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Hushållningssällskapet Västernorrland ger nu ut böcker om djurhållning och effektivt 

lantbruk. Böckerna innehåller en mängd bilder, frågeställningar och 

diskussionsunderlag som passar lantbrukare, driftledare, djurskötare eller i 

undervisning. 

Kanske känner du redan till boken Kosignaler, skriven av den holländska författaren och 

veterinären Jan Hulsen? Förutom Kosignaler, finns en rad andra böcker i samma serie, bland 

andra Utfodringssignaler, Att bygga för mjölkkon, Kosignaler Handbok, Klövsignaler och 

Ungdjurssignaler. Innehållet i böckerna är praktiskt förankrat och baserat på en vetenskaplig 

grund.  

Sofia Jansson, agronom och husdjursrådgivare, har varit med och översatt böckerna. Sofia 

tycker böckerna fungerar bra för såväl rådgivare, lantbrukare som för elever på 

naturbruksgymnasier. – För att citera en av våra robotbönder som läst Att bygga för 

mjölkkon: "Tänk om jag hade läst den här boken innan jag byggde, då hade jag undvikit 

många kostsamma misstag". Det tycker jag säger en hel del om böckernas både vetenskapliga, 

praktiskta och pedagogiska innehåll säger Sofia Jansson.  

Vad ser du? Varför händer det? Vad gör du?  
Detta är centrala frågeställningar i alla böcker.  Böckerna lär dig skillnaden mellan att titta 

och att verkligen se. Överallt och hela tiden finns det signaler att se och beslut att fatta. 

Genom att se signalerna och fatta rätt beslut kan du uppnå en bättre djurhälsa och därmed en 

ökad produktion. Friska djur, bra arbetsmiljö, hög effektivitet och kunskap är nycklar till 

konkurrenskraft och lönsamhet. 

Förutom böckerna i Kosignalserien finns även boken Hästsignaler och i slutet av året hoppas 

Hushållningssällskapet Västernorrland kunna ge ut Fårsignaler. Ytterligare titlar planeras 

under 2016. 

Böckerna finns att beställa här 

Kontakt: 

Ellinor Cederlöf, djurhälsoveterinär 070-556 49 42  

Sofia Jansson, husdjursrådgivare 070-366 89 93 

http://hushallningssallskapet.se/vasternorrland   

Fakta om Hushållningssällskapen i Sverige  

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap med drygt 700 medarbetare som sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och 
fältförsök. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid, främst till kunder inom landsbygdens näringar. 
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