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100 sorter på äpplets egen dag i Öjebyn
Äpplets dag firades på Öjebyn Agro Park med en rad
olika aktiviteter. Här kunde besökarna bland annat få
sina äpplen sortbestämda och ta del av en äppelutställning med över 100 olika sorter.
Äpplets dag är en ny landsomfattande temadag med syfte att
öka intresset för och kunskapen
om svenska äpplen och skötseln
av fruktträd. Det är Riksförbundet Svensk Trädgård som har
tagit initiativet till dagen, och
flera intressenter, organisationer
och verksamheter har hoppat
på tåget.
I Norrbotten firades dagen
med drop-in på Öjebyn Agro Park
där olika aktiviteter arrangerades
av Hushållningssällskapet och
Sveriges Pomologiska Sällskap.

SORTBESTÄMNING
Pomologen Torsten Lindberg
och Beatrice Wiström, lokalt
ombud för pomologerna i
Västerbotten svarade på frågor
kring äpplen och äppelodling.
De hade även dukat upp en äppelutställning innehållande över
100 olika sorter.
Många av besökarna passade också på att få sina egna
medhavda äpplen sortbestämda
av Beatrice och Torsten och att
fylla sina hinkar med självplockade äpplen från trädgården.

Lantbruksekonomi, SAM och
investeringar är Niklas grej

Äppelutställning och sortbestämning av medhavda äpplen.
VILL SE FLER PRODUCENTER
Sara Byström som är projektledare på Öjebyn Agro Park var
nöjd med dagen.
– Det är kul att se vilket
intresse det finns för äpplen och

odling. Vi har anordnat flera aktiviteter kring äpplen de senaste
åren som alla varit välbesökta.
Vi hoppas på fler producenter i
norra Sverige säger hon. Bilder
från dagen finns på hemsidan.

Grüße aus Deutschland

Ett 30-tal medlemmar från Hushållningssällskapet har varit på
studieresa i Bayern, Tyskland. Oktoberfest, biogas, bryggerier och
köttproduktion i olika former var några av punkterna i programmet.
Läs VD Mikael Kivijärvis reseberättelse på hemsidan.
Niklas Häggblom är ny rådgivare på Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten, med
placering i Luleå.
Niklas kommer ursprungligen från Österbotten i Finland
där han är uppvuxen med
jordbruk och även fortsättningsvis kommer driva växtodling.
Han är utbildad agrolog och

har efter studierna arbetat
på hemgården och med att
handlägga EU-stöd. Kontakta
Niklas när du har frågor som rör
lantbruksekonomi, investeringar
och SAM-ansökningar.
Niklas Häggblom
Telefon 070-101 56 50
e-post: niklas.haggblom@
hushallningssallskapet.se

OdlingsKit
Kryddväxter och Grönsaker
Beställ på shop.hushallningssallskapet.se
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Kursserie om högkvalitativa
lantraser i norra Sverige

Åtgärdsplan för regeringens
EKO-mål 2030 ska tas fram

Under senare tid har lantraserna uppmärksammats för den
höga kvaliteten på både kött
och mjölk. Utmärkelsen Exceptionell råvara har till exempel
tilldelats kött från både fjällkor
och linderödsgrisar.
Fler företag på landsbygden
skulle kunna ha lantraserna
som en del i sin affärsidé och
därför kommer hushållningssällskapen att erbjuda en kursserie
parallellt på tre platser i landet
under första halvåret 2018.
Projektet ägs av Hushållningssällskapens förbund och

År 2030 ska 30 procent av all
jordbruksmark brukas ekologiskt och 60 procent av den
offentliga konsumtionen utgöras
av ekologiska livsmedel.
Målen är satta av regeringen
som gett Jordbruksverket i
uppdrag att tillsammans med
näringens aktörer ta fram en
åtgärdsplan för att nå dessa.
Åtgärdsplanen ska bestå
av åtgärder, etappmål och om
möjligt, en kostnadsuppskattning per åtgärd.
Fem olika workshops ska
genomföras för primärproduk-

finansieras genom Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Hushållningssällskapet NorrbottenVästerbotten är en av
projektgenomförarna.
Kurserna täcker hela kedjan
från bevarandearbete, avel och
skötsel till förädling, marknadsföring och försäljning och varvar
föreläsningar och diskussioner
med studiebesök och workshops.
Kontakt norra Sverige:
Helene Skogqvist, 070-343 42 54
helene.skogqvist@hush.se

tionen, för vidareförädling/industrin, för privatkonsumtionen,
för den offentliga konsumtionen
och för export.
Maria Lundbäck, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
kommer delta i workshopen
som ska behandla primärproduktionen.
Resultaten från respektive
workshop kommer att sammanställas och bearbetas av arbetsgruppen till en åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen ska redovisas
senast den 28 februari 2018.

Investerar i fiskodling för
ökad produktion av sättfisk

ERFA-grupper
Nötkreatur och Får

Möt

espl
a
EKO ts

Under vintern planeras ERFA-träffar inom projektet Mötesplats
EKO för att byta erfarenheter mellan producenter och rådgivare.
Det finns idag en grupp mot nötkreatur och en mot får. Vill du
delta i någon av dessa grupper?

Vid Hushållningssällskapets
fiskodling i Kusträsk genomförs
investeringar för att säkerställa
en fortsatt uppfödning av röding, öring och regnbåge.
– Vi koncentrerar oss på
att renovera vattenintaget och
installerar utrustning för att
säkerställa syrgashalter.
Det leder till en bättre arbets-

miljö och blir även första steget
i en utökad produktion och
tillväxt säger Hushållningssällskapets vd Mikael Kivijärvi.

Kontakta: Hulda Wirsén, 070-520 94 12,
hulda.wirsen@hushallningssallskapet.se

Vi erbjuder SAM-rådgivning i både
Norrbotten och Västerbotten!
Hitta din rådgivare på www.hushallningssallskapet.se eller
ring växeln 0920-244 180 så kopplar vi dig!

God jul & Gott nytt år!
I år skänker vi en gåva till Barncancerfonden.

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