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Hushållningssällskapet sår frön för
framtidens jordbruksföretagare
Hushållningssällskapet har under våren tagit över
arrendet av jordbruksmarken vid försöksgården i Öjebyn
av SLU. – Arrendet är en del i vår ambition att göra
Öjebyn Agro Park till en mötesplats där ny teknik och
kunskap tillsammans med fältförsök tillgängliggörs för
dagens och framtidens gröna företagare säger Hushållningssällskapets vd Mikael Kivijärvi.
Hushållningssällskapet äger
sedan tidigare kontorsbyggnaden och trädgården som
finns på fastigheten. Nu utökar
man alltså sitt engagemang i
försöksfrågorna genom att arrendera jordbruksmarken.
– Vi måste trygga de marker
som är iordningställda för
försöksverksamheten som i
dagsläget rör sig om 13 hektar.

Jag vill också ta höjd för att
försöken kan komma att utökas
i framtiden och då måste vi ha
möjligheter att utöka arealen
för försök. Försök och demoanläggningar omnämns även i nationella och regionala strategier
säger Kivijärvi.
Hälften av markerna är
brukade ekologiskt sedan 1989.
Kivijärvi menar att det vore ett

stort tapp om marken vid en
försäljning eller arrende skulle
brukas konventionellt. – Möjligheter för forskningen av långtidseffekter kring ekologisk odling
skulle försvinna säger han.
SATSNING MOT GRÖNT
UTVECKLINGSCENTRUM
Piteå kommun tar över Grans
Naturbruksgymnasium och

Frida Andersson blev årets
ungdomsföretagare
Hushållningssällskapet har utsett Frida Andersson som
driver Tjers bryggeri i Överkalix till årets ungdomsföretagare. Frida Andersson är ett föredöme och
inspiration för andra unga företagare på landsbygden
står det i motiveringen.
I över 200 år har Hushållningssällskapet uppmärksammat
duktiga företagar- och landsbygdsgärningar i Norrbotten
och Västerbotten. Vid årsmötet
den 22 april prisades årets
landsbygdsinsatser.
Priset som årets ungdomsföretagare gick i år till bryggmästare Frida Andersson som
driver Tjers bryggeri i Överkalix.
På bryggeriet skapar hon öl
med starka kopplingar till Överkalix. Enris, enbär och svarta

vinbär är smaksensationer
som kan upplevas i hennes öl.
Produkterna har fått ett mycket
positivt mottagande och säljs
framför allt lokalt på krogar och
på Systembolaget.
Frida är en dynamisk entreprenör som hela tiden hittar nya
utmaningar. Just nu finns planer
på att utöka produktionen av öl
och parallellt med detta är hon
också engagerad i det nystartade bolaget Tjers Gästgiveri som
erbjuder boende i Överkalix.

kommer att satsa tid och
resurser för att utveckla de
gröna näringarna vilket Kivijärvi
välkomnar.
– Här skall givetvis Öjebyn
Agro Park bli en plats där
framtidens odling skall kunna
demonstreras och inspirera
framtidens företagare. Att disponera egen mark är en viktig
pusselbit i detta.

Här är alla priser
och pristagare

Frida Andersson
Vägen till att starta ett
bryggeri på Fridas hemgård
Tjers har gått via sommelierutbildning på Grythyttan, men
det var först under en resa till
Australien som hon fick upp
smaken för öl och bestämde
sig att satsa och investerade i
bryggverk och jästankar. Verksamheten har funnits sedan
mars 2015.
Läs mer om alla pristagare
på webben

Årets Landsbygdsföretagare
Kicki Unga och Marie Nygårds,
K&M in bageri och lanthandel
Årets Lantbruksföretagare
Erik Bäckström, Stöcke
Årets Ungdomsföretagare
Frida Andersson, Tjers bryggeri
Ragnar Lassinanttis
kulturpris
Anders Alm och Marianne
Söderberg för boken ”Jorden
han ärvde”
Per-Ola Erikssons pris för
föredömliga insatser inom
de gröna näringarna
Holger & Margareta Henriksson
Rödupp, Överkalix.
Årets lokala Hushållningssällskap
Arjeplog
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Nyval, omval och sammanslagning på årsmötet
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Snart finns det
livsmedelsstrategier
i Sverige
Hushållningssällskapens förbund har gjort
en kartläggning av det regionala arbetet
med livsmedelsstrategier. Läs hela
rapporten på hemsidan.

Kartläggning av

Regionala
livsmedelsstr
ate

gier

Natalie Tysk, Hushållning
ssällskapen

s Förbund
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20 000 kr till stipendiater
Hushållningssällskapet delar
årligen ut ett utbildningsstipendium till duktiga studenter
i Haparanda och Övertorneå
kommuner. Stipendiet kommer
från Asta och Ragnar Wittikkos
utbildningsstiftelse där 10 000
kr delas ut i vardera nämnda
kommuner. Stiftelsen förvaltas

av Hushållningssällskapet och
stipendiet går till avgångselever
som visat goda studieresultat.
Årets stipendiat i Haparanda är Mattias Wallgren från
Tornedalsskolan. I Övertorneå
delades belöningen mellan Julia
Pieti och Vilma Sannemalm från
Gränsälvsgymnasiet.

Ett femtiotal medlemmar och
ombud hade samlats på KUST
Hotell och Spa i Piteå när Hushållningssällskapet NorrbottenVästerbotten höll årsmöte.
Vid årsmötesförhandlingarna nyvaldes Karin Nordström,
Jokkmokk till förvaltningsutskottet där hon ersätter Annika
Almqvist. Roma Wilma, Hörnsjö
och Rolf Hjärtberg omvaldes för
ytterligare två år.
Stämman beslutade att
valberedningen ska bestå av
fem representanter. Lennart
Strömberg, Vindeln valdes som
ny medlem. Lars Degerman,
Råneå, Åsa Wallin, Luleå, och
Gunnar Hedman, Skellefteå
omvaldes liksom Elise TullnärNilsson, Jokkmokk som även

fortsättningsvis blir sammankallande.
Årsmötet beslutade även att
Umeå Norra hushållningsgille
slås samman med Umeå Södra
hushållningsgille och att det
sammanslagna gillet ska heta
Umeå hushållningsgille. Umeå
Södras nuvarande ordförande
blir ordförande för det nya
gillet.
En motion hade inlämnats
och besvarats skriftligen av
Förvaltningsutskottet. Stämman
beslutade att bifalla motionen
som innebär att Hushållningssällskapet ska se över rutinerna
vid debitering av medlemsavgifter för att i framtiden
undvika dubbelregistrering av
medlemmar.

Bli medlem du också!
Klappar ditt hjärta också för landsbygden? Som medlem i
Hushållningssällskapet stödjer du vårt arbete för de näringar
som vill utveckla landsbygdens resurser, till nytta för alla
som bor och verkar där. Bli medlem genom formuläret på
hemsidan eller ring 0920-244 180 så hjälper vi dig!

Din genväg till
kurser, seminarier
och utbildningar.
www.facebook.com/hsbdac

Aktiviteter i sommar
Läs mer om aktiviteterna på www.hushallningssallskapet.se/kalender

MOTORVECKAN I
LYCKSELE
med Vännäs-Vindelns
hushållningsgille
29 juli • Även besök på Skogsmuseet
SOMMARMÖTE I
VÄSTERBOTTEN
16 juli kl. 12-18 • Lilla Madeira
trädgård i Kåsböle, Lövånger

BONDENS EGEN
MARKNAD
Lördagar aug-sept kl 10-15
• Umeå och Luleå
HANTVERK OCH MAT
I NATURBYGD
Arr: Lokala Hushållningssällskapet Råneå
19-20 augusti kl 11-16 •
Forsnäs bygdegård i Bjurådalen

HÄSTPREMIERINGAR
26 augusti Bodens ridklubb •
27 augusti Hippologum i Umeå
ÖPPEN GÅRD
ÖJEBYN AGRO PARK
26 augusti kl. 11-15 •
Patrons Allé 10 Öjebyn

www.hushallningssallskapet.se
Telefon växel: 0920-244 180
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Glad r!
somma
PÅ GÅNG!
STUDIERESA FÖR
LANTBRUKARE TILL NORGE.
TEMA: GROVFODER
19-21 september
För mer information kontakta
Kristina Sigfridsson,
073-050 89 25

