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Vi gratulerar en driftig
nötköttsproducent
Norr om Väse kyrka ligger Klevens
gård – Årets Nötköttsproducent i
Värmland 2014. Gården drivs av
Anders Carlsson tillsammans pappa
Kjell och en anställd. Priset fick de
bland annat för sin tydliga idé där djurhållningen ska baseras på så mycket
egenproducerat foder som möjligt.
På senare år har företaget också investerat i
ny gårdspanna för flis och byggt nytt mottagningsstall för inköpta kalvar. Den före detta
mjölkkoladugården har gjorts om till stall
för de riktigt små kalvarna, som kommer
till gården vid två veckors ålder.

Noggrannhet och djuröga
Att köpa och föda upp kalvarna från så tidig
ålder som två veckor kräver stor noggrannhet.
Fördelen är att få kontroll över utfodring och
kalvens tillväxt tidigt, vilket resulterat i
tidigare slaktmognad. Kalvarna köps in via
mellangårdsavtal från mjölkproducenter i
närheten. 2013 anställdes Per Jansson från
Edsvalla och det innebar ett riktigt lyft.
– Att ha en engagerad och duktig anställd
som jag kan lita på, det är mycket värt. Per
har ett gott djuröga och ser alltid om någon
kalv inte hänger med som den ska. Sedan

Per kom hit har pappa, med ålderns rätt,
kunnat ta lite mer ledigt från driften av
gården och jag har fått Per att bolla idéer
med, säger Anders Carlsson.

Hushållningssällskapet jobbar
för oss bönder
– Fördelen med Hushållningssällskapet är
att de alltid ser till mitt och mitt företags
bästa eftersom de är oberoende och att de
har en helhet i rådgivningen, säger Anders.
I år känns det extra viktigt att få hjälp med
SAM-ansökan eftersom det är så mycket
nytt att ta hänsyn till.
– Förutom SAM ansökan tar jag hjälp med
dataväxt, utfodringsplanering och ekonomisk
uppföljning. Inför nybyggnation och större
investeringar har jag anlitat byggnadsrådgivare för att få hjälp med ladugårdslösningar, lönsamhetsberäkningar och att söka
investeringsstöd. Jag ser positivt på
framtiden för värmländsk nötköttsproduktion och vill fortsätta att växa och utveckla
mitt företag, avslutar Anders Carlsson.
Anders Carlsson, Klevens gård i Väse.
Gården omfattar 110 ha skog och 220 ha
åker, varav 50 procent vall, spannmål och
ärtor. Produktion av ca 250 ungtjurar av
mjölkras per år.

Vårbruks-kick off på Ölme prästgård
Snart är det dags för årets vårbruks-kick off. Det blir maskinvisning
och erfarenhetsutbyten kring ett tema som syftar till att förbättra
lönsamheten inom växtodlingen. Som vanligt börjar vi med kaffe och
smörgås och avslutar med en god lunch.
Plats: Ölme prästgård
Tid: 20/3, kl 9.30.
Anmälan: Senast 16/3. Skicka sms till Daniel 070-829 19 94 eller Ulrica 070-829 09 26.

Är du mjölkproducent? Gå med i Utvecklingsgrupp Robot
Vi träffas 2-3 gånger under våren 2015 och utbyter erfarenheter om alla viktiga faktorer
som påverkar avkastning och ekonomi. Deltagarna tar fram viktiga nyckeltal från sina
gårdar och vi diskuterar vad man kan göra för att förbättra produktion och lönsamhet.
Vi kommer bl.a. att ta upp: Foder och utfodring, kotrafik i robot, vanliga problem och hur
du löser dem. Priset för samtliga träffar är 500 kronor per deltagare, fika ingår. Anmäl till
Karin Granström, som leder träffarna, telefon 070-2576760.

Anders Carlsson och Klevens
gård har en tydlig strategi för
nötköttsproduktionen: Mesta
möjliga egenproducerat foder.

Odla lokalt –
baka lokalt
Dags för nästa träff i nätverket för odlare, mjölnare
och bagare. Välkommen till
Magnus och Anne Walum
på Valums gård i Norsbron,
tisdag 21/4 klockan 17-21.
Vi tittar på demoodlingar,
bland annat av Värmlands
Lantvete. Kvällen avslutas
på Solbergets Bagarstuga
med en genomgång av vilka
kultursorter som odlas i länet
och fortsatta samtal runt
odling och bakning. Priset
är 400 kronor, kvällsfika
ingår. Kursen delfinansieras
av landsbygdsprogrammet.
Anmälan senast 14 april
via hemsidan eller till
Daniel Hedeås, telefon
070-829 19 94.

Vi funktionstestar din
spruta
En testad och godkänd
spruta sprider jämnt och
har rätt flöde vid givet tryck.
Ett godkänt spruttest är din
försäkran på att du får ut
rätt dos på fältet. Godkänd
spruta är förutsättningen för
att gå ned i dos och vätskemängd och en lönsammare
bekämpning. Vill du veta mer,
prata med Christian Hidén,
070-381 88 55 eller Ulrica
Broström, 070-829 09 26.
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Missa inga nyheter.
Boka tid för SAM-ansökan.
2015 blir första året med den nya jordbrukspolitiken som ska gälla till 2020.
Kompensationsbidrag och miljöstöd är
fortfarande inte beslutade. SAM-internet
kommer att öppnas för årets SAM-ansökan
den 16 mars. Sista ansökningsdag kommer
att bli den 12 maj. Sista ändringsdag är
den 15 juni men det är viktigt att ha med
all mark i ansökan senast 12 maj p.g.a.
regeln om indragning av stödrätter. Här är
några av nyheterna.

Vi kan hjälpa dig
Vi har erfarna EU-konsulter som ingår i ett
nätverk med ca 160 EU-konsulter över hela
Sverige. Vi har en bred kompetens med experter
inom växtodling, husdjur, ekonomi, tvärvillkor,

vattenfrågor, ekologiskt och konventionellt
jordbruk samt skogsbruk på plats inom samma
tak. På det viset kan vi förutom att göra en
korrekt och så fördelaktig SAM-ansökan som
möjligt även svara på andra frågor kring
produktion, ekonomi och utveckling.

Boka tid för SAM redan idag
Ring 054-545600, Karlstad, 070-9377004,
Årjäng samt 070-5820922, Torsby
Köpa, sälja stödrätter på stödrättsbörsen
Kontakta Stig Emilsson, 070-647 01 77, stig.
emilsson@hushallningssallskapet.se eller Bengt
Andréson, 070-829 09 31, bengt.andreson@
hushallningssallskapet.se. Se även vår hemsida
www.hushallningssallskapet.se/s

Fakta om SAM 2015
De nuvarande stödrätterna blir kvar men det blir
ganska stora förändringar i gårdsstödet.
• Stödrätternas värde sänks med 45–50 %
jämfört med 2014.
• Istället införs tre nya stöd i gårdsstödet:
Förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare
och nötkreatursstöd
• Regionerna för gårdsstödet försvinner och en
stödrätt kan användas i hela landet.
• År 2020 ska alla stödrätter i hela landet ha
samma värde. Värdet på en stödrätt plus förgröningsstödet kommer att vara 198 euro
(ca 1 780 kr) i hela landet. Utjämningen kommer
att ske med 1/6-del per år med start 2015.

• Alla stödrätter som man inte har mark till i SAMansökan den 12 maj kommer att dras in till nationella reserven. Det är därför viktigt att all mark
kommer med i SAM-ansökan senast den 12 maj.
Stödrätterna med lägst värde dras in först.
• För nystartare och för ny betesmark går det att få
stödrätter ur nationella reserven. Ansökan görs i
SAM-ansökan.

SAM 2015 och den heta
ekologiska marknaden
Kom på någon av våra träffar inför
SAM-ansökan och lär dig mer om det
nya landsbygdsprogrammets regler
och ersättningsbelopp. På träffarna
tar vi också upp villkoren och
marknad för ekologisk produktion
för att underlätta beslut inför SAMansökan. Tiden för samtliga träffar är
kl 18–21, utom i Karlstad den 9 mars
där vi träffas dagtid kl 13–16.
Vilken plats passar bäst?
2/3 Majorskullen Värmlands Bro, Säffle
4/3 Ny församlingshem, Arvika-EdaÅrjäng
5/3 Ölme församlingshem, Kristinehamn
9/3 Hushållningssällskapet, Karlstad
OBS tiden 13.00–16.00
9/3 Bjälveruds bygdegård, Sunne-Torsby
11/3 By/Skymnäs folkets, Klarälvdalen
Hagfors
Pris: 100 kronor exkl moms. Vi bjuder på fika.
Anmälan: Senast 4 dagar innan träffen
på hushallningssallskapet.se/s eller ring/
sms:a Karin Granström, 070-2576760 eller
054-545600 klockan 9–12.

Ladda ditt vallfoder

Läs mer om SAM 2015 – bland annat om för
gröningsstöd, nötkreaturstöd, nytt stöd
till unga lantbrukare, nya skötselregler och
betesmarksdefinitionen – på vår hemsida:
hushallningssallskapet.se/s

Kostnadsfri skattekväll
Välkommen på en kostnadsfri Skattekväll. Vi berättar bland annat om den stora
förändring som är på gång när det gäller beskattningen av näringsverksamhet.
Utredningen som nu är ute för remiss kommer troligen börja gälla redan vid
deklarationen 2016. Vad kommer det att innebära för dig? Vi bjuder på kaffe och
smörgås och du har möjlighet att ställa frågor till lantbruks- och skogsekonomer
som förstår sig på både skatter och din verksamhet.
Tid: 25/2 kl 18–20. Plats: Hushållningssällskapet, Ventilgatan 5, Karlstad.
Anmälan: Senast den 23/2. Till Erik Kumm, telefon 070-829 09 24,
e-post erik.kumm@hushallningssallskapet.se/s

Bekämpa ogräsen i vallen
Varför blir jag aldrig av med veketågen och skräppan? Hur fungerar de biologiskt och vilka metoder och
möjligheter finns det att bekämpa svåra ogräs i vallen? Vi går igenom hur ogräsen fungerar och diskuterar
bekämpningsmetoder. Läs mer på hushallningssallskapet.se/s
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Henrik Nisser och Jonas Kerven
diskuterar foderanalys.

Lär dig tolka foderanalysen och
ensilera rätt för att få ett bra och
näringsrikt vallfoder.
Plats: Härtsöga gamla skola.
Tid: 24/2 kl 9.
Anmälan: Senast 19/2,
www.hushallningssallskapet.se/s

