Vad kan vi göra för dig?
Rådgivning och tjänster hos HIR Skåne

Kunskap för la
Bygg
Från idé till färdig byggnad med en oberoende byggrådgivare. Tre
rätt är särskilt uppskattade hos våra kunder: rätt bygge till rätt pris i
rätt tid. Vi är specialister på byggrådgivning till lantbrukare och andra
landsbygdsföretag. Anlita oss för stora eller små investeringar, under
delar eller hela byggprocessen för förprojektering till besiktning –
precis enligt dina önskemål.
Energi
Lönsamma energisatsningar eller energibesparingar. De flesta
lantbruk kan spara pengar på smartare energilösningar. Råd om
energikartläggning, energieffektivisering, solceller och sparsam
körning är särskilt efterfrågade. Rådgivning på övergripande nivå
eller i enskilda delar.
Ekologisk produktion
Individuell rådgivning anpassad för din gård inom växtodling och
animalieproduktion. Fasta rådgivningspaket HIR Eko för dig som är
etablerad eller kostnadsfri rådgivning om du funderar på att lägga
om till ekologisk produktion. Beslutsunderlag ur både biologisk och
ekonomisk synvinkel.
Ekonomi/marknad
Vi har koll på marknad och prisutveckling. Hjälper dig med underlag
för beslut både i den dagliga driften och vid stora investeringar eller
förändringar som arrendefrågor, fastighetsvärderingar, generationsskiften och överlåtelser. Genom olika företagsanalyser lägger vi budget
och följer upp företagets resultat. Hjälper dig att söka startstöd och
investeringsstöd, eller hjälper till med ekonomisystem, bokslut och
deklaration.
Greppa näringen
Kostnadsfri miljörådgivning inom bl a växtnäring, växtskydd, bygg,
utfodring, markpackning, klimat och energi.
Lantbruksdjur
Rådgivning för hela produktionen, från sådd av grovfoder, via skörd
och utfodring, fram till de färdiga produkterna mjölk och kött. Vi
försöker hitta den mest optimala lösningen för varje enskild gård.
Horto
Grönsaker, bär och plantskoleväxter i professionell odling.
Skräddarsyr personliga rådgivningspaket och vill gärna vara ditt
bollplank. Under säsongen ger vi ut grönsaksbrev och prognoser
för växtskyddsproblem. Är du i behov av rådgivning för certifiering
anpassad till din produktion? Vi hjälper dig.
Lean Lantbruk
Jobba smartare och bli effektivare. Koncentrera arbetet på det som
skapar värde. På köpet blir du resurseffektivare, konkurrenskraftigare
och får ett större engagemang bland personalen.
Miljö
Vi har god kännedom om tvärvillkor och certifiering. Få hjälp att
skriva ansökningar och göra miljökonsekvensbeskrivningar. Vi leder
er genom tillståndsprocesser inom såväl miljöbalken som andra
närliggande regelverk. HIR Kollen – en komplett rådgivning där vi
arbetar kontinuerligt för att ge dig en ökad trygghet när det handlar
om egenkontroll, lagstiftning och kontroller.

andets framtid.
Vatten
Rådgivning inom täckdikning och vattenjuridik. Vi gör täckdikningsplaner, som både hjälper dig och underlättar entreprenörens arbete.
En god investering. Vi projekterar våtmarker och dammar, ger
råd om skötsel och restaurering och om underhåll av diken och
dikningsföretag. Om dikningsföretaget är avsomnat hjälper vi dig
att starta det igen.
Växtodling
Vi kan erbjuda dig som lantbruksföretagare en komplett växtodlingsrådgivning med både bredd och spets. Från paketerade
tjänster med allt från planering till fältbesök och uppföljning till
specialpaket med smalare fokus till exempel inriktad på potatis
eller jordbearbetning.
SAM-ansökan och tvärvillkor
Vi slussar dig genom risker och möjligheter och garanterar en
korrekt SAM-ansökan. Rådgivare inom växtodling och ekonomi
hittar optimala lösningar för ekonomi och praktik. Rådgivning
kring tvärvillkor med gårdsbesök och checklista över åtgärder.
Förutom rådgivning erbjuder vi också:
Stödrättsbörsen
Hjälper dig sälja och köpa rätt stödrätter till rätt pris.
Försäljning
Telemarketing, annonsförsäljning, marknadsundersökningar
och hjälp att boka kundmöten.
Borgeby Fältdagar - vår egen lantbruksmässa i fält
Tydlig inriktning på professionella lantbrukare.
Mötesplats för alla som har lantbruk
som främsta intresse och sysselsättning.
Välkommen till mässan sista veckan i
juni – varje år sedan 1999.

Prenumerera
• Rådgivningsbrev – nyhetsbrev inom växtodling, ekologisk 		
odling och grönsaker.				
• Maskinkostnadshandbok – vägledning för maskintaxor.
• Produktionsgrenskalkyler – uppdateras varje år inom 		
växtodling och husdjur.					
• Marknadsbrev – kort, koncis och oberoende marknads-		
bevakning på onsdagar.					
• Ekonomens mail - analyserande marknadsinformation om 		
lantbruksvaror, valuta och marknadsrisker			
• Arvensis – Facktidningen om växtodling, marknad, teknik och
ekonomi. Skribenter är Hushållningssällskapens egna HIR-rådgivare.

” Som din oberoende diskussionspartner
kan vi hjälpa dig att utveckla företaget.”

Vi finns i hela Skåne. Välkommen att kontakta oss.

Kontakt
Telefon, växel
010-476 20 00

Fax
044 - 22 93 10 (Helgegården)
046 - 70 61 35 (Borgeby)

Hemsida
www.hirskane.se

E-postadress
hirskane@hushallningssallskapet.se

