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Skogsbygdens 
produktion i 
fokus!

Varje år arrangeras mässan på en ny gård, vilket bidrar 
med vitalitet och årliga nyheter utifrån platsens och 
traktens förutsättningar. I år är vi på Tenhults natur-
bruksgymnasium strax utanför Jönköpings tätort. Med 
tanke på att vi i år är på ett av länets naturbruksgym-
nasium är det extra viktigt och roligt att visa på olika 
möjligheter att jobba grönt. Vi kommer under dagen få 
möjlighet att träffa olika personer och höra dem berätta 
om sina yrkesval efter sin utbildning på naturbruks-
gymnasium. Inom det gröna näringslivet finns stora 
möjligheter!

Vi byter i år namn till Landsbygdens Sommar-
möte för att förstärka att detta evenemang är till för 
landsbygden, dess människor och företag och för 
intresserade konsumenter. Gemensamt har vi vår 
utgångspunkt i den landsbygd vi lever och verkar 
i och för oss är det viktigt att visa upp intressanta 
ämnen och nyheter inom de områden som är viktiga 
för skogsbygdens produktion. Därför kommer vi på 

Landsbygdens Sommarmöte 2017 skapa 4 fokus- 
områden; fält & entreprenad, skog, djur och mat. Dessa 
fyra fokusområden utgör tillsammans en repre-
sentativ bild av hur den gröna produktionen 
i vår region ser ut och vi ser fram emot 
en rad olika aktiviteter och visningar. 

Vi har många programpunkter 
inom fokusområde djur i årets pro-
gram.  Koutställning av både SRB 
och Holstein samt fölmönstring 
och showmanship är väl kända och 
uppskattade inslag i programmet. Ett 
annat mycket uppskattat inslag som 
startades upp under förra årets Sommar-
möte var uppvisning av köttdjursraser och det 
är glädjande att vi även i år har med denna punkt i 
programmet.

Inom fält och entreprenad kommer vi, utöver sed-
vanlig distriktsmästerskap i veterantraktorplöjning, i 

år arrangera en praktisk demonstration av ny teknik 
inom stallgödselspridning. Och inom fokusområde 

skog demonstreras drönare och batteridrivna 
sågar.

Pristagare av Länsförsäkringars nya 
pris Årets matentreprenör kommer 

att koras under Landsbygdens 
Sommarmöte och för den som är 
intresserad av tårtor gästas Lands-
bygdens Sommarmöte av den lokala 

unga talangen Anna Säll, silver- 
medaljör i EM i Unga Bagare. Både 

delar ingår i fokusområde mat.
Vi ser fram emot en dag fylld av stolt-

het och framtidstro - landsbygdens näringar är 
viktiga och spännande. Varmt Välkomna till Lands-
bygdens Sommarmöte på Tenhults naturbruksgymna-
sium!

Frida Carlsson, vd

Hushållningssällskapet Jönköping har
arrangerat Sommarmöte i länet i snart 50 år. 
De är ett begrepp i vårt län som mötesplats 
där landsbygden visas upp på riktigt med 
dess näringar, resurser, produkter, före- 
tagare och andra engagerade företrädare. 
Sommarmötet är alltså en mässa och en 
mötesplats, en familjefest och en mani-
festation för lantbruket och landsbygdens 
näringar – för aktiva företagare, för deras 
familjer och för intresserade konsumenter. 
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SÄLJA ER GÅRD?  

KONTAKTA OSS FÖR FRI KONSULTATION. 

Lund 046-19 04 40 — Jönköping 036-30 76 80 — Uddevalla 0522-190 41 

www.skanegardar.se 

www.igunnarsson.se 

Gröna näringar
Tenhults naturbruksgymnasium ligger utanför samhäl-
let Tenhult i en vacker miljö kantat av odlingar, betes-
marker, skogar och sjöar, cirka en och en halv mil söder 
om Jönköping.

Under de drygt 100 år som skolan funnits har 
mycket ändrats men målet är detsamma, att utbilda 
människor för arbete inom de gröna näringarna. Resan 
har gått från vinterkurs inom jordbruk via tvåårig gym-
nasieskola till idag treårig, med programinriktning  
mot djurvård, häst, lantbruk och trädgård. På Tenhult 
finns också gymnasiesärskola, där man utbildar elever 
i fyra år i programmet skog, mark och djur och vuxen-
utbildningar inom trädgård, vilka görs på uppdrag från 
arbetsförmedlingen och Jönköpings kommun.

Huvudman är Region Jönköpings län som också dri-
ver systerskolan Stora Segerstad och Värnamo natur-
bruksgymnasium.

Skolan består av 3 enheter, Vårhaga där skolbygg-
naderna samt trädgård- och djurvårdsanläggningarna  
finns. Riddersberg där man har hästarna och där också 
Hushållningssällskapet har sin försöksanläggning samt 

Klevarp där mjölkproduktionen  finns. Tillsammans 
brukas 255 ha åker och bete. Växtodlingen består av 
mest vall och foderspannmål men också en del raps och 
ärter. Sedan slutet av 90-talet bedriver man ekologiskt 
lantbruk certifierat enligt KRAV.

Klevarp
Landsbygdens Sommarmöte kommer vara i Klevarp. 
Här finns ett modernt lösdriftsstall med mjölkgrop, 
ett ungdjursstall samt anläggning för ensilage, hö- och 
spannmålstorkning och foderberedning. 

Ladugården byggdes 2007 och i samråd 
med bygdens lantbrukare enades 
man om att det var bäst att inte 
satsa på mjölkrobot för att det 
är viktigt att eleverna lär sig 
att mjölka samt lär sig att 
läsa av djuren och deras 
individuella behov. I Klev- 
arp finns ca 70 mjölkkor 
och ca 130 rekryterings-
djur. Korna producerar 
drygt 11000 kg ECM/ko och 
år och därmed är man en av 
länets högst ekologiskt avkas-
tande mjölkbesättningar.

Idag går över 200 elever på skolan och 
de tre senaste åren har intresset stadig ökat.

– Det är inte bara på grund av att barnkullarna ökar 
utan vi märker också att det finns ett ökat intresse för 

de gröna näringarna, säger verksamhetschef Ola Lund-
mark som ser ljust på skolans framtid. De elever som 
går inriktningarna jordbruk och trädgård har mycket 
lätt att få jobb efter sin utbildning. Även de som går 
hästinriktning får jobb om de är beredda att flytta på 
sig. Svårast är det för eleverna inom djurvård men även 
här finns en växande arbetsmarknad.

Landsbygdsfest
Hushållningssällskapet Jönköping har arrangerat som-
marmöten i snart 50 år och de är en mötesplats för alla 
med intresse för de gröna näringarna. En unik arena 

helt enkelt! 
Därför kommer vi i år att utveckla 
arrangemanget ännu mer till nytta för 

både utställare och besökare. Och för 
hela vår landsbygd! 

Vi kommer erbjuda en rad olika 
visningar, nyheter och aktiviteter 
inom de fyra områden som repre-
senterar vårt län; fält & entreprenad, 

skog, djur och mat. 
Dessutom blir det som vanligt också 

många deltagande utställare, koutställ-
ning, showmanship, köttdjur, hästuppvis-

ningar, veterantraktorplöjning, matmarknad 
med lokala producenter och allt annat som hör till ett 
Landsbygdens Sommarmöte.
Med andra ord – en riktigt härlig landsbygdsfest!

Birgitta Andersson

Landsbygdens Sommarmöte på Tenhults naturbruksgymnasium
I år är Tenhults naturbruksgymnasium 
platsen för Landsbygdens Sommarmöte. En 
skola för de gröna näringarna som starta-
des år 1912 av Hushållningssällskapet och 
som då var en av de första lantmanna-
skolorna i landet.

Några av skolans över 200 elever

 

 

Tove Nilsson, en av 
skolans elever

Foto: Emma-Klara Arnell
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Program under dagen
LANDSBYGDENS SOMMARMÖTE 2017

Vägbeskrivning
Landsbygdens Sommarmöte är på Klevarp,
Tenhults naturbruksgymnasium.

Klevarp ligger utmed väg 31/40/47, 1 mil sydost om Jönköping.
Avfart vid trafikplats Tenhult, därifrån skyltat.

Entre: 50:-/person, barn under 15 år gratis
Kontantbetalning eller swish 1230984781

KUNSKAP FÖR 
LANDETS FRAMTID

Hushållningssällskapet Jönköping
Telefon 036-39 88 70
www.hushallningssallskapet.se Vi är en del av Grönt Kluster

När du tänker på framtiden, 
hur tänker du då?
Vad kan vi göra för dig och din verksamhet?

Lantmännen Maskin – vi visar traktorer och redskap
Lantmännen Lantbruk – våra foder- och växtodlingssäljare ger dig råd och tips
Swecon – visar entreprenadmaskiner
Lantmännens distriktsstyrelse – passa på att ställa frågor kring ägande

P
N

17
06

Med reservation för ändringar

 Invigning
Medverkande: landshövding Håkan Sörman och Rune 
Svensson ordförande i Tveta häradsgille. Sång och 
musik av Alva Stahl och Ellen Bertilsson

 Vi jobbar grönt
Möt personer med olika yrkesval inom de gröna 
näringarna. Konferencier: Håkan Eng
arr: Tenhults naturbruksgymnasium, Stora Segerstads 
naturbrukscentrum, Hushållningssällskapet, LRF

11:00

12:00

 Koutställning SRB
arr. Växa Sverige, SRB-klubben 

 Koutställning Holstein
arr. Växa Sverige, Holsteinklubben

 Hästuppvisning av olika   
 hästrasers användningsområde

 Vallhundsuppvisning
arr. Skaraborgs Aktiva Vallare

 Köttraspresentation
Göran Johansson, NAB, presenterar de medverkande 
köttraserna
arr. Jönköpings läns Köttproducentklubb

 Tävling i showmanship
arr. Växa Sverige, Holsteinklubben, SRB-klubben

 Fölmönstring
arr. Föreningen Nordsvenska Hästen, Jönköpings läns 
Ardenneklubb

 Vallhundsuppvisning
arr. Skaraborgs Aktiva Vallare

10:00

11:30

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

Djur
 Årets matentreprenör
Länsförsäkringar Jönköping delar ut nyinstiftat pris till 
lokal matentreprenör. Prisutdelare: Göran Lindell. Kon-
ferencier: Håkan Eng 
arr. Länsförsäkringar Jönköping med samarbetspartner

 Finaste tårtan
Anna Säll, silvermedaljör i EM Unga Bagare och bördig 
från Tenhult, ger tårttips tillsammans med Håkan Eng 

13:00

14:00

Mat

              Demonstration av drönare
Möjligheter med ny teknik 
arr. Hushållningssällskapet

 Demonstration av batteridriven såg
Erik Hjärtfors från Lövsjö Loghouse skapar möbel med 
batteridriven såg
arr. Hushållningssällskapet  

12:30

13:30

14:00

Skog
 DM i veterantraktorplöjning
Först presentation av ekipagen, därefter börjar plöj-
ningstävlingen  
arr. Stora Segerstads Veterantraktorklubb

                Stallgödselspridning
Olika tekniker och maskiner presenteras av Christer 
Johansson, Jordbruksverket 
arr. Hushållningssällskapet, Maskinring Höglandet, 
Greppa Näringen

10:30

12:00 13:30

Fält & Entreprenad
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2. Agria Djurförsäkring
3. Aktiv Sol i Nöbbele
4. Allsläpet Släpvagnar Sverige
5. Anders Anderssons Maskin
6. Areal
7. Arla Foods
8. Arrendatorföreningen
9. ATA-Timber
10. Ateljé ko-la kläder/Brostorps Gårdsmejeri
11. Axima
12. Backamo Choklad
13. Bageri BakElit
14. Bengtsgården
15. Bergströms lilla musteri
16. Biototal
17. BMR Produkter
18. Borgakungen
19. Byarums Skafferi
20. Bäcks grönsaker
21. Danske Bank
22. Din Skogsbyrå
23. Dina Försäkringar Sydost
24. Ebbarps Norrgård
25. Eemils Kafferosteri
26. Ekekulls Produkter
27. Eksjö Lantbruksservice
28. Em Vilt
29. Erlandstorps Blomsterverkstá o Närodlat
30. Etebra
31. Farmers´ Food Truck
32. Forserum UV-scoutkår
33. Fröset Gårdsmejeri
34. Furets Bakat & Sytt
35. Fåravelsföreningen
36. Föreningen Nordsvenska Hästen
37. GJ Maskin
38. Gjensidige
39. Grålleklubben

40. Göma
41. Hammargrens Bigårdar
42. Handelsbanken
43. Hela Sverige ska Leva Länsbygderådet
44. HNC Bygg 
45. Holsteinklubben
46. Hunting Dogs Nature
47. Hushållningssällskapet
48. Hyltbrings Ägg
49. Höglandets Energiautomatik
50. Höjdens Trädgård
51. I Gunnarsson Bil & Traktor
52. Ingarps Trä
53. Jägareförbundet i Jönköpings län
54. Jägarnas Riksförbund
55. Jönköpings Kommun
56. Jönköpings läns Ardennerklubb
57. Jönköpings läns fjordhästförening
58. Jönköpings läns Köttproducentklubb
59. KLS Ugglarps
60. Konsil Scandinavia
61. KPMG
62. Kynholmens Redovisning
63. Laggarebo djurfoder
64. Landshypotek Bank
65. Lantec 
66. Lantmännen
67. Leader Västra Småland
68. Lennings
69. LRF Jönköping
70. LRF Konsult
71. Länsförsäkringar Jönköping
72. Länsstyrelsen
73. Lövsjö Loghouse
74. Maskinring Höglandet
75. Olssons Maskinstation
76. OxyG
77. Peters Hemkokta Karameller
78. Poda Stängsel

79. Prästgårdens Mejeri
80. Rogberga Hembygdsförening
81. Rojos
82. Rosenqvist Maskin
83. Ryssbyglass
84. Röttle natur & kultur
85. Saras Must
86. SHF Konfektyrer
87. Sigges Maskiner
88. Skaraborgs Aktiva Vallare
89. Skogsstyrelsen
90. Småbrukare i Jönköpings län
91. Smålandsost
92. SRB-klubben
93. Stora Segerstad naturbrukscentrum 
94. Stora Segerstads veterantraktorklubb
95. Studieförbundet Vuxenskolan
96. Sundins Skogsplantor
97. Sveaskog
98. Swedbank
99. Swedish Agro Machinery
100. Swedol
101. Svenska Bergs- och HerdehundsKlubben
102. Svenska Blå Stjärnan
103. Svenska Skogsplantor
104. Sydved
105. Söderberg & Haak
106. Söderlinds ekologiska grönsaker
107. Södra
108. Tefab
109. Tenhult UV-scoutkår 
110. Tenhults naturbruksgymnasium
111. TMR Maskin
112. Weimer Skogsteknik & Hydraulik
113. Vida Skog
114. Växa Sverige
115. Ydre-Grinden  
116. Åhmans Traktorcentrum 
117. Älgabäcksryd UV-scoutkår

Borås  033-20 20 30
Jönköping  036-35 68 70
Växjö  0470-70 08 70
dina.se   

Köpa eller sälja gård?
Vi delar gärna med oss av
vår kunskap. Välkommen till
Areal.

Jönköping | 036-16 76 42
Vetlanda | 0383-561 50
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Jönköpings län

Vi är en stödjande
organisation för alla 
utvecklings- och
byagrupper.

Kontakta oss gärna!
jonkoping@helasverige.se
070-574 44 54

Ta en paus i skördetid & 
provsmaka de 
svenska ostklassikerna!

Vi är en del av Grönt Kluster

NÄRPRODUCERAT
NÄRSÅGAT
NÄRKONSUMERAT

NÄRPRODUCERAT
NÄRSÅGAT
NÄRKONSUMERAT

NÄRPRODUCERAT
NÄRSÅGAT
NÄRKONSUMERAT

Vi verkar i din hembygd!
Andreas Pettersson 0381-405 16
David Nyrén            0381-405 36
Mattias Sälleteg       0381-405 12

Vi verkar i din hembygd!
Andreas Pettersson 0381-405 16
David Nyrén            0381-405 36
Mattias Sälleteg       0381-405 12

Vi verkar i din hembygd!
Andreas Pettersson 0381-405 16
David Nyrén            0381-405 36
Mattias Sälleteg       0381-405 12

Föreningar, företag och myndig- 
heter kan söka stöd för lokala ut-
vecklingsprojekt i Västra Småland, 
kom och testa din projektidé! 

www.leadervastrasmaland.se 

Drönare i skogsbruket

Det som är intressant med en drönare är den informa-
tion man kan få fram. I dagsläget är det vanligast med 
en vanlig videokamera som gör att man kan se dags-
färska flygbilder. Genom att få en aktuell flygbild kan 
man se vindfällor, behov av gallring med mera

Om man dessutom skulle analysera bilderna från 
en drönare i ett datorprogram kan man få ut ännu 
mer information såsom antal kubikmeter i en jord-
hög, fyllnadsbehovet för en grop och areal för en yta. 

Sedan finns möjligheten att koppla på mer än en vanlig 
kamera. Med en laser eller specialkamera kan man få 
fram höjden och diameter på träd, se hur välmående 
växterna är genom att mäta klorofyllhalten i växterna 
med mera.

Till hösten kommer Hushållningssällskapet i Jön-
köping kunna erbjuda sina kunder hjälp från ovan, 
dvs bildtjänster med hjälp av drönarteknik. Vi kom-
mer kunna flyga över fastigheter/bestånd och använda 

aktuella flygbilder före och efter avverkningar, inven-
tering av skador eller skogsvård i enskilda bestånd, 
skadebesiktningar och skogsbruksplaner/värderingar 
efter våra kunders önskemål. 

Under Landsbygdens sommarmöte genomförs flyg-
ningar med drönare. Hushållningssällskapets skogs-
rådgivare finns då på plats för att höra dina tankar om 
nyttan av drönare.

Nicklas Bengtsson & Henrik Hallqvist

Som alltid med ny teknik är det i början väldigt dyrt, komplicerat och oklart vad man ska 
använda den till. I takt med tiden så blir tekniken billigare, den blir då också mer spridd 
och användningsområdena utvecklas. Så var det med de första datorerna, internet och 
smarta telefoner. Nu börjar det också klarna vad man kan använda drönare till.

Drönare är som ett modellflygplan 
som kan flyga en viss rutt över ett 
område och styras med fjärrkontroll. 
Oftast finns det ett instrument på 
drönaren såsom kamera. 
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Välkommen
till oss på

GJ Maskin!
Din fullserviceleverantör för 
lantbruk och entreprenad.

Vi finns på Småländska
höglandet med placering
i Jönköping och Eksjö.

Storlek per skiva  
1000*750*100

Storlek per skiva 
1600*1200*100

Produkterna �inns på lager i 
Tenhult och Vetlanda. 
Vid behov ordnar vi 
självklart med 
utkörning!

TENHULT Verkstadsvägen 12  Telefon 036/910 46
VETLANDA Lilla Nygatan 12    Telefon  0383/190 46

Vägtrummor

Vägtrummor till riktigt 
konkurrentkraftiga priser!

Alla trummor �inns med eller utan muff, standard 6m.
De är godkända enligt gällande normer En 13 476-3 

styvhetsklass SN 8 och uppfyller gällande krav  
enligt  Nordic Poly Mark.

Som medlem i Maskinring Höglandet har du ett prisavtal med oss!

Allt för 
enskilt avlopp

Storlek per skiva  
1000*750*100

Storlek per skiva 
1600*1200*100

Produkterna �inns på lager i 
Tenhult och Vetlanda. 
Vid behov ordnar vi 
självklart med 
utkörning!

TENHULT Verkstadsvägen 12  Telefon 036/910 46
VETLANDA Lilla Nygatan 12    Telefon  0383/190 46

Vägtrummor

Vägtrummor till riktigt 
konkurrentkraftiga priser!

Alla trummor �inns med eller utan muff, standard 6m.
De är godkända enligt gällande normer En 13 476-3 

styvhetsklass SN 8 och uppfyller gällande krav  
enligt  Nordic Poly Mark.

Som medlem i Maskinring Höglandet har du ett prisavtal med oss!

Allt för 
enskilt avlopp

Torvströ
Torvmix
Kutterspån

Halmpellets Lantbruksmix

Värmepellets
Ströpellets Lantbruksströ

Stängselstolp
BMR Produkter AB | 570 21 Malmbäck | Tfn: 0380-262 24 | Fax: 0380-269 20 | E-post: info@bmrprodukter.se | Hemsida: www.bmrprodukter.se

Rätt hanterad är stallgödseln en värdefull resurs. Det finns många 
olika tekniklösningar för spridning av stallgödsel och det händer 
mycket inom området. Därför arrangerar Hushållningssällskapet 
tillsammans med Maskinring Höglandet och Greppa Näringen en 
maskinvisning om ny teknik inom området stallgödselspridning. 
Christer Johansson, expert på jordbruksteknik vid Jordbruksverket, 
håller i visningarna. Demon kommer att genomföras två gånger under 
dagen med fokus på ekonomi och miljö.

Spridning av stallgödsel sker vanligtvis med tunna och ofta används 
tunnor som storleksmässigt ligger ända upp mot 35 kubikmeter. Tyng-
den kan innebära markpackningsproblem och vi kommer under visningen 
resonera om däck, markskador och ekonomi utifrån olika ekipage storlek. 

En annan metod för att komma bort från markpackningsproblem är 
matarslangsystem. Konceptet innefattar spridararm på traktorn, matarslang 
och en stationär pump i brunnen på gården. Pumpen pumpar ut gödseln 
genom slangen ända ut till fältet. Under demon kommer vi få se och lära oss 
mer om konceptet genom visning av Slurry Kat.

I vårt område är spridning av flytgödsel med hjälp av släpslangspridare 
vanligt och på några håll används även myllningsaggregat. Ett mellanting mellan 
släpslangsramp och myllningsaggregat är den så kallade släpfotsrampen. Släp- 
fotsbillarna glider ovanpå marken vid spridning på vall och viker då undan strån 
och växtdelar så att gödseln läggs direkt på marken. Vid spridning på öppen jord 
och i växande stråsäd tränger billarna ner 3–5 cm i marken. Under demon resonerar 
vi om de olika teknikernas fördelar. 

Hur ska vi köra ut skiten?
Välkomna till praktisk demo av ny teknik inom
stallgödselspridning.
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Vi vill lyfta fram den lokala entreprenören 
som arbetar med mat i Jönköpings län på 
ett framgångsrikt, sunt och ekonomiskt 
hållbart sätt. Aktören som uppfyller våra 
kriterier tilldelas ett nytt instiftat pris 
som vi delar ut under dagen.  

Missa inte vem som tilldelas priset kl. 13.00

Vi hyllar årets 
matentreprenör

i samarbete med

Landsbygdernas viktiga roll i att skapa ett
hållbart samhälle tas till vara i planering,

förvaltning och projekt.

Människor i hela Jönköpings 
kommun är stolta över sina 
landsbygder och ser goda

möjligheter till boende,
försörjning och rekreation.
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En naturligare  
utbildning!
Naturbruksprogram • Gymnasiesärskola • Vuxenutbildning

Naturbruksprogrammet vid våra skolor förbereder dig för ett 
yrke eller för vidare studier på högskolan. Våra inriktningar 
kallas yrkesutgångar och du kan välja mellan följande:

Tenhults  
Naturbruksgymnasium:
•	 Häst
•	 Djurvård
•	 Lantbruk
•	 Trädgård
•	 Gymnasiesärskola

www.rjl.se/tenhultsnbg www.rjl.se/storasegerstadnaturbrukscentrum

Stora Segerstad  
naturbrukscentrum:
•	 Skogsmaskinförare
•	 Skogs- och viltvårdare
•	 Djurskötare lantbruk
•	 Maskinförare lantbruk
•	 Maskinmekaniker
•	 Hundförare/Hundskötare
•	 Gymnasiesärskola

Vi erbjuder även eftergymnasiala utbildningar inom trädgård, 
lantbruk, hund och skog. Besök vår monter så berättar vi mer!

Det spelar ingen roll var du står. Om du just har startat 
och vill få upp farten eller om du hållit på ett tag och 
vill vidare. När det är dags för nästa steg – fråga oss.

Hitta din lantbruksansvarig hos Swedbank och 
sparbankerna på www.swedbank.se/solradgivare

Vill du växa?
 Fråga oss först.

Vi på Handelsbanken  
pratar gärna skog och  
lantbruk med dig. 

Välkommen in.




