver jag bygga ny lokal? Vilka regler 
gäller för lokaler angående avlopp, dricksvatten etc. Vad gäller 
för verksamheter utomhus, försäljning på marknader och för-
säljning till butik? Vad ska registreras hos kommunen och vad 
ska godkännas av Livsmedelsverket? Möjligheter att ta med 
egna exempel och frågor. Diplom ges till alla.

DATUM: 10 november 2022, kl 09.00–17.00
VAR:  Elisefarm, Fogdarp 747, Höör
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 oktober 2022
KONTAKT: Anmälan via Per Nilsson, 070–3257595,  
per.nilsson@profox.se

KURS

En säljande gårdsbutik – inredning 
två träffar
VARFÖR: Kursen ger dig tips om hur du ökar kundupplevelsen 
genom hur ytorna utnyttjas, vilken inredning som används, på 
vilket sätt produkterna presenteras och även butikens kommu-
nikation med skyltar.
VAD: Du får handfasta tips och goda råd om hur du skapar en 
lättarbetad, säljande och inspirerande gårdsbutik/café. Köpbe-
teende, kundupplevelse, koncept, butiksplanering, exponering, 
skyltar och priskommunikation tas upp.
Föreläsare Annica Bergman, DEKKO AB arbetar med att hjälpa 
butiker att skapa säljande och inspirerande butiksmiljöer.

DATUM: 9 och 16 november 2022, kl 09.00–12.00 
VAR: Digital träff
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2 november 2022
KONTAKT: Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender 
Maritha Hamrin, 010–224 13 16, maritha.hamrin@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: 22 och 29 november 2022, kl 09.00–13.00  
VAR: Länsstyrelsen i Kristianstad
KOSTNAD: 500 kr exkl moms. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 november 2022
KONTAKT:  Anmälan via Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/skane/kalender  
Maritha Hamrin, 010–224 13 16, maritha.hamrin@lansstyrelsen.se

KURS

Beräkna näringsvärde i livsmedel
VARFÖR: Näringsdeklaration ska anges på färdigförpackade 
livsmedel. Det finns 2 sätt, antingen analys eller att beräkna. 
Analys kostar mycket och att beräkna är inte så svårt. Lär dig 
hur du gör. 
VAD: Kurser går igenom vilka regler som gäller om näringsvär-
den samt vilka undantag som finns. Vi går igenom beräknings-
program (dessa ingår i kursen) och hur man räknar. Även olika 
databaser för uppgifter om näringsvärden och hur du hittar  
näringsvärden för olika råvaror. Krav från myndigheter. En 
kurs där du själv räknar och får hjälp att bedöma ditt resultat. 
Diplom ges till alla. Föreläsare: Per Nilsson, Profox.
DATUM: 17 november 2022, kl 09.00–17.00 
VAR:  Elisefarm, Fogdarp 747, Höör
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 november 2022
KONTAKT: Anmälan via Per Nilsson, 070–3257595,  
per.nilsson@profox.se
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KURS

Skapa film, ljud och bild för digitala 
medier–sälj mer!

VARFÖR: Rörlig media blir allt viktigare. Skapa filmer, ljud och 
bilder som engagerar din målgrupp, stärker ditt varumärke 
och säljer mer.
VAD: Du som deltagare ska förstå värdet av att lägga ut 
filmer, ljud och bilder och hur du kan använda det för att 
sälja mer och stärka ditt varumärke. Du kommer lära känna 
din kund/målgrupp, få teoretisk bakgrund kring hur du ska 
kommunicera med din målgrupp, samt tips och tricks för 
filmning med mobil, redigering av film, utrustning med mera. 
Vi kommer att göra mycket praktiska övningar i mobilen och 
på datorn. Instruktioner kring vad du behöver ha med dig och 
förberedelseuppgift kommer vid anmälan.  
Föreläsare Carolina Landh, Anspira Group AB.

DATUM: 17 jan 2023, kl 09.00–16.00 
VAR: Hotell Erikslund, Åstorpsvägen 15, 262 96 Ängelholm
KOSTNAD: 495 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 januari 2023
KONTAKT: Anmälan via Anspira Group AB webbsida: 
anspiragroup.com/smart-landsbygd_film_foto 
Carolina Landh, 035–777 18 78, carolina@anspiragroup.com

KURS

Livsmedelshygien
VARFÖR: Du får kunskaper för att kunna jobba säkert, med 
god livsmedelshygien så att du kan uppfylla de krav som 
myndigheterna ställer. Diplom ges till alla.
VAD: Vilka regler gäller? Vi går igenom egenkontroller, mikro-
organismer, allergener, hur du förebygger/undviker matför-
giftningar, personlig hygien och allmänt om livsmedelshygien 
och livsmedelssäkerhet. 

DATUM: 9 februari 2023, kl 09.00–16.00
VAR: Elisefarm, Fogdarp 747, Höör
KOSTNAD: 500 kr exkl moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 januari 2023
KONTAKT: Anmälan via Per Nilsson, 070–3257595,  
per.nilsson@profox.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
010–224 15 75 
kamilla.persson@lansstyrelsen.se

SARA AURELIUS
010–224 12 30 
sara.aurelius@lansstyrelsen.se

KURS

Historiska kartor 
VARFÖR: Digital kurs för dig som är nyfiken på att lära dig 
mer om en specifik fastighet eller bys historia med hjälp av 
äldre kartmaterial. För dig som köpt en äldre gård och vill veta 
mer om gårdens utveckling över tid beträffande markanvänd-
ning. Eller för dig som är lantbrukare och intresserad av att 
återskapa en ängs- eller naturbetesmark och vill veta var det 
historiskt har funnits ängsmark på fastigheten och var det 
finns bäst förutsättningar. 
VAD: Moment om kartans historiska framväxt i Sverige, 
användandet av lantmäteriets söktjänst Historiska kartor, Riks-
arkivets kartsamlingar och andra kompletterande arkiv samt 
tolkning av historiskt kartmaterial. Du får under kursen leta 
fram material över din fastighet och studera det. 

DATUM: 3 februari 2023, halvdag
VAR: Digitalt via Zoom
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 januari 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Rebecca Olsson,  
070–784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se

KURS

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

DATUM: 22 april 2023
VAR: Önnestad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Mars 2023
KONTAKT: Collette Coumans,  
073–736 63 31, collette.coumans@gmail.com
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KURS

Beskärning av gamla fruktträd 
VARFÖR: Lär dig grunderna i restaurering av äldre fruktträd, 
för att ge dem ett långt och värdigt liv.
VAD: Grundkurs i hur du varsamt och hantverksmässigt 
restaurerar dina gamla fruktträd. Vi möts ute i en av Österlens 
äppellundar och diskuterar olika beskärningstekniker, trädens 
livscykel och biologi, pratar om vanliga misstag, sjukdomar, 
markens och omgivningens betydelse samt skapar en målbild 
för beskärningen. Extra vikt läggs vid trädens och omgiv-
ningens biologiska mångfald. Under dagen demonstrerar vi 
professionell beskärning samt ger dig gott om utrymme att 
öva själv. 

DATUM: Februari 2023 
VAR: Österlen
KOSTNAD: 300 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 december 2022
KONTAKT: Levande landskap, Helena Edman,  
levandelandskap@gmail.com 

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

KURS

Kulturgrödor 
VARFÖR: För dig som är nyfiken på småskalig odling och 
mattillverkning av gamla grödor som försvann någon gång 
under 1950-talet. Småskalig odling gynnar och bevarar den 
biologiska mångfalden samtidigt som den bidrar till en hållbar 
livsstil.
VAD: I samverkan med Bjäre Hembygdsförening, kulturcen-
trum för matkulturgrödor och kursledare Agneta Börjesson, 
Röttle natur och kultur. Första delen handlar om äldre tiders 
odling, mattillverkning och grödor. På eftermiddagen går vi 
en rundtur bland odlingarna i hembygdsparken. Många av 
grödorna som kommer belysas på kursen finns enbart i den 
Nationella Genbanken.

DATUM: Mars 2023, heldag
VAR: Boarps hembygdspark, Båstad
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Rebecca Olsson,  
070–784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se
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RÅDGIVNING

Jordhälsa i praktiken –  
hur mår din jord?

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

DATUM: Löpande 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Generell: HIR Skåne, Jonas Ivarson, 070–147 80 52, 
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se  
Generell: Svensk Kolinlagring, Christina Berneheim, 070–072 
69 19, christina.berneheim@svenskkolinlagring.se
Inriktning växt: Biskopshagens odlingar AB, Joel Månsson, 
070–388 12 98, joel@norraknastorp.se

RÅDGIVNING

Återskapa och sköta bäckar och 
småvatten 

VARFÖR: Vattenmiljöer ger många olika nyttor och värden 
och ofta finns god möjlighet för ekonomiskt stöd.
VAD: Vi går igenom potentialen för att återskapa bäckar, min-
dre våtmarker och dammar. Du får skötsel- och åtgärdsförslag 
för befintliga vattenmiljöer. Vattenflödena är kvar i landskapet 
och man kan, ibland enkelt, återskapa vattenmiljöerna. De 
skapar stor variation i landskapet och sprider glädje genom 
naturupplevelser samt ger stor nytta genom att hålla kvar 
vatten i landskapet så att torka och översvämningar lättare 
motverkas. Efter rådgivningen får du en rapport med kartma-
terial och utpekade områden med åtgärdsförslag.

DATUM: Rådgivningen görs löpande vinter/vår 2022/2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070–728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Hamla träd – hur då? 
VARFÖR: Genom hamling bevarar du kulturarvet, hindrar 
uttorkning av betesmarken, skapar biologisk mångfald, får 
vackra träd i landskapet. Det är också möjligt att få lövfoder. 
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 uttorkning och ge ett högkvalitativt lövfoder. 
Efter rådgivningen får du en karta med träden markerade så 
att du kan gå från ord till hamling.

DATUM: Rådgivningen görs löpande vinter/vårvinter 2022/2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070–728 79 74,  
naturvarden@gmail.com
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RÅDGIVNING

Lieslåtter i praktiken 
VARFÖR: Lär dig grunderna i lieslåtter eller få en fördjupning 
samt få en bedömning av din 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 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070–728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

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, trädmiljöer, hagar, kantzoner, 
stenmurar, skogsdungar, sandiga jordar och odlingsmiljöer. 
Har du redan ett eget projekt igång får du en bedömning av 
läget. Efter rådgivningen får du en fyllig rapport med kartma-
terial och utpekade områden med åtgärdsförslag.

DATUM:  Rådgivningen görs löpande vår/sommar 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Rune Stenholm Jakobsen, 070–728 79 74,  
naturvarden@gmail.com

RÅDGIVNING

Stengärden
VARFÖR: Du som vill veta mer om dina stengärdens historia 
och deras roll i landskapet samt praktiska råd kring skötsel 
som gynnar växter och djur. 
VAD: Vi tittar igenom historiska kartor över området för att 
tydliggöra fastighetens markhistoria och relation till byns 
utveckling. Vid en rundvandring undersöker vi olika typer av 
stenmurskonstruktioner, murarnas ålder, vilka arter som finns 
och varför de trivs vid murarna. Du får ökad förståelse för 
biotopskyddsbestämmelserna, murarnas skötselbehov och om 
det finns skador som kan vara lämpliga att restaurera. Efter 
besöket får du ett rådgivningsbrev med förslag på en lång-
siktig skötsel av stengärden på fastigheten som tar hänsyn till 
befintliga natur- och kulturvärden. 

DATUM: Oktober 2022 – Juni 2023
VAR: På fastigheten
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: löpande senast april 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Åsa Jakobsson,  
070–784 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se
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RÅDGIVNING

Gårdens natur- och kulturvärden
VARFÖR: Alla gårdar innehåller guldkorn som gör dem unika 
och bidrar till att göra det skånska landskapet attraktivt för både 
boende och turister. För dig som vill veta mer om din fastighets 
natur- och kulturvärden. Fastigheten ska omfatta jordbruksmark.
VAD: Varje fastighet är en sammansättning av olika intressanta 
delar som tillsammans utgör gårdens natur- och kulturvärden. 
De olika delarna kan vara vårdträd, forn- och kulturlämningar, 
åkerholmar, odlingsrösen, brynmiljöer, dammar och vatten-
drag 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. 

DATUM: Oktober 2022 – Juni 2023
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: löpande senast april 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Rebecca Olsson,  
070–784 19 45, rebecca.olsson@regionmuseet.se

RÅDGIVNING

Traditionella material och metoder i 
praktiken
VARFÖR: Du får ökad kunskap om traditionella metoder och 
material för en fortsatt hållbar förvaltning av dina ekonomi-
byggnader. 
VAD: Under handledning av byggnadsantikvarie fördjupar 
du dina kunskaper i, och får praktiskt prova på, traditionellt 
underhåll. Med utgångspunkt i de material och metoder som 
präglar din ekonomibebyggelse får du handledning i praktisk 
byggnadsvård med möjlighet att själv prova på att arbeta 
med traditionella metoder och material. Exempelvis kittning 
av fönster, målning med slam-/linoljefärg eller blandning av 
kalkbruk.

DATUM: Februari till juni 2023
VAR: På fastigheten
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 april 2023
KONTAKT: Regionmuseet Skåne, Emelie Petersson,  
070–784 19 36, emelie.petersson@regionmuseet.se

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 2023
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Agrojakt, Poul-Erik Jensen, 070–383 30 72,  
info@agrojakt.se
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RÅDGIVNING

Gårdens värdefulla träd
VARFÖR: Lär dig mer om dina träd, både gamla och unga. 
Vilka bör vårdas eller fällas, varför, när och hur?
VAD: Vi tittar på kartor och det omkringliggande landska-
pet. Vi gör en vandring för att tillsammans värdera dina träd 
ur biologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter. Det kan 
handla om vårdträd, alléer, gamla lövträd, hamlade träd, äldre 
fruktträd och träd i brynmiljöer, men även om nyplanterade 
träd. Träden kan stå i trädgården, gårdsmiljön, ängar, betes-
marker och på åkerholmar. Vi pratar om trädens roll ur flera 
perspektiv: som vindskydd, livsmiljö för insekter, fåglar, lavar 
och andra organismer, estetik, kulturhistoria, säkerhet osv. 
Ekologi varvas med beskärningstekniker och regelverk. Du får 
en sammanfattning med åtgärdsförslag.

DATUM: Oktober 2022 – Maj 2023
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Levande landskap, Helena Edman och  
Fabian Mebus, 070–730 79 98, levandelandskap@gmail.com

RÅDGIVNING

Skapa biologisk mångfald med 
hjälp av betesdjur
VARFÖR: Betesmarker är viktiga miljöer för den biologiska 
mångfalden. Men hur ska betet gå till för att verkligen gynna 
fåglar, bin, fjärilar och andra arter? Riktar sig till dig som har 
betesdjur och som vill lära dig mer om hur du och djuren kan 
öka mångfalden.  
VAD: Vi tittar tillsammans på dina betesmarker och diskuterar 
hur du kan styra betet för att få bästa effekt på olika jordar. 
Vi diskuterar bl a val av djurslag, tidpunkt för betespåsläpp, 
betesperiodens längd, antal djur och fållindelning. Ibland kan 
det vara bra att flytta djuren mellan olika marker eller att testa 
med sent betespåsläpp, betesuppehåll eller kompletterande 
slåtter eller vårbränning.

DATUM: Oktober 2022 – Maj 2023
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Levande Landskap, Fabian Mebus, 070–730 79 98, 
levandelandskap@gmail.com

RÅDGIVNING

Anlägg eller återskapa en 
blomstrande äng
VARFÖR: Ängar tillhör de mest artrika miljöerna i Sverige.  
Här trivs en mångfald av växter, svampar, vilda bin, fjärilar 
och andra djur. En rådgivning för dig som vill återskapa eller 
anlägga en äng, t ex på en vall, en igenväxt odlingsmark, en 
gräsmatta, en övergiven betesmark eller en våtmark. 
VAD: Vi diskuterar var på din fastighet en äng skulle kunna 
anläggas. Vi pratar om tekniker som kan underlätta och 
förenkla ängsskötseln. Vi tar upp olika typer av större och 
mindre slåtter- och uppsamlingsredskap och maskiner, insådd 
av ängsväxter och gräsbränning. Slåtter med lie, röjsåg och 
ev. tvåhjulstraktor med slåtterbalk kan förevisas. Efter råd-
givningen får du ett sammanfattande rådgivningsbrev.

DATUM: Vår/sommar 2023
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Levande landskap, Fabian Mebus, 070–730 79 98, 
levandelandskap@gmail.com
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RÅDGIVNING

Permakultur och långsiktig 
hållbarhet på gården
VARFÖR: Lär dig grunderna i permakultur och hur du kan 
omsätta det på din gård.
VAD: Vill du få inspiration till att skapa ett hållbart liv för dig, 
jorden och vårt samhälle? Vi går igenom permakulturens 
grundprinciper och diskuterar hur du kan omsätta det på din 
gård utifrån dina förutsättningar. Kanske vill du öka din själv-
försörjningsgrad, samla mer vatten, minska gårdens resursan-
vändning, få bättre jordhälsa, eller något annat. Efter besöket 
får du tips på prioriterade områden, faktakällor samt inspira-
tion till hur du kan arbeta vidare för att göra både dig och din 
gård mer levande och långsiktigt hållbar.

DATUM: Hösten 2022
VAR: På din gård
KOSTNAD: Kostnadsfritt
KONTAKT: Levande Landskap, Helena Edman,  
levandelandskap@gmail.com

RÅDGIVNING

Fastighetens samlade naturvärden
VARFÖR: Du får en bild av vilka naturvärden som finns på 
fastigheten och hur de kan vårdas. 
VAD: Under en fältträff går vi över markerna och tittar på dess 
naturmiljöer och diskuterar hur de bör och kan skötas rent 
praktiskt. Din målsättning med din mark sätter utgångspunk-
ten för rådgivningen. Rådgivningens resultat sammanställs i 
ett brev där naturvärdena beskrivs i text och på karta, vilken 
målsättning du har för området och hur du kan göra för att nå 
dit. Såväl olika bidrag som praktiska detaljer kring utformning, 
anläggning och skötsel av ängar, småvatten och bryn beskrivs 
i brevet. 

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2023
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Ekologiogruppen, Emil Åsegård, 046–10 67 65, 
emil.asegard@ekologigruppen.se

RÅDGIVNING 

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 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt  
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2023
KONTAKT: Collette Coumans, 073-736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com  
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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. Du lär dig om markers 
biologiska mångfald och vad du kan göra för att öka den. 
VAD: Vi går igenom gårdens förutsättningar och dokumenterar 
intressanta marker och vatten. Du lär dig om arters betydelse, 
vilka värden småvatten och dammar kan innehålla, om gamla 
träd, svampar, vilka grodor som finns i din kräftdamm, vilka 
blommor som finns i din hagmark samt kunskap om ödlor och 
ormar. Finns det invasiva växter går vi igenom om hur de kan 
begränsas. Du får en skriftlig rapport med råd om hur olika arter 
kan gynnas.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2023
VAR: Skåne
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: C-J Natur, Carl-Johan Månsson, 070–392 75 30, 
cjnatur@gmail.com

RÅDGIVNING

Byggnadsvård

VARFÖR: Denna rådgivning riktar sig till dig som är intresse-
rad av byggnadsvård och som vill göra så mycket som möjligt 
själv. Du får råd kring vilka åtgärder du kan göra själv och tips 
om materialval och tillvägagångssätt. 
VAD: Rådgivningen sker på hemmaplan och ger dig möjlighet 
att gå in på området du vill veta mer om. Till exempel val av 
byggmaterial, återbruk av material och genomgång av mindre 
reparationer som du kan utföra själv.

DATUM: Rådgivningen sker fram till 30 juni 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: April 2023
KONTAKT: Collette Coumans, 073–736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com

RÅDGIVNING

Gröna korridorer

VARFÖR: Är du intresserad av att motverka ett fragmenterat 
landskap och gynna den biologiska mångfalden? Då är denna 
rådgivning något för dig. 
VAD: Många av våra jordbruksmarker och naturmarker är 
fragmenterade eller består av stora öppna fält som gör att 
djur har svårt att röra sig över längre sträckor.  
Gröna korridorer i form av till exempel buskrader eller artrika 
vägkanter kan vara en lösning mot fragmentering. 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 2023 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Maj 2023
KONTAKT: Collette Coumans, 073–736 63 31,  
collette.coumans@gmail.com
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KURSER
EKOLOGISK PRODUKTION

Genom ekologiska metoder 
producerar du livsmedel på ett 
långsiktigt och hållbart sätt. 
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 kurser och 
rådgivningar 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
010–224 15 17 
mia.davidsson@lansstyrelsen.se

KURS

Tillstånd i byggprocessen
VARFÖR: En webbkurs för dig som vill veta mer om 
byggprocessen. 
VAD: Kursen tar upp viktiga regler och lagar inom miljö och 
bygglagstiftning som du som byggherre behöver känna till 
vid byggnation. Även viktiga regler för ekologisk produktion 
kommer att tas upp. Inte specifikt för något särskilt djurslag.

DATUM: 25 oktober 2022 kl 13.30–16.00
VAR: Digital
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 oktober 2022
KONTAKT: VÄXA Sverige
Therese Ljungberg, 010–471 01 39, therese.ljungberg@vxa.se 
Helena Lans Strömblad, 010–471 03 19, helena.lans@vxa.se 
Anmälan sker på www.vxa.se/kalender

KURS

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

DATUM: 30 november 2022
VAR: Råby 2003, Hörby
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 november 2022
KONTAKT: HIR Skåne AB, Per Modig, 010–476 22 86,  
per.modig@hushallningssallskapet.se
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KURS

Värna om gårdens råvaror
VARFÖR: För att du som lantbrukare ska få inspiration för 
alternativt egenodlat protein samt möjligheter att ha hela 
foderkedjan på gård. 
VAD: Förmiddag tar upp valmöjligheter om diverse prote-
ingrödor. Eftermiddag besök på gård som själv bland annat 
värmebehandlar sin raps, odlar åkerböna och försöker vara 
självförsörjande när det kommer till energiförsörjning till 
mjölkkor. 

DATUM: november 2022
VAR: På sal och gård
KOSTNAD: 400 kr exkl moms
KONTAKT: Skånesemin
Liv Alm, 0415–195 16, liv.alm@skanesemin.se 
Cissi Bjerström, 0415–195 14, cissi.bjerstrom@skanesemin.se

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

KURS

Investera i teknik som gynnar miljön 
på mjölk- och nötköttsgårdar
VARFÖR: Inspiration till en mer fossilfri gård.
VAD: Vi kommer att få inspiration från gårdar som gjort  
investeringar gällande solceller, biogas och/ eller eldrivna 
fordon till växtodlingen. Vi vill visa på möjligheterna för l 
antbrukarna gällande:
• Solceller
• Möjligheten för att bli elproducent
• Eldrivna lastare lämpliga för inomgårdskörning
• Förarlösa traktorer
• Minskad markpackning
• Minskad kemikalie- & dieselanvändning till sådd och 
radrensning med ny eldriven teknik
• Automatiserad utfodring till mjölkkor

DATUM: slutet av november 2022
PLATS: Skåne
KOSTNAD: 400 kr exkl moms
KONTAKT: Skånesemin, Cissi Bjerström, 0415–195 14,  
cissi.bjerstrom@skanesemin.se
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ERFA-GRUPP

Ekologisk rapsodling
VARFÖR: Syftet är att bygga upp ett nätverk och dela  
erfarenheter kring ekologisk rapsodling.
VAD: Första träffen blir i fält under senhösten där vi besöker 
ett antal rapsfält för att diskutera skillnader i bestånd utifrån 
förfrukt, sådatum, gödsling, ogräsåtgärder etc.  
Vi klipper, väger och räknar rapsplantor för att bedöma kväve-
upptaget på hösten. På andra träffen diskuterar vi insamlade 
och sammanställda data kring olika åtgärder, kopplade till 
skörd. Redovisning av det beräknade kväveupptaget utifrån 
klippningen vid träff 1 och utifrån det diskussion kring  
gödslingsstrategi inför våren.

DATUM: Höst/vinter 2022-2023 
VAR: Ute hos lanbrukare samt på sal i Hörby
KOSTNAD: Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 oktober 2022
KONTAKT:  HIR Skåne AB, Kerstin Andersson, 010–476 22 72, 
kerstin.andersson@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, 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: Löpande 
VAR: På gården
KOSTNAD: Kostnadsfritt 
KONTAKT: Generell: HIR Skåne, Jonas Ivarson, 070–147 80 52, 
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se  
Inriktning växt: Biskopshagens odlingar AB, Joel Månsson, 
070–388 12 98, joel@norraknastorp.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 
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STUDIEBESÖK

Bygga för dikor
VARFÖR: Syftet med resan är ge lantbrukare goda förut-
sättningar vid omställning till eller utökning inom ekologisk 
dikoproduktion genom att titta på sevärda bygglösningar. 
Resan ska förhoppningsvis ge inspiration och lärdomar från 
befintliga stall, vid byggnation.
VAD: Vi besöker stallar som har sevärda lösningar inom  
produktion och byggnad för dikoproduktion. Mer informa-
tion  samt anmälan kommer att läggas ut på VÄXAs webbsida 
under hösten www.vxa.se/kalender

DATUM: Februari/mars 2023 
VAR: Skåne
KOSTNAD: 500 kr exkl moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Januari 2023
KONTAKT: VÄXA Sverige 
Therese Ljungberg, 010–471 01 39, therese.ljungberg@vxa.se 
Jenny Svensson, 010–471 05 79,  jenny.svensson@vxa.se
Anmälan sker på www.vxa.se/kalender

RÅDGIVNING

Byggnadsrådgivning i samband 
med omläggning
VARFÖR: Vid omställning till ekologisk produktion kan det 
bli aktuellt med ny-, till- eller ombyggnation. 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 
tips och råd. 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 
Växa Sverige AB, Therese Ljungberg, 010–471 01 39, 
therese.ljungberg@vxa.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  
skulle kunna innebära, så kan vi erbjuda en individuell rådgiv-
ning 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
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RÅDGIVNING

Problemorienterad rådgivning med 
särskild analys av utfodringen
VARFÖR: När man bedriver ekologisk djurhållning uppstår 
ibland problem som kan relateras till utfodring och/eller 
betesdrift. Vi ger förslag på förändringar och hur du ska gå till 
väga för att avhjälpa uppkomna produktionsproblem.  
VAD: Vi träffas ute på gården och gör en genomgång av  
gårdens strategier och system. Vi definierar gårdens problema-
tik 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 och Niels Andresen, 
070–894 53 37, niels.andresen@hushallningssallskapet.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 och Niels Andresen, 
070–894 53 37, niels.andresen@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 uppfölj-
ning 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 
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KURSER

detta är en annons för greppa näringen 

Ventilation i häststall
HIR Skåne, 19 oktober. Digital kurs.
Ida Truedsson, 010–476 22 24, 
ida.truedsson@hushallningssallskapet.se 

Utfodring på fårgård
HIR Skåne, 19 och 26 oktober. Skepparslöv.
Ingela Löfquist, 070–894 53 51
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Brandskydd vid byggnation
HIR Skåne, 26 oktober. Digital kurs.
Ida Truedsson, 010–476 22 24, 
ida.truedsson@hushallningssallskapet.se 

Studieresa mjölkgårdar
HIR Skåne, 16 november. Vi besöker 3 olika gårdar  
med mjölkproduktion i Skåne alt. närliggande län.
Ida Truedsson, 010–476 22 24, 
ida.truedsson@hushallningssallskapet.se 

Odling av industrihampa –
en hållbar gröda för framtiden 
HIR Skåne, 17 november kl.9-12
Jonas Ivarson, 070-147 80 52, 
jonas.ivarson@hushallningssallskapet.se 

Bygga för dikor
HIR Skåne, december/januari. Besök på nötköttgård.
Ida Truedsson, 010-476 22 24, 
ida.truedsson@hushallningssallskapet.se

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

VÄLKOMMEN ATT DELTA!

Häng med på en kostnadsfri rådgivning  
tillsammans med andra!
Vi hälsar dig som vill vara med att skapa framtidens lantbruk 
välkomna till en kväll där vi diskuterar strategier på gård.  
Vi vänder oss framför allt till dig som är yngre lantbrukare.  
En rådgivare gör en Greppa-rådgivning på gården och  
diskuterar vilka områden man kan jobba vidare med.  
Varför och hur kan vi skapa lönsam och hållbar produktion? 
Alla ges möjlighet att delta i diskussionen! 

25 oktober, kl. 17–20 
Hos Henrik Gavelin, Lövestad. Liv Alm, rådgivare på Skåne-
semin, kommer att utföra en endagars foderstatskontroll och 
med den som utgångspunkt diskuterar foder och utfodring.  
Vi avslutar kvällen med korvgrillning. 

Anmälan gör du senast den 20 oktober på Länsstyrelsen  
Skånes webbplats: www.lansstyrelsen.se/skane/kalender

För mer information samt vilka platser som gäller 
kontakta kursansvariga.

Läs mer om kurserna:
Greppa Näringen  greppa.nu/skane 
HIR Skåne  hushallningssallskapet.se 
Länsstyrelsen Skåne lansstyrelsen.se/skane/kalender
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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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