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Bra resultat

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 2:2018

 Mats Pettersson  
VD Hushållningssällskapet och 

Gotland Grönt Centrum AB 

Tack vare Hushållningssällskapets lyckade satsning på redovisningstjänster och ett 
ökat antal elever som läser naturbruk i vårt dotterbolag Gotland Grönt Centrum AB, 
kan vi redovisa ett överskott på över 1 miljon kronor 2017. 
Pengarna kommer att göra stor nytta i verksamheterna. 

Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott (styrelsen) har tagit initiativ till en ”För-
nyelseprocess 2018-2019”. Syftet är att se över vilka verksamheter vi ska satsa på i 
framtiden samt hur vi kan förnya och utveckla vår medlems- och 
gillesverksamhet. Vårt arbete ska vara kopplat till Hushållningssällskapens varumär-
keslöfte: Kunskap för landets framtid. Läs mer om Förvaltnings-utskottets ledamö-
ter på sidorna 15-19.

Gotland Grönt Centrum AB är ett icke vinstutdelande bolag, dvs alla pengar återin-
vesteras i skolan. Vårt mål är nu att vi ska bli det bästa naturbruksgymnasiet i Sve-
rige. Förutsättningarna finns. Eleverna får nu delta praktiskt i Lövstas skoljordbruk i 
mycket större omfattning än tidigare.

Vi har också gjort tre lyckade nyrekryteringar till Gotland Grönt Centrum AB. Tove 
Hellström börjar den 11 juni som ny VD-sekreterare och ekonomiassistent. Den 
1 augusti börjar Ylva Nordin som ny växtodlingslärare. Samtidigt kommer Hanna 
Nilsson att dela sin tid mellan Växa Sverige och Gotland Grönt Centrum AB, där hon 
blir chefsinstruktör och utvecklingsansvarig. I ansvaret ligger bla att se till att elev-
erna får de praktiska kunskaper som behövs för att de ska ha alla förutsättningar 
att prestera bra, när de kommer ut på olika praktikgårdar.

Den 10 juli bjuder vi in till Hallfredadagen för växtodlare på Gotland. 
1–2 september är det Skördefestival på Gotland Grönt Centrum, med SM i lamm-
klippning, djur- och maskinutställningar, massor av mat, olika barn- och familjeak-
tiviteter mm. I år med temat Hållbart. Vi behöver som vanligt många funktionärer. 
Kul om vi kan sätta publikrekord. Vi hoppas på fint väder och minst 12 000 besö-
kare!  

Ha en trevlig sommar!
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För ett rikare liv på landet 

Vi har finansierat 
landsbygdens 
entreprenörer i 
snart två sekel
Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas egen 
bank. Vår affärsidé är densamma som när vi startade 1836 
– att erbjuda finansiering till driftiga landsbygdsfamiljer så 
att företagandet förnyas och utvecklas över generationer.

Vi erbjuder även tryggt sparande och bolån till hus till alla 
som gillar landsbygden lika mycket som vi gör.

Vi finns nära dig. Kontakta någon av våra kundansvariga på 
Gotland eller läs mer om våra tjänster på landshypotek.se

Barbro Wallier
0498 – 20 75 72

Thomas Hedin
0498 – 20 75 74   

Stefan Pettersson
 0498 – 20 75 75
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Mycket vatten har runnit under bro-
arna sedan dess! Jag började undervisa 
2006 och har därefter skolat om mig 
till yrkeslärare på Linnéuniversitetet. 
2015, när Gotland Grönt Centrum 
bildades, blåste förändringens vindar 
och efter det har jag till min glädje sett 
många positiva förändringar. Elevan-
talet har ökat och just nu har vi ett högt 
söktryck till våra utbildningar. 
2016 togs beslutet att stänga grishuset 
på Gotland Grönt Centrum. Det var 
inte ekonomiskt försvarbart att driva 
grisproduktionen vidare i slitna stallar 
och med dålig ekonomi. Som lärare såg 
jag att möjligheten till sk autentiskt 

Samarbete – nyckeln till framgång!
Jag heter Annika Farinder och jag jobbar som yrkeslärare och 
APL*- ansvarig på Gotland Grönt Centrum. Platsen Lövsta har 
varit min arbetsplats sedan sommaren 2001, då jag som nyutbil-
dad lantmästare kom till ön för att arbeta som grishusförman i 
skolans grishus. Med grisar som största intresse och med några 
år som grisskötare och grishusförman, bla på Sveriges Svincen-
ter i Svalöv och Elgesta Gård i Örebro, kom jag till en fantastisk 
arbetsplats. Att jobba med ungdomar ligger mig varmt om hjär-
tat och arbetet i skolans stallar innebar att jag dagligen träffade 
våra härliga elever.                                  * APL= Arbetsplatsförlagt lärande

lärande skulle försvinna och jag var 
starkt kritisk till förändringen. Hur 
skulle jag kunna få eleverna intres-
serade av grisproduktion när jag inte 
längre hade stallar att gå till med mina 
elever?
Det visade sig att lösningen fanns på 
nära håll. Staffan och Inger Olofsson, 
duktiga grisföretagare med grispro-
duktion i 3 socknar visade sig vara 
intresserade av ett samarbete. Vi skrev 
ett samarbetsavtal som innebar att jag 
och mina elever kunde få tillgång till 
deras grishus för den praktiska delen 
av undervisningen gällande gris. Jag 
gjorde några praktikdagar hos Staffan 
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och Inger innan vi drog igång samarbe-
tet på allvar. Detta för att jag och mina 
elever skulle kunna följa företagets 
gällande rutiner.

Numera har vi ett etablerat samarbete. 
Eleverna och jag besöker regelbundet 
Staffan och Ingers företag. Eleverna 
får vara med vid seminering och dräk-
tighetstestning på Bolex suggring. Vi 
åker till Mafrids, där Staffan och Inger 
har en av sina satellitbesättningar med 
smågrisproduktion, för att lära oss 
grunderna om skötsel av sugga, små-
grisar och tillväxtgrisar. Därefter åker 
vi till Tippsarve i Hejde där det finns 
integrerad produktion i en av Gotlands 
mest moderna stallar.

Eleverna är inte alltid positiva till sitt 
första grishusbesök. Grisar är ju i det 
närmaste exotiska eftersom de sällan 
syns utomhus, såsom lamm och nöt-
kreatur gör. Man har helt enkelt ingen 
relation till grisar. De flesta av våra 
elever har aldrig ens varit i närheten 
av en gris och första besöket kan vara 

nervöst. När vi stannar minibussen 
intill grishuset och öppnar bildörren, 
och lukten av gris når näsorna så åker 
mungiporna ner…
-Måste vi gå in? Det luktar inte gott 
alltså….
-Hur länge måste vi vara här?
-När skall vi åka hem?
Det är nu som jag som lärare måste 
plocka fram precis all den positiva 
energi som jag kan uppbringa. Det är 
egentligen inte svårt – grisproduktion 
är ju det roligaste jag vet! Redan innan 
första besöket har jag försökt överföra 
min kärlek till grisar på mina elever, 
med blandat resultat. 

Vi går in och vi bekantar oss med 
grisarna. Vi gödslar och strör, pysslar 
med smågrisarna och fodrar. När det 
så är dags att åka hem så är det helt 
andra kommentarer från eleverna. 
-När skall vi åka hit igen? Det här var 
ju riktigt kul!
-Kommer vi att vara här mycket mer 
sen?
-Skall vi redan åka?
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Nästföljande grishusbesök blir lättare 
för eleverna – nu vet de hur det fung-
erar och vad som förväntas. De får med 
sig uppgifter att jobba med mellan 
de olika rutinerna. Målet är inte bara 
praktiska övningar utan även att ha 
teori ute i praktiken. Eleverna får öva 
på de olika momenten och vi lägger 
mycket tid på att öva det sk djurögat. 
En viktig del av djurskötaryrket är att 
kunna bedöma hur djuren mår. Ett 
bra djuröga borgar för att man en gång 
skall bli en duktig djurskötare. 
Jag träffar Staffan en dag i början på 
maj för att höra hur de ser på vårt 
samarbete. Varför valde de att tacka 
ja till samverkan med GGC?

-Det är roligt att vi kan vara med och 
utbilda framtidens djurskötare. Det 
känns bra att kunna bidra. Svensk 
grisproduktion har stora svårigheter 
att hitta personal i dagsläget. Lös-
ningen blir många gånger utländsk 
arbetskraft. Jag ser medarbetarbristen 
som det största hotet för svensk gris-

produktion. Vi skulle behöva 2 nya 
djurskötare men har svårt att rekry-
tera. Genom samarbetet med skolan 
hoppas vi att chanserna att hitta ny 
personal ökar.

Staffan listar de egenskaper som han 
ser som viktiga hos en djurskötare:
• Ansvarsförmåga
• En stor del av arbetet handlar om 

omsorg – ett gott djuröga är viktigt
• Lojalitet
• Att kunna grunderna om grispro-

duktion är såklart en merit, men har 
man bara ett stort djurintresse ökar 
chanserna för att man skall bi en bra 
djurskötare

Staffan vill passa på att slå ett slag 
för djurskötaryrket. Att jobba som 
grisskötare innebär omväxlande och 
roliga arbetsdagar. Det är ett stimu-
lerande arbete då de förändringar 
man gör snabbt syns i produktionen. 
En gylta är ca ett år när hon grisar 
första gången och därefter grisar 
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hon lite drygt 2 ggr per år. Det gör ju 
att tiden mellan en förändring och ett 
verkligt resultat är kort. Om man job-
bar med smågrisproduktion handlar 
arbetet i mångt och mycket om att vara 
barnmorska. Man tar hand om sugga 
och smågrisar, ser till att allt fungerar 
från grisning, digivning till utfodring. 
Undertecknad kan inte göra annat än 
att hålla med.

Hur tycker ni att det fungerar med 
eleverna?
-Eleverna kommer ju alltid hit med en 
lärare som är insatt i produktionen. 
Det fungerar bra.

Så här med facit i hand, måste jag er-
känna att det faktiskt blev bra – trots 
nedläggning av GGC:s grishus. Det 
blev till och med jättebra. Nu kan jag 
visa mina elever verkligheten. Vi har 

tillgång till moderna stallar, kunskap i 
form av den personal som arbetar hos 
Staffan och Inger, välskötta grisar och 
en bra lärandemiljö. Eftersom trans-
porten till grishusen tar lite längre tid 
än att gå ut till egna stallar så ställer 
det högre krav på mig som lärare. Jag 
behöver planera för att tiden i stallarna 
fylls med så mkt kunskap som möjligt. 
Varenda minut skall fyllas med något 
värdefullt, vilket har gjort mig till en 
bättre lärare (tror jag). Vi är alltid 
välkomna och personalen i stallarna 
är alltid tillmötesgående.

Annika Farinder
yrkeslärare
Gotland Grönt Centrum AB
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Sedan 2014 finns en hemsida www.
sverigeforsoken.se  där du kan hitta 
alla officiella försöksresultat från 
hela Sverige på en och samma plats. 
Där går det enkelt att hitta aktuella 
försöksresultat inom växtodlingen 
och söka aktuella regionala försöks-
rapporter. 

Du kan sortera på frågeställningar 
inom t.ex. sorter, växtnäring, vall och 
växtskydd. Genom sökmotorn kan 
du sortera på grödor och geografiska 

Försök och fältvandringar på Hallfreda 2018
Årets försöksprogram är inte helt klart (22 maj), hittills 
är det beställt 38 officiella och 16 övriga försök, samt 12 
demonstrationsodlingar. Alla försök är ännu inte utlagda och 
det kan tillkomma ytterligare nya försök under säsongen.

områden. Här finns möjlighet att 
enkelt skaffa sig ett beslutsunderlag 
för ett lönsammare val av insatsmedel 
eller strategier i sin växtodling. 
På hemsidan www.svenskraps.se finns 
försöksresultat från sortprovningarna 
av höstoljeväxter tillgängliga ca en 
vecka efter skörd.

Bo Pettersson                     
försöksledare 
Hushållningssällskapet                  
telefon: 070-775 76 34

Hallfredadagen den 10 juli  

Den 10 juli bjuder Hushållningssällskapet, LRF och Greppa Näringen in till årets Hallfredadag. 
Övriga medverkande är bl a företrädare från Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Svenska Lantmännen 
Lantbruk, Scandinavian Seed (SSD), Gullviks, HIR Skåne, Svenska Foder, SLU, Växtskyddscentralen 
(SJV) och Växa Sverige

Program
13.00 Extra inledande program 
• Vall och Majs i odling och foderkvalitet, Lantmännen, Svenska Foder och Växa Sverige. 
• Fosfortillgänglighet i höga pH värden, diskussion om lösningar, SLU, Faruk Djodjic

14.30 Hushållningssällskapet bjuder på kaffe på Hallfreda Hotell.
15.00 Försöks- och demovisningar, föreläsningar och information
• Fosfor , SLU, Faruk Djodjic
• Mellangrödor och dess nytta, HIR Skåne, Marcus Willert
• Problem ogräsen Vitblära och Renkavle, SJV, Per Widen

17.30 PH-opti, Nordisk Alkali, Thomas Fahlgren
18.00 Lantmännen bjuder på Charolaishamburgare.
19.00 Sedvanlig visningar av spannmåls- och oljeväxtgrödor 
21.00 Svenska Foder bjuder på kaffe.
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Den sista mjölkgården i Endre socken 

Sedan tolv år tillbaka driver Karin 
Nyström gården Lilla Hulte i Endre 
tillsammans med sambon Kent Pet-
tersson. Innan dess var det Karins 
föräldrar, Erna och Lasse som drev 
gården. När Karin var dryga året, 
1972, köpte föräldrarna Lilla Hulte 
och flyttade från en grisgård i Ekeby 
till Endre. Köpet var väl motiverat 
eftersom det var mjölkproduktion 
som Erna och Lasse ”brann för” och 
just den inriktningen fanns redan 
på gården i Endre. Även idag är 
mjölkproduktionen en av huvudin-
riktningarna. Hälften av företagets 
omsättning står dock deras entre-
prenadverksamhet för.  Kent och 
Lasse sår majs, hackar och packar 
ensilage och majs i ”korv” för andra 
lantbrukare runt om på hela ön. 

I tjugo år mjölkades det i den ursprung-
liga ladugården, men år 1992 stod dagens 
ladugård färdig.  Byggnaden har plats för 
120 mjölkande kor. Ladugården har varit 
och är ännu en lyckosam investering. 
Trots att stallet idag har ganska många 
år på nacken så är Karin väldig nöjd med 
ladugården. När vi går in i den förstår jag 
varför! Taket är ett så kallat opaltak som 
är ljusgenomsläppligt, vilket gör att det är 

väldigt ljust och trivsamt där inne. Under 
den mörka årstiden behövs det bara 3 
lysrörsarmaturer för att lysa upp hela det 
50 meter långa stallet! Halva taket ser an-
norlunda ut och det visar sig att det utbytt 
och därmed ljusare. Anledningen till att 
det bytts ut är att den sidans tak blåste av 
i en av de kraftiga stormarna för några år 
sedan. Karin befann sig då inne i ladugår-
den. Hon visste inte var hon skulle ta vägen 
när blåsten tog tag i taket, men stannade 
kvar i ladugården. Det visade sig vara tur 
eftersom takdelarna bara lade sig utanför 
ladugården och inget hamnade i stallet där 
människor och djur befann sig. 

Karin är egentligen inte alls utbildad inom 
den agrara sektorn. När hon var ung och 
det var dags för att välja inriktning för 
studier blev det förskollärarutbildning 
i Kalmar. Ända fram till yngste sonens 
födelse var det också som förskolelärare 
hon arbetade. När barnledigheten led mot 
sitt slut stod Karin vid ett vägskäl. An-
tingen skulle hon vidareutbilda sig till 
speciallärare, eller också skulle hon ta över 
gården. Valet föll på att ta över gården. 
Ett val hon verkligen inte ångrar. – Ingen 
har tvingat mig att ta över gården, valet 
var helt och hållet mitt eget, säger Karin. 
Den tanken dyker nästan upp dagligen 
hos Karin, hon värdesätter verkligen att 
hon gjort valet själv och aldrig haft någon 
press från någon att välja gården.  – Det 
finns många måsten som ska göras varje 
dag, men samtidigt kan du styra din tid, 
fortsätter Karin. 

Ett av de största problemen som Karin 
brottas med är att hitta bra arbetskraft. 
Under många år har det kommit unga 
praktikanter genom Jordbrukare- Ungdo-
mens Förbund (JUF) till gården. Det har 
dock varit en stor utmaning för Karin att 



tvättas. Det låter ju ganska lätt, men om 
inte stallet tvättas i flera dagar i sträck kan 
dokumentationen bli ganska betungande. 
Varje gång någon tvättar stallet ett par tim-
mar ska det skrivas upp; när, var hur och 
med tillhörande signatur. Det räcker inte 
att kontrollanten ser att det blivit tvättat, 
dokumentet måste finnas! 

Karin försöker hålla sig både inspirerad 
och uppdaterad inom sitt yrkesområde 
genom att läsa många olika lantbrukstid-
ningar, men även genom att vara med i en 
del nätverk för lantbrukare på Facebook. 
Det finns en grupp för kvinnliga bönder 
som många gånger har väldigt bra inlägg 
och Karin har fått många bra tips via det 
nätverket. – Visst finns det en del som inte 
skriver så vettiga saker, men då är det ju 
bara att hoppa över det, funderar hon! Det 
är också väldigt nyttigt att göra studiebe-
sök hos andra lantbrukare och se för- och 
nackdelar på deras företag och lära sig av 

det. Karin efterlyser dock mer kvinnor 
på träffarna för lantbrukare! Ett tag 

var Karin med i Lantmännens 
styrelse, men hon kände efter ett 
par år att hon inte ville lägga den 
tiden som det skulle behövas 
för att göra ett bra jobb där och 
därför valde hon att hoppa av 
uppdraget.  

En av de största utmaningarna 
lantbrukarna i Sverige står inför 

är att många människor är för långt 
ifrån matproduktionen idag. Ta till 

exempel veganerna, de verkar inte ha hela 
sammanhanget klart för sig, till exempel 
att grödorna många gånger gödslas med 
gödsel från djur. En annan stor utmaning 
för många lantbrukare är ekonomin. – De 
som satsat på sin produktion genom att 
bygga nytt idag har det alldeles för tufft, 
tycker Karin!                         
        forts. sid 25

ha flertalet av dessa praktikanter. Många 
har svårt att prata engelska och det har 
varit si och så med viljan att lära sig hur 
de ska klara av sina arbetsuppgifter. Karin 
har blivit en fena på att försöka hitta vä-
gar för att göra sig förstådd. Ett sätt för 
att tydliggöra hur arbetet ska utföras har 
varit genom att sätta upp beskrivande 
foton hur jobbet ska göras, men även hur 
slutresultatet ska se ut. 

Trots detta har många av praktikanterna 
inte klarat av jobbet och Karin tolkar det 
som bristande motivation. – Alla som 
kommit har haft någon form av jordbruks-
bakgrund, men det verkar som om att de 
inte har lärt sig några praktiska moment 
innan de kommit hit, säger Karin. Nu har 
Karin istället bestämt sig för att prova på 
att ha arbetskraft från ett bemanningsföre-
tag. Ännu har det dock inte varit så positivt 
som hon hoppats på, så hon funderar nu på 
hur hon ska gå vidare för att hitta bra ar-
betskraft. Lantbruksarbete verkar inte 
vara attraktivt för människor idag. 
Vid Arbetsförmedlingen kunde de 
inte hjälpa till med rekryteringen 
när Karin ringde och frågade 
efter arbetskraft, de skrattade 
bara åt hennes fråga! 

Ett annat problemområde 
med att vara lantbrukare är 
alla regler man måste förhålla 
sig till, tycker Karin. – Även om 
man försöker att göra allting rätt 
har man ändå hjärtat i halsgropen 
över att man kanske har missat någonting, 
säger hon. En del regler känns inte heller 
verklighetsförankrade och det skulle varit 
bra om mer sunt förnuft fick råda när det 
bestäms vad som ska gälla. Många gånger 
är det mycket onödig dokumentation som 
ska nedtecknas och sparas för att visas upp 
för kontrollanter. Ett exempel är att man 
måste skriva upp vilket datum stallarna 
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Det händer många roliga saker under 
skördefestivalen. Vi har SM i lamm-
klippning. Det är som vanligt många 
aktiviteter för barn och de flesta från 
förra året är med igen och vi satsar på 
att utveckla fler barnaktiviteter. Det 
blir fler hundvisningar och även att 
man kan ta med sin hund och prova 
på. Vi satsar på att få till ett ulltorg där 
alla som jobbar med ull som råvara kan 
delta och visa upp och/eller sälja sina 
produkter. Fler hästmänniskor är in-
tresserade att visa hur man jobbar med 
hästar. LRF Ungdomen hade förra året 
en väldigt uppskattad lastmaskinsimu-
lator i sin monter. Dom jobbar på att 
kunna ha den i år igen. 

Ny design på området. I år blir all par-
kering på vallarna bakom koladugår-
den och bredvid traktorpulling arenan. 
Vi kommer ha flera entréer med den 
stora entrén mot vallarna. Maskinerna 
kommer att finnas på planen framför 
ladan där SM i lammklippning genom-
förs vilket innebär att vi kan knyta ihop 

hela området på ett bättre sätt. 

På www.gotlandsskordefestival.se finns 
mer information och där läggs kartor 
över området ut. Det kommer att fin-
nas kartor att titta på i mobilen och att 
ladda ned som pdf filer för utskrift. Om 
du letar efter ett speciellt företag kom-
mer du kunna hitta det på hemsidan 
var det står. På Gotlands Skördefes-
tivals Facebook och instagram läggs 

Gotlands skördefestival 1-2 september
Välkommen till årets Skördefestival med temat ”Hållbart”! Got-
lands Skördefestival har utvecklats till en riktig folkfest för stora 
såväl som små. Välkommen att komma och delta som besökare 
eller varför inte funktionär? 
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löpande ut massor av tips från våra 
utställare och sponsorer. 

Vi har redan 80 anmälda till Skörde-
festivalen men det går fortfarande att 
anmäla sig som utställare vid Skörde-
festivalen om man uppfyller Gotlands 
Skördefestivals kriterier. Livsmedel 
ska vara från Gotland och/eller för-
ädlade på Gotland från svensk råvara 
eller förädlade på fastlandet från got-
ländsk råvara. Hantverk med råvara 
som tex skinn eller ull från de gröna 
näringarna på Gotland är välkommet. 
Maskinföretag med maskiner som är 
intressanta för aktiva inom de gröna 
näringarna är som vanligt en viktig 
del av Skördefestivalens utbud. Våra 
myndigheter och organisationer som 
jobbar för de gröna näringarna deltar 
givetvis också. Politiska partier finns 
på plats så vi har alla möjligheter att 
prata med dem och påverka dem kring 
hur de ska driva de gröna näringarnas 
frågor. 

Scenprogrammet håller LRF Gotland 
i. Kontaktperson är Monica Fie tel: 0498-
20 67 91 mail monica.fie@lrf.se. Har du 
något som du vill presentera på scenen 
eller tips och idéer om trevliga aktivi-
teter på scenen. Kontakta Monica Fie. 

Nytt i år är möjligheten att bli BRONS-
SPONSOR - vän av Skördefestivalen. 
Man betalar 2.000 kr och får 10 entré-
biljetter till Skördefestivalen och syn-
liggörs med logotype i programtidning 
och namn på hemsidan. Vi har redan 
några lantbrukare som valt att bli vän 
av Skördefestivalen. Vill du anmäla 
intresse eller veta mer, hör av dig till 
Jessica Hermansson tel 0709-660 837 mail 
jessica.hermansson@botvalde.com .

Vi som arbetar med Gotlands Skörde-
festival är många i de olika organisatio-
ner vi tillhör. I projektledningen finns 
Kicki Grönlund på vuxenskolan som 
har kontakten med alla utställare, Jes-
sica Hermansson sköter Facebook och 
sponsorer mm samt Susanne Welin-
Berger som är projektledare och håller 
i ekonomin. Styrgruppens ledamöter 
som kommer från alla arrangerande 
organisationer dvs Gotland Grönt 
Centrum, Hushållningssällskapet, 
LRF, Roma intresseförening, Roma 
Idrottsförening samt Studieförbundet 
Vuxenskolan drar alla ett rejält lass. 

Hjärtligt välkomna till Gotlands 
Skördefestival önskar alla arrangörer!

Susanne Welin Berger
Gotland Grönt Centrum AB
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www.scandinavianseed.se

Nyheter 2018!

DK Exception
Hög avkastning
Drösningsresistent
Mycket goda  
stjälkegenskaper

Dariot
Mycket hög avkastning
Drösningsresistent
Robust - stark 
höstutveckling

Möt oss i sommar!

Slätte Ekodag 19/6   Borgeby 27-28/6 

Brunnby 4-5/7   Hallfreda 10/7

HS Gotland 7 juni 2018 - Dariot DK Explicit.indd   1 2018-05-09   11:51:15

Vill du vara med och 
hjälpa till under Skörde-

festivalen?
Gotlands Skördefestival kan genom-
föras tack vare de sex organisationer 
som hjälps åt för att genomföra festi-
valen. Festivalen växer och vi behöver 
fler som tycker det är kul att vara en 
del av att visa upp våra gröna näringar 
på Gotland. På Gotlands Skördefestival 
erbjuds mycket kunskap och många 
aktiviteter förutom att man kan köpa 
härliga gotländska livsmedel. Vi behö-
ver bla hjälp med värdar i entrén och 
värdar som lotsar bilarna på parkering-
en. Om du hjälper till med en uppgift 
under fyra timmar så får du följande: 

•	 Fika och lunch den dagen du hjälper 
till. 

•	 Gratis inträde för dig själv resten 
av dagen

•	 Fyra endagsbiljetter eller att vara 
med på en trerätters funktionärsmid-
dag den 14 september

•	 Vi brukar få hjälp av härliga männ-
iskor så du får trevligt sällskap vid 
genomförandet

Vill du hjälpa till? Hör av dig till :
Inger Nielsen
telefon: 070-568 41 43 
mail: ingern54@gmail.com 
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 Det är vi som styr Hushållningssällskapet!

Hushållningssällskapet är inget vanligt företag, inte heller 
en  ideell organisation. Vi har en alldeles egen bolagsform 
”offentligrättslig korporation”. Vi är en ”kunskapsorganisation” 
-helt enkelt ett Hushållningssällskap! Vi har inga ägare, men 
det är våra medlemmar som ytterst bestämmer. Vårt arbete 
fastläggs av de förtroendevalda medlemmarna på årsmötet och 
styrs av styrelsen= Förvaltningsutskottet samt verkställs av VD. 
Eftersom vi inte har några ägare arbetar vi inte för att få höga 
vinster; vårt arbete är istället utvecklingsinriktat. Det betyder 
att vi behöver dra in våra omkostnader, men ev. överskott 
återinvesteras i företaget /organisationen.

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding
Ordförande i Hushållningssällskapet: Sedan 2010

Andra förtroende/styrelseuppdrag: Ordf i Göteborgs universitet, 
Beridna Högvakten, Fornvännerna, Almi Gotland, Stiftelsen för 
kunskapsfrämjande inom turism mm.

Hjärtefrågor du vill driva inom Hushållningssällskapet? Hela landet 
skall leva samt öka förståelsen för vikten av det arbete som utförs inom jordbrukssektorn

Hushållningssällskapets viktigaste roll i Sverige idag? Oberoende kunskapsfrämjare

Vilken roll ser du att Hushållningssällskapet spelar på det framtida Gotland?  
Nätverk och stöd för att utveckla landsbygden
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Peter Olsson, fastighetsmäklare
Tid i styrelsen/Förvaltningsutskottet: suppleant 1996-2003, 
ordinarie fr.o.m 2004 och ordförande i FU sedan 2010.

Andra förtroende/styrelseuppdrag: sitter i HS Förbunds 
valberedning, ordförande i Gotland Grönt Centrum AB, diverse 
mindre revisor-och valberedningsuppdrag.

Hjärtefrågor du vill driva inom Hushållningssällskapet? Utveckla vår egen 
verksamhet i HS och Gotland Grönt Centrum AB. Helheten.

Hushållningssällskapets viktigaste roll i Sverige/på Gotland idag? Oberoende 
organisation. Kunskap för landets framtid

Vilken roll ser du att Hushållningssällskapet spelar på det framtida Gotland? 
En viktig roll i att utveckla Gotland, precis som man medverkat till i mer än 200 år.

Något annat du vill förmedla till läsarna/medlemmarna? Bli en aktiv medlem 
och var med att utveckla HS.

Björn Dahlström, mjölkbonde
Tid i FU: Ordinarie sedan 1992, dessförinnan suppleant några år. 
Vice ordförande i FU sedan 2010.

Andra förtroende/styrelseuppdrag: Fritidspolitiker för 
Centerpartiet i Regionfullmäktige och Miljö- o hälsoskyddsnämnden. 
Valberedning i Hela Sverige skall Leva Gotland. Styrgruppsordförande     
för Skördefestivalen.

Hjärtefrågor du vill driva inom Hushållningssällskapet? Fortsätta 
förnyelsearbetet inom Hushållningssällskapet så att vi kan fortsätta vara en aktiv kraft 
för att stärka de Gröna Näringarna och därmed en positiv utveckling för hela Gotland.

Hushållningssällskapets viktigaste roll i Sverige idag? Att vara den fristående 
och oberoende kraften inom såväl rådgivningen som när det gäller utbildningar inom de 
Gröna Näringarna. Vi står för ”Kunskap för landets framtid”.

Vilken roll ser du att Hushållningssällskapet spelar på det framtida Gotland? 
Vi har stora möjligheter att fortsätta vara en stark utvecklingskraft för Gotlands framtid. 
Vi har ett stort förtroende i det gotländska samhället inte minst genom våra duktiga 
rådgivare och mycket lyckade försöksverksamhet. Dessutom har vi varit drivande i 
skapandet av Gotland Grönt Centrum och vi förvaltar fonder där vi delar ut vinsten till 
ungdomar som utbildar sig på olika nivåer för att bli en del av det Gröna Näringslivet. 
Allt det här skall vi naturligtvis fortsätta med men vi skall även i framtiden vara beredda 
att tillsammans med andra satsa på de utvecklingsprojekt som kommer att behövas för 
en lyckad framtid för de Gröna Näringarna på Gotland.
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Malena Bendelin, projektledare
Tid i FU: 5 månader

Andra förtroende/styrelseuppdrag: ordförande i Väte 
Hembygdsförening/Sockenförening

Hjärtefrågor du vill driva inom Hushållningssällskapet?
Öka attraktionskraften för det gröna näringslivet på Gotland.
Bredda och fördjupa kommunikationen om/för det gröna näringslivet. Backa upp 
Gotland Grönt Centrums viktiga arbete med eleven i centrum. 

Hushållningssällskapets viktigaste roll i Sverige idag?
Vårt gemensamma löfte i organisationen är ”Kunskap för landets framtid”. Vi är på 
många olika sätt med och bygger framtiden för det gröna näringslivet i hela Sverige. 

Vilken roll ser du att Hushållningssällskapet spelar på det framtida Gotland?
Vi har en viktig roll som oberoende aktör när det gäller att utveckla och sprida kunskap 
som bygger ett starkt Gotland nu och framöver. 

Frans Brozén, ekobonde
Tid i FU: sedan 2005

Andra förtroende/styrelseuppdrag: ordförande i Fårö församling,  Fårö 
Utveckling AB och i Gutekorn. Ledamot i bl.a i Kykorådet, Kyrkofullmäktige, 
Stiftsfullmäktige,  Egendomsnämnden, Regionfullmäktige, Gubis, Goda Gotland, 
Fårö Fiber samt i LAG-gruppen Leader Gute 
Hjärtefrågor du vill driva inom Hushållningssällskapet? Utveckla rådgivningen samt 
att jobba mot Länsstyrelsen/SJV så att de gör sitt arbete bättre,fortsätta utveckla GGC och 
utbildningarna där

Hushållningssällskapets viktigaste roll i Sverige/på Gotland idag? Sprida kunskap om 
vad Gröna näringarna har för betydelse för Sverige och dess utveckling

Vilken roll ser du att Hushållningssällskapet spelar på det framtida Gotland? Skapa 
större förståelse för de gröna näringarna

Något annat du vill förmedla till läsarna/medlemmarna? Var nöjd med det du gör  och 
lev väl!
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Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare
Tid i FU: Sedan 2015
Andra förtroende/styrelseuppdrag: Sitter med i Moviums 
ledningsråd, Stadsträdgårdsmästarföreningens styrelse och TCYKs styrelse 
(Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté) 

Hjärtefrågor du vill driva inom Hushållningssällskapet? Utbildningsfrågan 
inom trädgårdsbranschen där vi saknar mycket kompetens inom skötsel. 
Nätverkande inom och mellan de gröna branscherna.

Hushållningssällskapets viktigaste roll i Sverige idag?
Förmedla kunskaper och information. Skapa nätverkande inom branscherna. Aktivt medverka och 
ta del av aktuella frågor inom branschen på lokal och nationell nivå.

Vilken roll ser du att Hushållningssällskapet spelar på det framtida Gotland? 
Jag tycker att Hushållningssällskapets grundvision är bra, men att man måste uppdatera den 
efter behov och trender för att hålla sällskapet aktivt och intressant för nya och äldre medlemmar.

Kristian Gustafsson, mjölkbonde 
Tid i FU: Sedan 2014 

Andra förtroende/styrelseuppdrag: vice ordförande i Mellanskog på 
Gotland. 

Hjärtefrågor du vill driva inom Hushållningssällskapet/rollen på 
Gotland i framtiden: Att tillgodose kompetensförsörjning 
till det gotländska lantbruket/landsbygden.

Börje Bendelin, skogs- och lantbrukare
Tid i FU: sedan 2005

Andra förtroende/styrelseuppdrag: Sitter i regionens 
byggnadsnämnd, kyrkans stiftsstyrelse, egendomsnämnden, 
styrelsen för Gotlands frö- och oljeväxtodlarförening, styrelsen för 
Ragnar och Lydias Nilssons stiftelse, Mellanskogs SBO-råd Gotland.

Hjärtefrågor du vill driva inom Hushållningssällskapet?
Landsbygdsutveckling.

Hushållningssällskapets viktigaste roll i Sverige idag?
Opartisk rådgivning.

Vilken roll ser du att Hushållningssällskapet spelar på det framtida Gotland?
Satsa på det vi är bra på.

Något annat du vill förmedla till läsarna/medlemmarna? 
Utveckla GGCs utbildningsprogram.
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Mats Pettersson, VD
VD i Hushållningssällskapet Gotland: 13 år

Andra uppdrag: VD i Gotland Grönt Centrum AB samt diverse mindre 
valberednings- och revisorsuppdrag.

Hjärtefrågor du vill driva inom Hushållningssällskapet? Verka för 
lönsamma lantbruk och landsbygdsföretag

Hushållningssällskapets viktigaste roll i Sverige/på Gotland idag? Se ovan

Vilken roll ser du att Hushållningssällskapet spelar på det framtida Gotland? 
Vi har förmågan att hjälpa lantbruks- och landsbygdsföretagare att få en bättre framtid

Något annat du vill förmedla till läsarna/medlemmarna? 
Tillsammans kan vi flytta fram lantbrukets och landsbygdens position

Stefan Uddin, växtodlingsrådgivare
Tid i FU: 1:a året sitter som personalrepresentant

Andra förtroende/styrelseuppdrag: Sitter i styrelser för lokala 
LRF-avdelningen, Centeravdelningen, Jaktklubben, m.m

Hjärtefrågor du vill driva inom Hushållningssällskapet? Utveckla 
de gröna näringarna på Gotland

Hushållningssällskapets viktigaste roll i Sverige idag samt på det framtida 
Gotland? Att se till att HS traditioner bibehålls men med en anpassning och engagemang 
som passar idag

Heléne Lindberg, lantbrukare med mjölkkor
Tid i FU: Sedan 2014

Andra förtroende/styrelseuppdrag: Ordförande Växa Gotland 
och Kornbodens LRF (lokalavdelning), bygdegårdsföreningen i 
Lokrume, valberedning ARLA Gotland

Hushållningssällskapets viktigaste roll i Sverige idag?
Bedden vad gäller kunskap, rådgivning för lantbruket och landsbygden

Vilken roll ser du att Hushållningssällskapet spelar på det framtida Gotland? 
Vara fortsatt neutrala. Förmedla- bra samarbetspartner och att fortsätta vara bra på 
fältförsöken som vi får förtroende för att genomföra.



20 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 2:2018

Styrelseledamoten i Hushållnings-
sällskapens Förbund, Maria Norrfalk, 
berättade om sin bakgrund inom den 
skogliga sektorn och ambitioner med sitt 
engagemang inom Hushållningssällska-
pet. Bland annat berättade hon om sitt 
intresse för ”hushållning” som står för 
hållbar utveckling eller ”sustainability” 
som är ett innebegrepp idag och som 
Hushållningssällskapet arbetat med se-
dan det bildades 1791 på Gotland. Vidare 
ser Maria möjligheterna att vara med att 
utveckla organisationen, som är hennes 
specialintresse. HS förbund är en mycket 
slimmad organisation med bara 3 anställ-
da. Verksamheten och ca 700 anställda 
finns på landets 17 Hushållningssällskap. 
Maria är föreslagen av valberedningen till 
ny ordförande i Hushållningssällskapens 
förbundsstyrelse efter Sven Lindgren.

Efter kaffe och gruppdiskussioner delgav 
Årets Eldsjäl på Gotland Malena Bende-
lin sin syn på landsbygdsutveckling. 
Riina Noodapera presenterade ett projekt 
som Hushållningssällskapet lämnat in 
till LeaderGute som kan beröra gillenas 
arbete under de kommande två åren 
inom inventering och utveckling av be-
söksmål på landsbygden och tipsade om 
en fotokurs i höst för att alla vi ska kunna 
bli bättre på att förmedla en rättvis bild 

Möte med Hushållningssällskapets gillesstyrelser
Hushållningssällskapet bjöd in sina förtroendevalda dvs gil-
lesstyrelserna, tisdagen den 8 maj till Gotland Grönt Centrum. 
FU-ordförande Peter Olsson och VD Mats Pettersson informe-
rade om Hushållningssällskapet Gotland och Gotland Grönt 
Centrum AB. FU-ledamoten Malena Bendelin informerade 
om ”Förnyelseprocess inom Hushållningssällskapet Gotland”. 
Alla närvarande fick svara på fyra frågor om HS under kvällen. 

av landsbygden. Kvällen summerades 
av Peter Olsson, Björn Dahlström och 
Helene Lindberg. 

Fyra frågor det arbetades med under 
kvällen; 
Vad är bra med Hushållningssäll-
skapet (HS)? Bra att organisationen är 
opolitisk, opartisk och demokratisk, finns 
representerad över hela ön och är ett flexi-
belt kunskapsföretag med serviceinriktade 
rådgivare. 

Vad är mindre bra med HS? Det saknas 
yngre personer i gillesstyrelserna, att HS 
inte har egen skogsrådgivning, samt saknar 
tydlig roll för gillena. 

Varför väljer jag att vara aktiv i HS? 
Det är viktigt med att Hushållningssällskapet 
finns med dess viktiga uppgifter- kunskap för 
landets framtid, nätverket av representanter 
över hela ön och intressanta frågor inom 
hållbar utveckling som behandlas. 

Hur blir vi fler medlemmar i HS? In-
formera bättre om Hushållningssällskapet 
som organisation för andra än lantbrukare, 
arrangera aktiviteter för både män och kvin-
nor, se över medlemskategorierna och kam-
panjer/erbjudanden till olika målgrupper.

Något att jobba vidare med!

Riina Noodapera, Hushållningssällskapet
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Gotland är med ca 70 000 djur det 
län som, efter Västergötland, har flest 
lamm i landet. Antalet tackor och 
baggar i en gotländsk genomsnitts-
besättning uppgår till drygt 90 djur. 
Det är närmare tre gånger fler än för 
landet i genomsnitt. Ur ett industriellt 
perspektiv är detta en god utgångs-
punkt. Få och stora besättningar ger 
förutsättningar att utveckla en effektiv 
insamling av ullskörden. 

Hur tas den gotländska ullen 
tillvara idag? 
I media har det lyfts upp att svensk 
ull för miljontals kronor kastas bort 
varje år. Detta är naturligtvis ett stort 
resursslöseri – under förutsättning att 
det finns en marknad för den förnybara 
fibern. I förstudien, som huvudsak-
ligen genomförts i form av en inter-
vjuundersökning, har det gotländska 
ullflödet översiktligt kartlagts. Hur 
mycket ullråvara finns egentligen? Hur 
tas den gotländska ullen tillvara idag? 
En teoretisk beräkning av den årliga 
gotländska ullskörden har gjorts ge-
nom att utgå från Jordbruksverkets 
statistik över antal djur, en uppskatt-

Goda förutsättningar för ullindustri på Gotland
Kunskap om ullförädling, god tillgång på råvara och ett växande 
konsumentintresse för hållbara material ger förutsättningar att 
vidareutveckla en lokal gotländsk ullindustri.  Det visar förstudien 
”Förutsättningar för ulllfiberbaserad industri på Gotland” som Hus-
hållningssällskapet Gotland genomför under 2018 med projektstöd 
från Leader Gute. Med nyetablerade Ullkontoret i Endre har den 
gotländska ullnäringen fått tillgång till Sveriges – och Nordens – 
största ulltvätteri. Detta ger helt nya möjligheter för mer storskalig 
förädling av den gotländska ullråvaran.

Ullfiber från olika fårraser har olika egenskaper 
och passar bra för olika ändamål
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ning av hur ofta djuren klipps och 
vad varje djur ger för ullavkastning 
(beräkningarna finns redovisade mer 
i detalj i slutrapporten). Siffrorna, som 
är avstämda med branschfolk, ger vid 
handen att det klipps drygt 100 ton 
ull varje år på Gotland. Cirka 80 pro-
cent av den gotländska fiberråvaran 
utgörs av grå gotlandsull, från rasen 
Gotlandsfår. 

En god nyhet är att Gotland redan 
idag, tar hand om mer än hälften av 
all ull som klipps. Kartläggningen 
indikerar att omkring 50 - 60 procent 
av den årliga ullskörden på ca 100 ton 
samlas in. Det är mycket jämfört med 
landet i övrigt och beror främst på att 
det redan finns två större industriella 
flöden etablerade på ön. Tillsammans 
fångar de upp drygt 50 ton ull per år. 
Det ena industriella flödet, som funnits 

på Gotland under många år, är insam-
ling och försäljning till företaget Toarp 
i Västergötland som bl.a. tillverkar 
ullplädar. Det andra flödet, som vuxit 
successivt sedan 2015, är Ullkontoret 
i Endre som köper upp och tvättar ull 
för vidare försäljning. Utöver dessa två 
industriella flöden samlas ca 5-10 ton 
ull in och tas tillvara mer småskaligt 
av lokala spinnerier, hantverkare m.fl.

Erfarenhet och framtidstro
De företagare som intervjuats i un-
dersökningen av ullens värdekedja 
– från fårklippare till spinnerier och 
formgivare – vittnar om framtidstro 
och utvecklingsvilja. Det finns en stark 
önskan att ta vara på den gotländska 
ullråvaran, en passion för ull som ma-
terial och en vilja att utveckla ett mer 
hållbart tänk kring ullförädling.  
Genom Ullkontoret, som drivs av Jen-
ny Andersson och Hans Bulthuis, har 
Gotland redan idag en unik position i 
landet vad gäller förutsättningar för 
mer storskalig industriell förädling av 
svensk ull. Med några få undantag (ex 
trädgårdsprodukter) kräver all ullfi-
berbaserad förädling nämligen tillgång 
på ren, tvättad och sorterad ullråvara. 
Idag tvättar Ullkontoret cirka 35-40 
ton ull per år, men ulltvätteriet har 
kapacitet och tillstånd att årligen tvätta 
upp till 200 ton. Det är ungefär dubbelt 
så mycket ull som idag skördas totalt 
på Gotland varje år. 

Gotland har inte bara ett ulltvätteri, 
det finns även annan industriell er-
farenhet av ullförädling. För att lyfta 
några exempel kan nämnas att det idag 
finns tre aktiva tre ullspinnerier. Ett av 
dem, Stenkyrka Ullspinneri, startade 

Hans Bulthuis, Ullkontoret, vid ullpressen
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sin verksamhet så sent som 2017. Got-
lands Strumpfabrik är ytterligare ett 
exempel på en spännande satsning på 
industriell ullförädling. 

Marknaden för ull
Utan efterfrågan från marknaden är 
det svårt att utveckla en lönsam ull-
förädling. Förstudien har endast tittat 
översiktligt på marknadsförutsättning-
arna för ull, men konstateras kan att 
ullfibern som sådan är ett material i 
tiden. Ull är en industriell fiberråvara 
med en mängd värdefulla egenskaper: 
värmande, luftigt, ljudabsorberande, 
filtbart, flamsäkert, smutsavvisande, 
vattenresistent m.m. Olika ullfiber 
(exempelvis från olika fårraser) har 

sina specifika kvalitetsegenskaper och 
passar bra för olika ändamål.
Ull används traditionellt i kläder och 
heminredning. Mycket talar även 
fortsättningsvis för ullen i dessa sam-
manhang – ett förnybart naturmaterial 
som efterfrågas av medvetna konsu-
menter. I modebranschen talar man 
idag allt mer om Slow Fashion. Köp, 
slit och släng är på väg ut. Istället ska 
det vara hållbart mode med hållbara 
material. Hit hör ullen.

När det gäller ulltextilier i inredning 
är det kanske mattor och gardiner det 
man tänker på. Men en marknad som 
växt explosionsartat under senare 
år är den för ljudabsorbenter. I takt 
med att vi lever alltmer uppkopplat 
har tystnad blivit en bristvara. Många 
ljudabsorbenter görs i syntetmaterial, 
men med ull kan estetiska och ljud-
dämpande egenskaper kombineras. 
Gotlands Barbro Lomakka och Karin 
Kloth är goda exempel på formgivare 
som tagit fram och säljer produkter i 
ull för inredning av bl.a. offentlig miljö.
Det rum vi vistas allra mest i är sov-
rummet och i detta rum vill vi konsu-
menter gärna ha naturmaterial som 
andas. Svensk ull kan hitta en nisch 
här. Det finns sängklädesproducenter 
som gärna vill erbjuda svensk ull i 
täcken och kuddar – bara den är vit 
och tvättbar. Vitt är sängens och sov-
rummets färg! Den grå gotlandsullen 
passar möjligen till en pläd eller ett 
överkast.

”Nya” användningsområden för natur-
materialet ull finns bland annat inom 
marknadssegment som sport, hälsa 
och fritid. Ull i underkläder, sittunder-

Nypressad ullbal i juteväv
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lag, hästpaddar och yogamattor är bara 
några exempel på produkter där ullfi-
berns fantastiska egenskaper efterfrå-
gas. Inom trädgårdsområdet används 
ullfiber som marktäckning och även, 
blandat med torv, i pelleterad form 
som gödsel och jordförbättringsmedel. 
Ull som isoleringsmaterial i byggnader 
förekommer bl.a. i Tyskland.

Två större svenska storskaliga textil-
industrier (non-wowen) har besökts 
inom ramen för förstudien. Ull är i 
dessa sammanhang en av många tex-
tilfibrer som används i produktionen. 
Svensk ull efterfrågas inte specifikt 
då ursprung inte är viktigt för dessa 
industriers kunder. Det är snarare ul-
lens unika tekniska egenskaper som 
efterfrågas, exempelvis som värmetå-
liga filtringar i SKF:s kullager.

Sverige är i ett internationellt per-
spektiv en marginell aktör på en 
världsmarknad för ull som domineras 
av länder som exempelvis Australien 
och Nya Zealand. I förstudien har det 
varit särskilt intressant att titta på 
marknadsförutsättningar för den got-
ländska ullen, dvs den ull som skördas 
på Gotland där omkring 80 procent 
utgörs av den grå gotlandsullen.

Slutsatsen av denna översiktliga 
marknadsspaning är att den svenska 
gotlandsullen bör söka sig mot nisch-
marknader där design, hållbarhet, 
ursprung och den grå ullens unika 
egenskaper uppskattas. Svensk ull kan 
aldrig bli en bulkprodukt.

Nisch för svensktvättad ull?
Kanske finns också möjlighet att 
utveckla en marknad för svensk-

Ull - ett hållbart och förnybart naturmaterial

tvättad ull? Mindre spinnerier och 
lokala hantverkare tvättar oftast sin 
ull själva, men större volymer av in-
samlad svensk ull skickas idag normalt 
för tvätt utomlands, bl.a. till stora 
industriella tvätterier i England och 
Belgien. ”Svensk ull” innebär därför 
oftast endast att ullen har klippts i 
Sverige. Med en aktör som Ullkontoret 
har det nu blivit möjligt att erbjuda 
”svensktvättad svensk ull” för industri-
ell vidareförädling. Detta kan vara en 
intressant råvara att vidareförädla för 
företag vars kunder ser ursprung och 
närproducerat som något väsentligt. 

Sätt den gotländska ullen på 
kartan!Ullnäringen på Gotland är 
idag småskalig och ganska osynlig. 
Delvis beror det på att det saknas platt-
formar för affärsmässig samverkan 
mellan olika typer av företag. Det finns 



allt krävas enskilda entreprenörer med 
driv och affärstänk – men också en 
”katalysator” som kan kraftsamla och 
möjliggöra affärsmässig samverkan.
En långsiktigt hållbar utveckling av en 
ullfiberbaserad industri kommer också 
behöva tillgång till kunskap och forsk-
ning, såväl om fibermaterialet som om 
förädlingstekniker. 

Ett sådant samlat kompetenscentrum 
för ullfiber saknas idag i Sverige. Kan 
möjligen Gotland ta en 
position här?

Lotta Löwhagen- 
Lundberg 
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inte heller någon aktör idag som tydligt 
driver utvecklingen och kommunicerar 
den gotländska ullbranschens gemen-
samma utvecklingsfrågor. Kanske 
kan Gotland Grönt Centrum AB, dot-
terbolag till Hushållningssällskapet 
Gotland, ta den rollen i framtiden? 

Ett första steg i den riktningen är taget 
genom att Gotland Grönt Centrum AB 
under våren sökt medlemskap i ACTE 
(European Textile Collectives Associa-
tion), ett europeiskt nätverk för textil, 
mode och design. Förhoppningen är 
att ACTE-medlemskapet ska kunna bi-
dra till ökade internationella kontakter 
och utvecklande erfarenhetsutbyten 
inom det textila området.

För att den gotländska ullen ska kunna 
sättas på kartan kommer det framför 

Förstudien ”Förutsättningar för ullfiber-baserad industri på Gotland” 
har genomförts av Lotta Löwhagen Lundberg under perioden januari-april 2018. Kartläggningen har 
huvudsakligen skett genom djupintervjuer med personer som representerar företag och organisa-
tioner i den gotländska ullfiberns värdekedja – från ”klippning till förädlad produkt”. Även företag på 
fastlandet har intervjuats. En preliminär rapport (bildspel) redovisades vid ett seminarium den 24 
april i en workshop med branschföreträdare. Slutrapport och annat projektmaterial läggs efterhand 
ut på projektbloggen https://ullindustrigotland.wordpress.com/ 

forts från sid 11 

För en tid sedan var Karin på ett föredrag 
där föredragshållaren sa att man bör 
kunna räkna hem en investering inom tre 
år för att göra den… Inom lantbrukssek-
torn känns det snarare som om det kan bli 
en hel livstid!  – När ska Sveriges styrande 
få upp ögonen för att vi bönder behövs, 
funderar Karin. 

För egen del är dock Karin nöjd med sitt 
val av livsinriktning. Det roligaste är att 
kunna njuta av friheten av att kunna styra 

sin tid och hon ser det inte som ett bundet 
jobb. – Jag kan sluta med det här när jag 
vill och jag känner inte att barnen måste ta 
över. Man har ett rätt bra liv, det är ju det 
man har valt själv, avslutar Karin. 

Christina Mellberg
husdjursrådgivare
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 76 35
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Stoet Catinka fick årets första föl på 
Lojsta hed. Det blev ett brunt stoföl 
och det är nioåriga Catinkas fjärde föl.  
Tillsyningsman Ingvar Andersson 
uppskattar att det kommer drygt 
30 fölungar totalt. Fölen läggs ut på 
Lojstaheds hemsida allt eftersom de 
föds. Stoföl kostar 8.000 och hingstföl 
6.000 kronor.

Far till årets föl är Qvitt 619 som även 
kommer att gå med flocken i sommar.  
Qvitt, e: Lustig 561 u: Matilda 2501, 
är född i Gardsby, Fardhem, hos 
Carola och Börje Johansson, tidigare 
tillsyningsman på Lojsta hed. Qvitt är 
numera fastlänning och ägs av Anna-
Lena Holmer, Väderstad.

Det händer i sommar: 
Hingstsläppet äger rum på morsdag 27 
maj. Drevet samlas klockan 10.00 och 

hingsten släpps cirka en timme senare. 
Försäljning av kaffe och fika.

Guidade turer
Fyra tisdagar i sommar hålls guidade turer 
i russparken.
Aktuella datum: 3 juli, 10 juli, 17 juli och 
24 juli. 
Två turer per dag klockan 10.00 och 13.00.  
Förbokning krävs och turerna bokas på 
telefon 076-411 75 60. 

Russpremiering
Måndag 30 juli är det russpremiering på 
Lojsta hed. Drevkedjan samlas kl. 06.00. 
Premieringen börjar kl. 10.00.  Under 
dagen ges tillfälle att se flocken och årets 
föl i fållorna. Korv- och fikaförsäljning. 
Russridning. 

Dagen efter -tisdag 31 juli är det premiering 
för alla raser vid Suderbys i Sjonhem. 
Start kl 09.00. Premieringsförrättare båda 
dagarna är Kurt Larsson, Björketorp.

Catinka fick årets första föl 
Catinka, e:Timon 533 u: Aina 2854, fick ett brunt stoföl 25 april. Foto: Anna Ericsson



Vi tror på
lokala beslut 
och långa
relationer.
Välkommen!

Kung Magnus väg 6, Visby

0498-26 00 70
handelsbanken.se/visby_öster
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Utställning i Gropen
Onsdag 18 juli är utställning för ponnyer 
och kallblod i Gropen  i Stånga. 

Mer info på: 
Föreningen Gotlandsruss hemsida: 
www.lojstahedrussen.se och 
www.foreningengotlandsruss.n.nu/

Anna Ericsson

För den som vill vara med och stödja hästhållningen på Lojsta hed finns möjligheten att 
bli "Vän till russen på Lojsta hed". Som "Vän" kan enskilda och företag ge ett årligt bidrag- 
300 kronor för privatpersoner och 3 000 kronor för företag. Som "vän" får man postutskick 
och nyhetsmejl med hälsningar från russen. Företag får även sitt namn på hemsidan och 
på anslagstavlan i russparken. Betalningen sker digitalt via hemsidan lojstahedrussen.se. 
Där finns även information om hur pengarna används.
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Aktuella projekt
Projektet ” Fasta fiskeredskap utveck-
lar småskaligt fiske på Gotland” avslu-
tades med ett seminarium på Skansen i 
Herrvik med ett 30-tal deltagare. Riina 
Noodapera redovisade i korthet pro-
jektets innehåll, upplägg och mål. Aron 
Hejdström presenterade i ord och bild 
studieresan till Finland, Österbotten, 
som genomfördes i slutet av september 
2017, som många var intresserade av 
att få en repris av. 

Stig Pettersson, som anlitats som re-
sursperson i projektet för att fördjupa 
sig i regler gällande fiskevatten för 
fasta redskap presenterade proble-
matiken för de församlade. Det är en 
ganska invecklat regelverk som vi har 
lyckats åstadkomma i Sverige med 
licenser och annat. 

Vidare lever äldre tiders system kvar 
med samfälligheter som behöver en 
översyn. I samband med denna punkt 
fick Rolf Gydemo, Länsfiskerikon-
sulent, beskriva nuläget avseende 
licenser, båtar och vad som gäller för 
yrkesfisket respektive fritids- och hus-
behovsfisket. 

Hushållningssällskapets projektverksamhet 
Som avslutning på seminariet berät-
tade Aron Hejdström om det gemen-
samma Leaderprojektet som startat 
kring Säl och skarv i Östersjöregionen. 

Bilder och en sammanfattande rapport 
samt dokument avseende arrende av 
fiskevatten för yrkesfisket kommer att 
finnas tillgänglig på Hushållningssäll-
skapets projektblogg fiskmatgotland.
wordpress.com när projektet är slut-
rapporterat.

Projektet ”Produktutveckling-mark-
nadsföring Gotländsk fisk” har un-
der våren genomfört en aktivitet på 
Restaurang Rosengården med test av 
udda fiskarter bland annat, Simpa, 
Sjurygg och olika sjögräs och alger i 
kombination med varandra samt med 
mer traditionella fiskarter såsom sik 
och skarpsill. 

Aktiviteten avslutades med en regel-
rätt smakprovning med medlemmar 
och gäster ur Chaine des Rôtisseurs 
som är en gastronomisk förening för 
yrkesmän och amatörer. Smakprov-
ningen hade initierats av Lars Magnus 
Lahne och blev väldigt intressant. 
Protokollen från övningen visade på 
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hur skarpsill kan användas i restau-
rangsammanhang för att bli riktigt gott 
på olika sätt. 

Smakprovningen genomfördes i fem 
olika serveringar med flera smårätter 
i varje servering och sköttes galant av 
Henrik Westerlund från Restaurang 
Rosengården (medlem i Chaine) och 
Thomas Skärlén med Lernia- elever. 

Marknadsföringsmaterial av udda 
gotländska fiskarter har tagits fram 
som användes på speed-dating med 
Restauranger 17 april. Nu planeras 
deltagande i Skördefestivalen som 
ska visa på ytterligare bredd inom den 
Gotländska småskaliga fiskenäringen. 
Info och bilder från projektet kan du 
följa på fiskmatgotland.wordpress.com 
på webben.

Förstudien ”Förutsättningar för ull-
fiberbaserad industri på Gotland” 
har genomförts och ett seminari-
um med ett 30-tal deltagare ägde 
rum den 24 april på Gotland Grönt 
Centrum. Mer om det projektet lä-
ser du på annan plats i tidskriften. 

 
På gång
Hushållningssällskapet har lämnat
in en ansökan till LeaderGute för att
genomföra ett projekt inom besöks-
näringen kallad ”100 gröna och blå 
besöksplatser på Gotland” som ett led 
i genomförandet av Gotlands besöks-
näringsstrategi med en inventering av 
gröna och blå upplevelser och ett antal 
möten förlagda till olika platser på ön 

för att möta aktörer inom paketering 
samt företag på ön med utvecklings-
bara produkter.  

Riina Noodapera
Hushållningssällskapet

foton: Göran Nilsson Bildvision 
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Årsmötet i Årets Socken Fröjel utgjor-
de startskottet för en ny organisation 
för Hela Sverige ska leva Gotlandsav-
delning med åtta ordinarie ledamöter 
inklusive ordförande samt en adjung-
erad representant från Årets Socken. 

Den nya styrelsen består av 
Lars Gustavsson, ordf. Grötlingbo
Göran Gomér, Hejde
Stellan Sigsarve, Näs
Eva Gahnström, Bro
Åke Berglund, Hogrän
Inger Ahlberg, Visby/Fårö
Maria Larsson, Lärbro
Kerstin Johansson Norrby, Hemse

Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning har ny 
organisation och styrelse

Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning står på egna ben sedan 
årsmötet 10 april. Det betyder att kansliet inte längre finns på 
Hushållningssällskapet och att Riina Noodapera och Mats 
Pettersson inte längre är kontaktpersoner.

Årets Sockenrepresentant är Jerker 
Eneqvist, Fröjel. 

Vi önskar den nya organisationen och 
styrelsen lycka till i sitt arbete med 
att bevaka aktuella landsbygdsfrågor. 

Riina Noodapera
Hushållningssällskapet Gotland
f.d. sekreterare Hela Sverige ska leva 
Gotlandsavdelning



Företagsklustret på Gotland Grönt Gentrum

växel 0498-69 10 50  www.grontcentrum.se
   
Mats Pettersson, VD 070-316 04 01
Susanne Welin-Berger, utv.proj. 070-726 28 88

Administration och konferens
Tove Hellström  0498-69 10 50 
Jörgen Olsson, fastighet, IT  070-852 99 66

Restaurang   0498-69 10 55

Fastighetsskötare
Tomas Lauström  070-083 24 48
Krister Bodin  070-224 22 50
   

Naturbruk
Maria Eriksson, utb.ledare  073-342 80 83
Annika Farinder, lärare 073-020 93 99
Stefan Pettersson, instruktör 073-684 32 87
Ulf Larsson, lärare  076-949 47 88
Ulla Johansson, lärare 076-949 01 99
Marie Bodin, ladugård 073-958 30 89
Patrik Bendelin, gården 070-326 69 85
Åke Gustavsson, ladugård 070-882 08 59

växel 0498- 20 50 70    www.sv.se/gotland  

Petra Rönnestig avd.chef          0498-77 08 29
Kicki Grönlund verksh.utv.        0498-77 08 22 
Birgitta Nordling verksh.utv.     0498-77 08 25
Jeanette Åkerblom Adler 0498-77 08 27
Victoria Härlin   0498-77 08 26

växel: 0498-501 80     www.leadergute.se       

John Gambe, verksamh.ledare  
Maria Breineder, processhandläggare 
Mikael Håkansson, processledare 072-555 39 55

www.slu.se

Sigrid Agenäs, professor   018-67 16 33

växel 010-471 00 00       www.vxa.se  

Renate Martin Olofsson, aff.omr.chef fält  010-471 07 62
Ola Hallgren, husdjurstekniker    010-471 07 95
Mikael Larsson, husdjurstekniker 010-471 07 71
Yngve Jacobsson, husdjurstekniker  010-471 07 03
Ida Lindberg, (föräldraledig)           010-471 07 94
Viktor Ronström, husdjurstekniker  010-471 07 07
Monica Olsson, avelsrådgivare     010-471 07 68
Kristina Jacobsson, avelsrådgivare   010-471 07 67
Sara Eriksdotter Engsfrid, djurhäls.vet.  010-471 07 04
Hanna Nilsson, företagsrådgivare 010-471 09 45
Ebba Ansin, produktionsrådgivare  010-471 07 72
Malin Åberg, produktionsrådgivare  010-471 07 86
Cecilia Palmén, mjölkkvalité/byggrådgiv.   010-471 07 83

www.gårdochdjurhälsan.se 

Fredrik Engström, veterinär gris och får 070-508 51 33
Ebba Schwan, veterinär smittskydd     072-230 86 77
Annika Melin, djurhälsoveterinär    0702-47 71 74

växel 0771-573 573    www.lrf.se  

Petter Engström, regionchef              0498-20 67 92
Amina Nasser, utskickshandläggare 0498-20 67 93
Monica Fie, administration  0498-20 67 91
Miriam Åkerström, verksh.utv, kommunikatör 0498-20 67 94
Fredrik Sundblad, projektledare  070-828 46 55 
Lisa Engström, projektledare    0498-20 67 62

www.mellanskog.se 

Jan Ekdahl, virkesområdeschef          010-482 81 84
Bert-Inge Kalsson, inspektor N:a Gotland 010-482 81 81
Jan-Erik Dahlbom, inspektor Mell:a Gotland  010-482 81 80
Thomas Johansson, inspektor S:a Gotland  010-482 81 85
Tarras Martinsson, produktionsledare  010-482 81 83

www.lansstyrelsen.se
Lars Nellmer     070-232 70 69
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B
Avsändare:

Hushållningssällskapet Gotland, Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster

Prenumerera på något eller 
flera av våra växtodlingsbrev:

Skånebrev
Täcker det mesta inom växtodlingen inkl. marknadsfrågor. Produceras i samarbete med HIR-
Skåne -som ligger i framkant inom svensk växtodling, men anpassas till gotländska förhållan-
den. Ca 50 brev/år.

Gotlandsbrev
Helt egenproducerat brev för dig som vill ha något enklare men ändå den väsentligaste 
informationen. Ca 25 brev/år. 

Vallbrev
För dig som enbart odlar grovfoder. Speglar all grovfoderproduktion som slåttervall, 
bete och  majsodling. Ca 15 brev/år. 
  

Odlarbrev EKO
Växtodlingsbrev med inriktning på ekologisk odling. Gotlandsanpassade brev producerade i 
samarbete med Hushållningssällskapet Östergötland. Ca 25 brev/år.

Ring oss för pris och information!

Göran Qviberg telefon: 070-775 76 31
Hanna Ahlsten telefon: 070-775 78 33


