AKTUELLT
FRÅN HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET • NUMMER 1 • FEBRUARI 2016

På Guterud jobbar
generationerna sida vid sida.
På Värmlands största mjölkgård
arbetar ﬂera generationer tillsammans. Här jobbar idag fem av
bröderna Jakobssons söner och en
dotter går på Nuntorp, så ﬂera nya
lantbrukare är på väg in i branschen.
Gården är i ständig utveckling och
senaste tillskottet är en satsning på
ny mjölkrobot i ett ombyggt stall på
gården Säter i Kila.

Mjölkkorna får en hög giva av
egen odlad spannmål
Bröderna provar ständigt nya idéer och
började förra hösten att behandla den egna
spannmålen för att öka fodervärdet och
minska på inköpt soja. Spannmål behandlas
med Maxammon och Urea.
– Vi fodrar med höga spannmålsgivor och
mycket stärkelse och har minskat på inköpt
proteinfoder och det har fungerat mycket
bra. På senaste tiden har vi legat på 36-38 kg
Fullfoderblandning till mjölkkorna på Guterud
14 kg torrsubstans (ts) ensilage
1,2 kg halm
7 kg korn behandlad med Maxammon
2,2 kg Expro (värmebehandlat rapsmjöl)
Foderfett, mineralfoder, foderkalk och salt
I roboten utfodras 2-4 kg färdigfoder.

mjölk (ECM) i robotgrupperna per ko och
dag, säger Kent Jakobsson som ansvarar för
djuren på Guterud.
– Vi har fått ett billigare foder med mer egen
spannmål och har också helt kunnat sluta
med soja, berättar Kent.

Vilken nytta har ni av Hushållningssällskapet?
– Vi köper EU rådgivning i samband med
SAM-ansökan och tar hjälp med investeringsberäkningar och att söka investeringsstöd. Och så abonnerar vi på HIR växtodlingspaket. Det ger oss löpande uppföljning
av bland annat ogräs- och svampproblem i
fält och gör att vi kommer ut i tid med olika
åtgärder. Vi får helt enkelt en spark i baken,
och det kan behövas ibland, säger Olle
Jakobsson.
– Hushållningssällskapet har också hållit
träffar för mjölkgårdar med robot där vi
deltagit. Här har vi jobbat med att jämföra
nyckeltal från gårdarna och hittat olika
förbättringsmöjligheter. Det har varit
nyttigt!
Som besökare märks det att gården hela
tiden utvecklas. Guterud är också en av
leverantörerna till Wermlands mejeri. Drygt
3000 liter per dag säljs till det nyöppnade
mejeriet.

Nu förstärker vi skogsrådgivningen
Skogsrådgivningen är en efterfrågad tjänst. Nu ökar
vi kapaciteten. Robert Berg är en rutinerad och
efterfrågad person i branschen och vi är väldigt
glada över att han nu ﬁnns i vårt lag. Med Robert i
laget kommer vi att vidareutveckla vår förvaltningstjänst. Vi är en av få aktörer i skogssverige som
satsar på förvaltning utan att ha några som helst
egna intressen i virkesaffärerna. Vi tar betalt för
den tid vi lägger ner på förvaltningsarbetet, gör
tydliga redovisningar av vårt arbete och siktar på
maximala virkesintäkter till våra kunder. Vi
berättar gärna mer.
Den 1 februari ansluter Robert Berg som skogsrådgivare.
Så här beskriver han sig själv:
– Jag är 46 år, bor i Sunne med fru och våra tre pojkar. Jag är
jägmästare och har jobbat i drygt 20 år inom Stora Enso Skog, på
olika befattningar. Under större delen av tiden har jag jobbat med
planering och skogshushållning, skogsvård, skogsskötsel samt
med miljöfrågor. Skidåkning och folkmusik är mina två största
fritidsintressen.

Den yngre generationen på Guterud,
Rasmus och Erik Jakobsson. Traktorn
i bakgrunden är tyvärr stulen och finns
troligen inte kvar i Sverige.

Sparsam
körning
– teorikurs

Vi funktionstestar din
spruta!

Nu erbjuder vi en teorikurs i
sparsam körning för traktor.
Kursen uppfyller det som
behövs enligt KRAV. På kursen
får du en genomgång av de
viktigaste punkterna för en
energisnål körteknik. Hugo
Westlin och Daniel Hedeås
kommer att hålla i kursen.
Plats: Hushållningssällskapet,
Ventilgatan 5D, Karlstad.
Tid: Torsdagen den 4 februari
kl. 13.00-ca 16.00.
Pris: 1 200 kr per person
inklusive ﬁka, exklusive
moms, faktureras i efterhand.
Ange eventuella allergier vid
anmälan.
Anmälan: Senast 1 februari till
Lina Ulff Delprato, 070649 01 39, lina.ulff-delprato@
hushallningssallskapet.se. Du
kan även anmäla dig via sms
till Lina eller på hushallningssallskapet.se

Från och med 26 november
2016 ska all utrustning för
spridning av bekämpningsmedel i Europa vara funktionstestad för att få användas. 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.
Intresserad? Boka tid med
Christian Hidén, telefon
070-381 88 55.

Bästa möjliga SAMansökan för just dig.
Vänd och läs mer!

KUNSKAP FÖR
LANDETS FRAMTID

G R U P P R E K L A M T I L L VÄ R M L A N D S L A N T B R U K A R E

Bästa möjliga SAM-ansökan
för ditt lantbruk. Boka tid nu!
Våra EU-rådgivare vet vad årets nyheter
betyder för dig som lantbrukare. De har
kunskap även om de snårigaste detaljerna
i regelverket. Ändå är det bara början. Då
vi sysslar med både produktions- och
EU-rådgivning förstår vi oss på hela din
verksamhet. Därför kan vi se till att du
lämnar in en SAM-ansökan som är
anpassad för just dina förhållanden.
Preliminära datum för 2016 års SAM-ansökan är 11
februari - 21 april. Vi ser till att din SAM-ansökan
blir individuellt anpassad, optimerad och rätt ifylld.
Naturligtvis lämnar vi också garanti på vårt arbete,
vilket betyder att du kan känna dig trygg med att du
får ut ditt stödbelopp. Vår kompetens stannar inte
vid SAM-ansökan. Vi kan tvärvillkor, växtodlingsplaner, ekologiskt och konventionellt lantbruk och
bevakar nyheter och regelverket.

Ta hjälp av våra erfarna
EU rådgivare
Välj den ort som passar dig bäst. Ring och boka
en tid med någon av våra rådgivare så gör vi din
EU-ansökan tillsammans.
Karlstad: 054-54 56 00
Årjäng: 070-937 70 04

Sunne och Torsby: 070-582 09 22
Arvika: 070-829 17 17

Välkommen att höra av dig
När du anlitar oss – Bengt Andrésson, Bengt
Nilsson, Jonathan Dahlberg, Karin Granström,
Lina Ulff Delprato, Marie Larsson, Per Jonsson,
Soﬁa Hedlund, Ulrica Broström – sparar du tid
och slipper onödig oro. Vi ser till att ansökan blir
korrekt – och ger bästa möjliga resultat för just
dig och ditt lantbruk.

SAM-samarbete
med Hogen&Bohlin
Sedan årsskiftet driver vi ett samarbete med
välrenommerade Hogen&Bohlin, som ett led
i företagets arbete för att renodla kärnverksamheten. För deras kunder betyder det att
SAM-rådgivningen nu levereras av oss på Hushållningssällskapet. Vi hälsar Hogen&Bohlins
kunder mycket välkomna.

Intresset för SAM-rådgivning ökar för varje år. Nu förstärker vi med ytterligare en rådgivare. Marie Larsson
har tio års erfarenhet av SAM-rådgivning. Som läsare av
Aktuellt kanske du känner igen Marie som nötköttsproducent. Gården, med ca 100 dikor och spannmålsodling, ﬁnns på Ölmeslätten.

Nyheter SAM 2016
Gårdsstödet
Från och med 2016 får du ha överskott av stödrätter ett enstaka år, men inte 2 år i rad.
Kompensationsstödet
Sverige delas in i 12 områden för kompensationsstöd. I Värmland ﬁnns stödområde 3-9 och 12.
Områden i Värmland utan kompensationsstöd är
samma som 2015. För vallen styrs kompensationsstödets storlek, liksom förra året, av djurtätheten per hektar grovfoderareal. I södra delarna
av Värmland (gamla 4a och 4b) har kravet på
antal djurenheter höjts till 1,0 djurenhet per ha
grovfoder för att få högsta ersättningsnivån.
Ersättningen för vall slår lite olika beroende på
vilket område man hamnat i, det kommer ﬁnnas
både vinnare och förlorare. Kompensationsstödet
för spannmål har höjts något.
Nationellt stöd
Även nationellt stöd har fått ny områdesindelning
med 5 stödområden.
Miljöersättningar
Några miljöersättningar som funnits tidigare och
som nu återkommer är:
• Minskat kväveläckage (fånggröda och vårbearbetning)
• Miljöersättning för skyddszoner
• Hotade husdjursraser

De nya ersättningarna har många likheter med de
tidigare stöden. En förändring är att stöd endast kan
erhållas för åkermark i nitratkänsligt område.
”Fårpeng”
Ett nytt stöd är ersättning för extra djuromsorg
för får. Ersättningen är 300 kr/tacka och för att få
ersättningen måste ﬂera villkor uppfyllas bl.a. ska
du ha produktionsplanering, en foderstat och hullbedöma djuren.
Investeringsstödet
Under hösten har många sökt investeringsstöd.
Det ﬁnns möjlighet att söka stöd för bl.a. ny-, omeller tillbyggnad av djurstallar och spannmålstorkar.
Maximalt stöd är 40 % av investeringen upp till 3
miljoner kr i stödbelopp. Planerar du att bygga, sök
investeringsstöd så snart som möjligt.
Tvärvillkor
2016 blir det en skärpning kring sen rapportering till
CDB. Att du ska rapportera dina djur till CDB inom
7 dagar är ett tvärvillkor sedan ﬂera år tillbaka. Om
du har rapporterat till CDB för sent har det inte
påverkat utbetalningen av stöden om rapporteringen ändå är gjord innan du får ett kontrollbesök
på din gård. Men från och med i år riskerar du att få
tvärvillkorsavdrag på dina stöd om du rapporterar till
CDB för sent.

Lena Darin är ny ekonomirådgivare hos
oss. Precis som Susanne Johansson jobbar hon mest med redovisning.

Utökar och täcker upp
Lena Darin är vår nya medarbetare i
ekonomigruppen. Hon är auktoriserad
redovisningskonsult och van vid att kundernas
behov skiljer sig åt: Ibland handlar det om
att ta hand om bolagets hela ekonomifunktion, ibland om någon del av moms- och
arbetsgivardeklarationer, löner, årsbokslut,
årsredovisning eller deklaration. Vid sidan av
jobbet ﬁnns den värmländska gården som hon
och maken ﬂyttade till permanent förra sommaren. Gårdens B&B, hästarna och de övriga
djuren är stora intressen. Under året kommer
Susanne Johansson att vara föräldraledig och
under tiden tar Lena hand om både beﬁntliga
och nya kunder.

