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Torkan i fokus
Vi som är lantbrukare på Gotland har drabbats hårt av torkan. Enligt LRFs beräkningar
uppgår förlusterna till över 1 miljard kronor bara på Gotland. Det handlar om skördeförluster, grovfoderbrist, strö- och halmbrist, spannmålsbrist för de som köper in spannmål,
ökad arbetsbörda på gårdarna, spannmålskontrakt som ej uppfylls, skogsbrukets extra
kostnader samt produktionsbortfall, tex livdjur som måste slaktas pga foderbrist.
Själv fick jag möjlighet att tillsammans med Hushållningssällskapets förbundsdirektör
Jesper Broberg, träffa Landsbygdsministern och hans statssekreterare den 23 augusti och
informera om situationen för lantbruket i Sverige och inte minst på Gotland, som är ett
stort jordbrukslän och tillsammans med Öland troligen har drabbats värst av årets torka.
Vi pratade om vad som går att göra för att stärka svenskt lantbruk både på kort och lång
sikt. På kort sikt behövs ytterligare stödinsatser utöver de 1,2 miljarder som är utlovade.
Detta första stödpaket är alldeles för litet. Annat som vi tog upp var att omgående ändra
reglerna vid offentlig upphandling, så att det blir lättare att alltid ställa krav vid inköp av
livsmedel som motsvarar de regelverk som lantbrukare i Sverige ska följa samt att införa
obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger. Vi lyfte även frågan om att redan
nu slopa trädeskravet 2019.
På längre sikt måste konkurrenskraften och lönsamheten stärkas i svenskt lantbruk för att
framöver klara enskilda år med tex extremväder. Resurser behövs också till forskning och
utveckling kring klimatanpassning och för säkrad tillgång till vatten.
På Hushållningssällskapet och Gotland Grönt Centrum AB är det full fart. Vi har fått 32
nya gymnasieelever i årskurs 1, vilket innebär att det nu är 75 gymnasieelever på skolan.
Vi kommer också att genomföra flera nya vuxenutbildningar i höst och vinter, läs mer på
www.grontcentrum.se.
Vi har lyckats få tag på två erfarna och duktiga redovisningskonsulter som börjar på Hushållningssällskapet den 1 november. Vi välkomnar Björn Åkerblom och Hans Pettersson i vårt
rådgivarteam. Hushållningssällskapen har också på nationell nivå förstärkt verksamheten
med juridiska tjänster i det nybildade Hushållningssällskapet Juridik AB.
I år är det 34:e gången som Hushållningssällskapet arrangerar Julmarknad. Den 24-25
november kommer Gotlandsjul att genomföras i Kongresshallen, Wisby Strand. Kom och ha trevligt med hela familjen!
Hushållningssällskapets 227:e årsmöte kommer traditionsenligt att vara på Wisby Clarion Hotel fredagen den
7 december. Många priser och belöningar ska delas ut.

Mats Pettersson
VD Hushållningssällskapet och Gotland Grönt Centrum AB
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018
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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
Thomas Hedin
0498 – 20 75 74

Stefan Pettersson
0498 – 20 75 75

Barbro Wallier
0498 – 20 75 72

För ett rikare liv på landet
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Energiexpo på Gangvide Farm
Under många år har det varit Energiexpo ute på Gangvide Farm
i När. I år var inget undantag och lördagen den 25 augusti var
gården öppen för alla intresserade besökare. Redan på fredagen
var det dock aktivitet på gården för då hade LRF ordnat olika
energiföredrag för sina LRF-medlemmar.
Bernt Pettersson från LRF Gotlands styrelse inledde dagens
program med att berätta om projektet Energiomställning grönt
näringsliv på Gotland. Enligt Bernt är syftet med projektet
för lantbrukets del att det ska bli mer resurseffektivt och på
det sättet få ökad lönsamhet. En enkel koldioxidbalans ska
göras på gårdarna och lantbrukaren ska få kunskaper om
olika fordonsbränslen. Samtidigt ska projektet leda till att
lantbrukarna får kunskap om vilka affärsmöjligheter det finns
i energiomställningen för lantbrukets del.
Bernt berättade att de växthusgasutsläpp som sker i Sverige är väl
dokumenterade. Skogen tar hand
om 85 % av Sveriges koloxidutsläpp.
Även växande grödor binder kol
till marken. Ett sätt att öka jordens
förmåga att binda kol är genom att öka
mullhalten i jorden. Förstår man dessa
samband så förstår man att de gröna
näringarna har många av lösningarna
vid energiomställningen!
Efter Bernt var dags att lyssna på
Mattias Eriksson som jobbar på
Energimyndigheten. Han började
sitt föredrag med att redogöra för
hur klimatfrågan har dryftats bland
världens ledare sedan 1980-talet. Det
är nödvändigt att se på klimatet ur
ett globalt perspektiv. Den sektorn
som har mest utsläpp globalt sett
är energisektorn. Växthusgaserna
fortsätter att öka och det är
elproduktionen i världen som är
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

största boven till de ökade utsläppen.
Vi använder ännu kol, olja och
naturgas för vår energiproduktion
och behovet av energi ökar ständigt.
Sedan 7-8 år tillbaka är Kina det
största utsläppslandet i världen,
medan Australien toppar listan om
man räknar ut utsläpp av växthusgaser
per capita.
EU:s samlade mål för växthusgasutsläppen innebär att utsläppen ska
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ha minskats med minst 20 procent år
2020 jämfört med 1990 års nivå. Just
nu, 2 år innan målet ska ha nåtts, har
EU:s utsläpp bara minskats med 10
procent. I Sverige har vi satt upp ett eget
mål att vi ska ha 100 procent förnybar
el år 2040. Samtidigt ska kärnkraften
fasas ut, vilket innebär att det är en
tuff utmaning vi står inför. Som ett
led att uppfylla 100-procentsmålet
har regeringen beslutat att göra
Gotland till ett pilotområde för att
bygga upp ett hållbart energisystem.
Det är Energimyndigheten som har
uppdraget att ta fram en färdplan
för hur Gotland kan ställas om
till ett hållbart energisystem och
genomförandet av projektet.

Förhoppningen är att projektet kommer
att leda till innovativa affärsmodeller
och bra systemlösningar. Tanken är
att pilotprojektet sedan ska kunna
uppförstoras och överföras till hela
Sverige. – Förhoppningen är att
Gotland blir en frizon för att testa
befintligt regelverk och samtidigt testa
nya idéer, sa Mattias. Faller projektet
ut som det är tänkt kommer Gotland
alltså visa vägen för hela Sveriges
framtida energisystem!
Lars Neumans föredrag handlade om
energieffektivisering på gårdsnivå.

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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Vad betyder det att effektivisera
energianvändningen? Jo, det innebär
att man använder mindre energi per
producerad enhet! Detta är viktigare
än att spara energi, menar Lars.
Ännu så länge är dieselolja det
dominerande energislaget på de
flesta lantbruk, först därefter kommer
elektrisk energi. För torkning och
uppvärmning används olja, men även
biobränsle. Dieseltraktorn är tyvärr
en dålig energiomvandlare, den har
bara en verkningsgrad på ca 33 %!
Jämför man med en elmotor som har
en verkningsgrad på 90 %, så förstår
man att mycket energi går förlorat i
en traktor. Det går ändå att jobba med
att minimera dieselförbrukningen vid
traktorkörning genom att använda rätt
växel och rätt varvtal. – Det är det vi
kallar för sparsamt körsätt, sa Lars.
Ett lägre varvtal gör att motorn kan
förbränna dieseln bättre och på så sätt
sparas energi. Lämpligt varvtal ligger
mellan 1600-1800 r/m. När man kör
transportkörning ska man inte ligga
på högsta varvtal för högsta fart. Det
är också viktigt att köra med ett jämnt
varvtal.
Lars berättade att i Greppa Näringen
finns det en modul som heter energikollen. Där har man samlat in data från
besökta mjölkgårdar med avseende på
deras energianvändning. Det nyckeltal
man valt att använda är kWh/kg
producerad mjölk. Det har visat sig
att det är en enorm spridning i hur
många kWh/kg mjölk man gör av med
på de olika gårdarna, men snittet ligger
mellan 0,15–0,17 kWh/kg producerad
mjölk. Det finns en del allmänna
åtgärder man kan göra för att minska
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

energianvändningen på mjölkgården,
en är att skaffa en plattvärmeväxlare,
en annan är att kondensorn ska
placeras där den kan hållas så kall som
det bara är möjligt. Ett sätt att minska
kylbehovet är att kyla ned mjölken
med kallvatten, så kallad för-kylning
av mjölk. För-kylningen kan svara
för 65 % av hela kylbehovet. Även
frekvensreglering av vacuumpumpen
sparar energi på mjölkgården.
För att spara energi i smågrisstallar kan
man sätta upp värmelampsarmatur
med sparknapp. På slaktsvinsgården
sparar man mest energi om energisnåla
fläktar installeras. Genom att ändra på
en del rutiner kan man som lantbrukare
spara energi. Fördelen med att bryta
en del av sina mönster är att det
oftast inte kostar någonting alls! Vill
man som lantbrukare bli bättre på att
spara energi så är det bra att kontakta
en energikonsult. Tänka bara på att
konsulten ska kunna lantbruk för att
ge rätt råd!
Näste talare på plats var Jonas Engström från RISE som berättade om
ett projekt där forskare gjort en
datorsimulation. Forskarna hade
jämfört två batteridrivna autonoma
maskiner på 36 kW vardera med
en 160 kW traktor. I simuleringen
minskade växthusgasutsläppen med
hela 92 procent! Energianvändningen
blev 58 procent lägre än med traktor
och dessutom blev enligt simuleringen
maskintrycket på marken 70 procent
lägre. Nu ska denna simulering provas
i verkligheten på ett hektar mark i
Uppsala. Jonas visade även ett enkelt
verktyg som kallas energisnurran och
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där du som lantbrukare ser vad som
händer om du går från oljebaserat
lantbruk till fossilfritt lantbruk. Två
lantbrukare fick berätta om sina
förutsättningar och så fick publiken
se vilka minskningar det blev om
man ställde om till fossilfritt. Många
av åhörarna på plats hade dock
synpunkter om att verktyget var för
grovt.
Vad finns det för möjligheter att få tag
på fossilfria drivmedel på Gotland?
Ja, den frågan fick Magnus Ahlsten
svara på. Han berättade att det för
närvarande finns biogas i Lärbro,
Visby och Alva. HVO finns i Roma
och Hemse men det kan köras igång
på flera håll! RME finns i Visby
och Roma. Magnus förklarade att
biogas produceras genom anaerob
nedbrytning av organiskt material och
biogasen är koldioxidneutral. Biogas
är billigare än bensin och diesel idag.
HVO produceras av slakteriprodukter
och är helt kompatibelt med diesel,
men man kan behöva att tvätta
dieselmotorn innan man börjar med
HVO. Klimatnyttan för HVO ligger på
90 procent. HVO innehåller varken
aromater eller svavel. Det är idag dyrare
än diesel, eftersom det nu blandas in
5 % HVO i all diesel för att minska
utsläppen. RME är en rapsmetylester.
Även här bör man tvätta dieselmotorn
innan användandet. – RME har fått
oförtjänt dåligt rykte, sa Magnus.
Orsaken till detta är att det har använts
kvaliteter som inte varit Premium förut,
förklarade han. Använder man bara
Premiumkvalitet är det inget problem
att använda RME istället för diesel.
Ska man ha biobränsle till gården
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ska man kontakta Energifabriken i
Norrköping eller Biogas Gotland. HVO
produceras ännu i väldigt liten skala.
I nuläget räcker hela världens HVOproduktion bara till halva Sveriges
förbrukning!
Traktorförsäljarna på ön fick avrunda
eftermiddagen med att berätta vilka
garantier som gäller om man vill
använda fossilfria bränslen i sina
traktorer. Det kunde konstateras att
traktortillverkarna inte har fokuserat
på att ta fram fossilfria traktorer! Det
var därför inte att rekommendera
att köra någon ny traktor, förutom
Valtra, med fossilfria bränslen.
Valtratraktorn är den enda traktorn
som säljs med HVO i tanken, berättade
återförsäljaren. Äldre traktorer går att
köra med en viss inblandning av RME,
men då krävs samtidigt tätare service
för att garantier ska gälla. Det är
insprutningssystemet som begränsar
användningen av fossilfria bränslen,
eftersom de är så känsliga för sot. De
flesta tillverkarna av traktorer har
alltså gjort dagens nya traktorer mer
känsliga för fossilfria bränslen än
de äldre traktorerna. Efterfrågan på
fossilfria traktorer måste först öka för
att tillverkningen ska komma igång!
Förmodligen krävs tydliga politiska
beslut för att dieselanvändningen ska
försvinna….

Christina Mellberg
husdjursrådgivare
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 76 35
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Vad har du på dig??
Tänker du på vad du har för kläder på dig? Materialet som
dina kläder är gjorda av kanske har belastat klimatet onödigt
mycket och är gjorda av oljeprodukter! En som tänkt mycket
på det här med våra kläders ursprung är Rebecca Burgess från
Kalifornien. Hon besökte Gotland i slutet av maj och innan
hemfärden passade hon på att hålla ett föredrag på Gotland
Grönt Centrum. Rebecca är ursprungligen textilkonstnär, men
har på senare år engagerat sig starkt för att utnyttja textilfiber
som är närproducerade med minsta möjliga klimatutsläpp. I
norra Kalifornien har en verksamhet byggts upp bestående av
150 lantbrukare och designers. Gårdarna drivs ekologiskt med
fokus på en rad åtgärder som gör att så mycket kol som möjligt
inlagras i marken.
För några år sedan insåg Rebecca att
en stor del av världens industriutsläpp
till vatten beror på sättet vi tar fram
textilier Hon bestämde sig då för att
under ett år endast använda kläder
som odlats och tillverkats lokalt. Hon
startade ett samarbete med odlare och
tillverkare samtidigt som hon startade
en blogg som hette “One year wardrobe
challange” (ett års klädutmaning).
Detta första drag blev snabbt en ny
rörelse!
Denna rörelse blev till en ideell
organisation som kallas “Fibershed”.
En Fibershed kan beskrivas som ett
avgränsat geografiskt område som har
resurser och infrastruktur för att skapa
lokalt skördade vävda plagg. Målet
idag är att textilier vuxit, processats,
designade, sytts, blivit burna och till
sist komposterade på åkrarna i en
radie av 150 miles d v s nästan 25 mil,
konceptet kallas ”soil to soil” dvs ”jord
till jord”.
Det organisationen Fibershed försöker
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

att lyfta fram till konsumenterna är
att fårens ull är protein som byggs
upp av gräset som fåren äter. Gräset
innehåller i sin tur kol från atmosfären.
Så mycket som 40 procent av gräsets
kol kommer direkt från atmosfären.
Genom att köpa kläder som tillverkas
med syfte att lagra in kol bidrar du
som konsument till att utsläppen av
växthusgaser minskar. Djur som betar
lagrar in 1,5 gånger mer kol permanent
i marken jämfört med utan betning.
Ull som material i kläder är alltså
klimatnyttig! Hampa och lin är också
intressanta grödor för att få fram
råmaterial till textiltillverkningen.
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Mycket av de kläder och textilier som
tillverkas idag har olja som bas och
detta är inte uthålligt!
Som lantbrukare i denna organisation
går man med på att införa olika
åtgärder som ökar kolinlagringen i
marken. Första steget på gårdsnivå
är att ta jordprover på alla fält och
analysera kolinnehållet i marken för
att på så sätt ha ett ingångsvärde
på gårdens kolinlagring vid start.
Sedan börjar lantbrukaren införa
de olika strategierna för att på
sikt öka kolinlagringen i marken.
Ingångsvärdet som man fått används
i officiella sammanhang för att visa
på att kolinlagringen på gårdens
marker ökar efter att åtgärder införts.
Det är nämligen viktigt att belysa
för konsumenterna alla de bra saker
lantbrukarna gör. Lantbrukarna har
uträkningar på hur mycket kol de
sparar eller lagrar in och det kan de
också berätta för konsumenterna!
Det finns en mängd olika strategier
för att lagra in mer kol i marken
som lantbrukarna kan vidta. En
väldigt effektiv åtgärd för att öka
kolinlagringen i markens är att tillföra
gödselkompost till marken. Komposten
höjer markens halt av organiskt
material och ju mer organiskt material
i jorden desto mer kol kan lagras in.
Andra sätt att öka kolinlagringen är
genom att inte plöja marken och att
ha mellangrödor så att marken är
bevuxen hela tiden. Man praktiserar
också direktsådd och odlar perenna
grödor med djupa rötter som gör
markens struktur bättre och därmed
gynnar både mikrolivet och maskar.
Vidare jobbar man på att förbättra
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jordens vattenhållande förmåga och
bygger upp vegetationsbarriärer för
att förhindra jordflykt. Betesdrift där
betena innehåller buskar och träd
är bra för kolinlagringen, likaså att
restaurera våtmarker och anlägga
busk- och trädridåer runt fälten. Totalt
sett jobbar gårdarna i Kalifornien
med 32 olika kolsänkande strategier,
alla används dock inte på alla gårdar
utan det sker en gårdsanpassning av
de olika metoderna. – Vi måste göra
människor medvetna om kraften som
finns under våra fötter, sa Rebecca.
Marken som kolsänka har enorm
potential!
Hon avslutade dagen med att säga att
vi behöver sammanlänka all forskning
för att kunna göra rätt åtgärder och
hitta fungerande datamodeller. –
Samarbeta med något universitet,
uppmanade hon oss.
Fakta:

Det verktyg som
används i Kalifornien för att
räkna ut gårdens kolinlagring och
växthusgaser heter ”Comet farm”. Där
matar man in gårdens förutsättningar
avseende grödor, åkrarnas skötsel i form av
plöjning, antal år mellan upptag av vallar mm.
Ett liknande system finns inom Greppa Näringen
och heter numera ”Vera”. Gårdens växthusgaser
kan räknas fram med hjälp av ”Vera” och man
kan få en del tips om hur man ska göra för att
minska sina växthusgasutsläpp. Modulen
kallas ”Klimatkollen” och är ett steg på
vägen för att bli mer medveten
om sin gårds utsläpp.

Christina Mellberg
husdjursrådgivare
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 76 35
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Räkna med att det blir torka varje år!
Gotland är en ö där naturen och miljön ligger väldigt nära det vardagliga livet. Vi har många utmaningar i och med klimatförändringar
och samtidigt stora möjligheter till nytänkande och unika lösningar.
Vi behöver tänka nytt, stort och försöka se med helikopterperspektiv
för att tillsammans kunna hitta framtidens lösningar. En person som
kan vara en resurs i detta arbete är Andrew Gray.
Andrew Gray är född och uppvuxen
på Nya Zeeland, på andra sidan
jordklotet, men har några generationer tillbaka sina rötter i Lummelunda, på Gotland. Andrew berättar:
”Jag växte upp på en gård med får och
nötboskap och har alltid intresserat
mig för miljön och för det som växer.
På universitetet utbildade jag mig
inom förvaltandet av naturresurser
(mark, vatten, jord och växter), det
vi gör idag påverkar livskvaliteten
för både nuvarande och kommande
generationer. Jag vill arbeta med att
se till att kommande generationer har
samma möjligheter som vi har nu.
Jag har arbetat i mer än 5 år med mil-
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jöledning i Nya Zeeland. Det primära
fokuset var att ge expertråd om hållbarhet och i synnerhet förvaltningen
av våra naturresurser till markägare,
konsulter, entreprenörer och allmänheten. De senaste två åren har jag
arbetat i Storbritannien, i London som
seniorrådgivare för Miljöbyrån, där jag
utformade och startade upp ett projekt
med syfte att minska översvämningsrisken i ett område på mer än 300
fastigheter, bl.a genom att sakta ner
vattnets flödestakt ”slow the flow”. Vi
lyckades få 45 miljoner kronor från staten för att sjösätta detta projekt innan
jag flyttade till Sverige nu i sommar.”
Andrew berättar här lite om vilka
tekniker man använder i Nya Zeeland
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i sitt förebyggande arbete att mildra
konsekvenserna av torka. Christina
Mellberg har översatt från Engelska.
Hur ser man på torka i Nya Zeeland? Man räknar med att det blir
torka varje år! Torka som fenomen
har kostat nyzeeländska lantbrukare
ansenliga summor pengar de senaste
åren. Detta har drivit på diskussioner
om att anlägga storskaliga bevattningssystem för att mildra följderna
av torkan. Det finns dock andra mindre kostnadsintensiva strategier som
lantbrukarna kan utföra för att göra
marken mer uthållig och därmed
lindra torkans effekter.
Nyzeeländska lantbrukare har av tradition haft som mål att ha sina betesdjur
slaktmogna innan torrperioden infaller men de senaste åren har torkan
infunnit sig mycket tidigare på året
jämfört med vad som tidigare varit
normalt. Torrperioden är också mycket
längre nu än förut. Detta har gjort
att många lantbrukare har hamnat
en vansklig situation. Lösningen har
blivit att minska ned sin besättning
eller tillskottsutfodrat sina djur med
kraftfoder när torkan kommer. Problemet med en sådan strategi är att
den urholkar lantbrukarens ekonomi
eftersom nästan alla andra lantbrukare
runtomkring gör precis samma sak! Effekten blir att slaktpriserna går ned till
ungefär hälften mot normalt på grund
av överproduktion och att kraftfoder
kostar mycket mer på grund av ökad
efterfrågan. Denna strategi ska alltså
bara användas i yttersta nödfall!
Det är också viktigt att beakta att
djuren måste ha ständig tillgång till
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

vatten under torrperioden. Många
nyazeeländska gårdar har egna brun�nar med rörledningar som ligger som
ett nätverk runt gården, men för att ha
tillgång till vatten jämnt krävs det att
lantbrukarna dessutom har möjlighet
att lagra extra vatten i små dammar
under den regniga perioden för att
sedan kunna utnyttja detta vatten när
torkan kommer. De anlagda dammarna är små till storleken men ligger på
strategiska ställen runt gården där det
inte finns några vattenledningar. Dessa
små dammar kan även utnyttjas till
konstbevattning av grödorna i mindre
omfattning, dock kan detta innebära
ökad arbetsbörda och bli kostsamt.
Det finns strategier som lantbrukarna i nya Zeeland nu börjar implementera för att ”mota Olle i grind”
inför en torrperiod. Gängse lösningar
har varit att samla upp vattnet, konstbevattna och utöka sina rörledningar,
men nu väljer man andra tillgängliga
alternativ som är billigare och mindre
riskbenägna. Arterna i betesfröblandningarna har ändrats och lusern, cikoria och svartkämpar ingår numera
i betesvallarna för att överbrygga betesbrist och se till att djurens tillväxt
hålls hög. Dessa betesväxter har högre
avkastning än de som varit vanligt förekommande förut, dessutom överlever
de mycket bättre under torra förhållanden eftersom de har en djupgående
rot. Dessa växter kräver dock annan
skötsel med avseende på gödning och
sättet de betas, men anstränger man
sig för att de ska trivas kan de generera
en tillväxt på över 200 g/dag för lamm.
En annan möjlighet att klara torkan är
genom att plantera betbara buskar och
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

träd som är möjliga att hamla. Under
en torrperiod är de enda växter som
är gröna i Nya Zeeland träd i form av
poppel och pilträd av olika slag. Poppel och pil har extremt djupa rötter
och lyckas dra till sig vatten även när
det är torrt. Löven utgör en näringsrik
föda när betena har torkat ned. Lövens
fodervärde ligger över djurens underhållsbehov. Genom att hamla trädens
övre grenar, vars lövverk är tätast, får
djuren tillgång till foder även under
en period med betesbrist. Pillöv har
dessutom ett högt innehåll av zink och
magnesium, vilka är viktiga mineraler
i djurens foderstat. Träden ger djuren
skydd för sol och vind, men leder även
till att jorden blir mindre flyktbenägen
och att vattnets kvalitet förbättras.
Allt eftersom vädret förändras och vi
får uppleva mer och mer ogynnsamma
väderföreteelser så måste vi börja reflektera över hur vi kan förhindra att
de negativa effekterna av vädret blir
för stora. Finns det enkla, innovativa
lösningar som går att ta till när vädret
förändras? Om man som lantbrukare
ställer in sig på att det ska bli en lång
torrperiod varje år så är man rätt förberedd när torkan kommer och då har
man också hittat lösningar som är mer
flexibla och mindre sårbara vid torka,
vilket leder till att de ekonomiska förlusterna blir då mindre.
”Hoppas på det bästa, men planera för
det värsta”.

Andrew Gray
telefon: 076-705 13 74
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Fossilfritt kött - Hållbarhetens Ö

Fossilfritt kött är Gotlands Slagteris och LRF Gotlands gemensamma hållbarhetsprojekt som
bl.a. ska kartlägga förutsättningarna för att föda upp djur till slakt, stycka och paketera samt
vidareförädla kött ända fram till konsument utan att använda fossila energikällor. Det är en otroligt
utmanande uppgift för köttproduktionen att ställa om till fossilfri produktion med dess komplexitet
och struktur. Projektet ligger i framkant vad gäller konsumenternas och kundernas efterfrågan och
genomförs i samarbete livsmedelsbranschens aktörer och bl.a. Sveriges Lantbruksuniversitet. LRF
Gotland och Gotlands Slagteri vill tillsammans med uppfödare av slaktdjur på ön hitta lösningar för
att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion.
Följande mål ska uppnås i projektet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kartläggning av information gällande omställning från fossil till förnyelsebar energi
Formulerad omvärldsanalys
Verktyg för omställning t.ex. kalkyler, checklistor energikartläggning m.m.
Verktyg som har fokus på marknadens intresse för klimatsmarta livsmedelsprodukter, t.ex.
marknads- och konsumentundersökningar samt marknadsanalys.
Nätverk och arenor som bidrar till fortsatt utveckling mot ett klimatneutralt Gotland både vad
gäller innovation och omställning till fossilfri köttproduktion.
Expertrådgivning till lantbruksföretag som ställer om sin energianvändning till förnyelsebara
alternativ.
Pilotgårdar som påbörjat omställningsprocessen.

Projektets styrgrupp består av:
Thomas Östlund, VD Gotlands Slagteri/Svenskt Butikskött
Anna Törnfelt, Ordförande LRF Gotland
Kjell Norman, Enhetschef Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Gotland
Elin Röös, Forskare och Universitetslektor, Institutionen för energi och teknik, Sveriges
Lantbruksuniversitet
Erik Jacobsson, Lantbrukare och ägare till Energifabriken
Petter Engström, Regionchef LRF Gotland
Fredrik Sundblad, projektledare Fossilfritt kött
Kontaktpersoner i projektet Fossilfritt kött är:
Fredrik Sundblad, projektledare fredrik.sundblad@lrf.se 0498-28 25 03
Anna Törnfelt, Ordförande LRF Gotland, anna.tornfelt@gotlandica.se , 073-707 29 45
Thomas Östlund, VD Gotlands Slagteri/Svenskt Butikskött, thomas.ostlund@svensktbutikskott.se
08-546 810 10
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Krismöte med anledning av torkan
Tisdagen den 21 augusti bjöd LRF Gotland in till möte med anledning av torkan som varit under 2018, på plats för att lyssna
och diskutera fanns rådgivningsföretag, myndigheter, politiska
partier och runt 300 lantbrukare. Under en lång period med
höga temperaturer och ingen nederbörd har det blivit stora
konsekvenser för lantbruket, skogsbruket och djurägare. Temperaturer har varit 4-6 grader över det normala i maj-juli och
vi har endast fått 25-30 % av den normala nederbörden.
Lantbrukare på Gotland har drabbats
hårt av torkan med förluster upp till
1,1-1,2 miljarder visar den kartläggning som LRF Gotland gjort för att
beskriva nuläget. Skördarna beräknas
på 48 % av en normal skörd, spannmålsgrödorna visar sämre resultat
med endast 40 % av den normala
skörden. Grovfoderbristen beräknas
till omkring 30 000 ton även om det
blir en hyfsad tredjeskörd. Bristen
på halm och strö motsvarar nästan
50 000 ton och foderspannmål runt
45 000 ton.
På mötet informerade rådgivningsföretag, banker, LRF Gotlands omsorgsgrupp och Lantmännen om vad de
kan göra för de gotländska bönderna.
Man pratade om risker vid import av
foder, som resistenta ogräs, afrikansk
svinpest och uppmanade till försiktighet vid hantering av gödsel som kan
innehålla importerat foder. Gotlands
Slagteri rapporterade bland annat
om utökade slaktvolymer, handelns
reaktioner och åtgärder samt deras
samarbete med omsorgsgruppen. Växa
Sverige tillsammans med LRF konsult
och Länsförsäkringar Gotland presenterade bland annat hur man kan få en
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

bättre uppfattning om sin egen gårds
situation.
Hanna Ahlsten
växtodlingsrådgivare
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 78 33

Hushållningssällskapet
hjälper torkdrabbade
Lantbrukare som drabbats av torkan kan
nu få kraftigt subventionerad rådgivning
för att klara sina djur och ekonomin. I
första hand är det ekonomisk rådgivning
och foderrådgivning som Jordbruksverket subventionerar. På Gotland kan
Hushållningssällskapet hjälpa ett 30-tal
lantbrukare med denna tjänst. Först till
kvarn gäller.
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Landsbygdsprojekt på gång
Hushållningssällskapet startar i höst upp ett nytt projekt ”100
Gröna och Blå upplevelser” i samarbete med Gotland Cruise
Network. Projektet syftar till att utveckla nya upplevelser inom
grön och blå näring på Gotlands landsbygd och på så sätt öka
konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Nätverksaktiviteter, workshops, föreläsningar mm kommer att genomföras inom projektet. Arrangörer och operatörer som paketerar
och säljer upplevelser på marknaden kommer att bjudas in och
kopplas ihop med företagen. Arbetet inom projektet kommer
också att fokusera på att skapa sammanhållen och lättillgänglig
information på flera språk om upplevelseturism på Gotland.
Projektet prioriterades av LeaderGute i juni och kommer att
pågå till årsskiftet 2019-2020
Ett upptaktsmöte äger rum tisdagen
den 6 november i Gymnastiksalen på Grönt Centrum med start kl
13.00. Innehållet kommer att bestå
av Inspirationsföreläsare, redovisning av en inventering som gjorts
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under sommaren samt idéarbete
kring nya produkter. På seminariet
kommer ett kalendarium avseende
möten som kommer att ordnas inom
ramen för projektet att presenteras.
Inom projektet kommer flera studieHushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

resor att ordnas som inspiration till
utveckling av det egna företaget samt
en resa till en besöksnäringsmässa
i Berlin i mars 2019. Deltagaravgifterna kommer att subventioneras av
projektet, så passa på att anmäla er
på seminariet. Först till kvarn gäller
för deltagande. Mer detaljerad information kring programmet kommer.
Sätt ett kryss i kalendern redan nu. Vi
lovar en eftermiddag med inspirationinventering-idéutveckling!

Miglavs från Aquadeli i Göteborg för
att uppdatera egenkontroll, HACCP
och ta del av nyheter avseende fiskhantering som införs av Havs och vattenmyndigheten till årsskiftet. Kursdagen
var ett samarbete med projekt Ökad
livsmedelsförädling på Gotland som
drivs av Gotland Grönt Centrum.
Glada deltagare på bilden t.v.
Kursdeltagarna. Björn Meijel, Busse Nordin, Johannes Klingvall, Marika Gardarfve, Leo Nordin,
Christer Klingvall, Elin Söderström, Elsa Norrby.
Kursledare Ilona Miglavs, AQUADELI.

Riina Noodapera
landsbygdsrådgivare
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 76 30

Projekt ”Produktutveckling- marknadsföring Gotländsk fisk pågår till
årsskiftet och där har det tagits fram
en fiskplansch under året som delats
ut på försäljningsställen/rökerier
runtom på ön under sommaren. Vidare har en skylt avsedd att fästas
på frysboxar för Gotländska fiskare
i samverkan tagits fram för att göra
det enklare för konsument att hitta
produkter av gotländsk fisk i butik.
Under hösten kommer en avslutande
aktivitet med inspiration för kockar
att genomföras inom projektets ramar
som förhoppningsvis leder till att några restauranger kommer att använda
mer av gotländsk fisk på menyn.
Ett seminarium för fiskförädlare
ordnades den 23 augusti med Ilona
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018
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Göran Qviberg – 35 år i lantbrukets tjänst!
Efter lång tjänstgöring kommer Hushållningssällskapets ”meste” rådgivare nu att gå i pension. Men inte helt. ”Två kunder
kommer jag att behålla” säger Göran. Men en rejäl nedtrappning
kommer det i alla fall vara fråga om.
De flesta som träffar Göran märker
snart att han är duktig på att prata!
Den färdigheten utvecklade han redan
i grundskolan, då han höll ihop med
ett gäng grabbar, som inte passade in
med de andra. Ville man inte slåss och
bråka fick man dra sig undan och prata
och på det sättet fick han stor träning
i att konversera.
Den tidiga skolgången beskriver Göran som tuff med mobbing från elever
och en fröken som tvingade honom
att skriva med högerhanden istället
för vänstern. Dessa saker ledde till att
han kom efter i skolarbetet. När det
var dags för att söka till realskolan sa
lärarinnan att det inte var någon idé
för Göran ens prova att söka in! Han
lydde lärarinnans råd och sökte inte
vidare, utan började jobba hemma
på gården i Havdhem istället. Han
jobbade hemma i ett par år, men när
han fick problem med ryggen och
läkaren sa att praktiskt lantbruk inte
vara något bra val för Göran, sökte
han in på folkhögskola. Nu var inte
ryggproblemen den enda orsaken till
Göran ville börja läsa igen, han tyckte
det var jobbigt att gå hemma och höra
hur farfadern tjatade på honom om att
snart skulle han ta över gården! – Reaktionen blev att jag ville göra precis
motsatsen av vad farfar sa, berättar
Göran. Väl inne på Folkhögskolan läste
han ett extra år bara för att det var så
roligt! Plötsligt visade det sig att han
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inte alls hade svårt för sig. Några läxor
behövde han inte ägna sig åt eftersom
han hjälpte sina klasskamrater med
deras skolarbete och på så sätt lärde
sig själv samtidigt. Göran fortsatte att
läsa på gymnasiets naturvetenskapliga
linje efter folkhögskolan. Trots att
han var ganska mycket äldre än sina
klasskamrater på gymnasiet tyckte
han att sammanhållningen i klassen
var fantastisk och han har ännu i dag
kontakt med en del av sina gamla
klasskamrater från den tiden.
När det var dags för yrkesval var det
ingen större tvekan om att det ändå
var den agrara sektorn som Göran var
mest intresserad av. Valet stod mellan
agronom eller lantmästare. Enligt Görans beräkningar skulle det ta längre
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

tid att bli lantmästare än agronom.
Han saknade ju både praktik på annan
gård och driftledarkurs. Han sökte in
och kom in på agronomlinjens mark/
växt-inriktning. Den här yrkesinriktningen har Göran aldrig ångrat. – Det
hade kanske varit kul att vara lärare
förstås, jag gillar ju att prata, skrattar
han. Redan innan avlagd agronomexamen fick Göran jobb på Hushållningssällskapet här på Gotland. I början på
maj 1983 flyttade han därför hem till
Gotland igen för att själv starta upp en
helt ny tjänst på ön. Han skulle kallas
HIR-rådgivare där bokstaven I stod
då för Intensiv. HIR-rådgivning var
en rådgivningsform som hade startat
på Hushållningssällskapet i Skåne ett
par år tidigare. Hösten 1982 hade Hushållningssällskapet på Gotland haft ett
möte för lantbrukare för att undersöka
om det fanns intresse för denna typ av
rådgivning även här på ön. Det visade
sig att det fanns ett stort sug efter
HIR-rådgivning och när Göran började
i maj hade han 64 gårdar att besöka!
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Det första Göran gjorde som nyanställd
var att gå in i en bokhandel och köpa
detaljerade kartor över Gotland så han
kunde orientera sig hur gårdarna låg
i förhållande till varandra. Sedan var
det bara att kontakta alla lantbrukare
för möte och kontroll av höstsäd. – Det
gick lite hastigt allting då, konstaterar
Göran nu, 35 år senare…
Första besöket blev ett besök där Göran lyssnade och kunderna fick berätta
om sin gård och de problem de ville ha
hjälp med. – Kursen i informationslära
var guld värd detta första år, säger Göran. Kursen i informationslära innebar
nämligen att eleverna fick lära sig hur
man ska bete sig för att ge råd till andra och att det var viktigt att lyssna in
kundernas behov.
Ett roligt minne från första rådgivaråret var när Göran kom till en gård
och kunden utbrast; –Tänk att jag har
fått en EGEN rådgivare, det här har
jag väntat på! Därefter blev Göran
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inbjuden på fika i finaste salongen. –
Detta var alldeles för högtravande för
min smak och redan nästa gång fikade
jag i köket med alla de andra, berättar
Göran.
Ett annat minne Göran aldrig kommer
att glömma är när han åkte ned till
ett fält själv för att titta på en gröda.
Lantbrukaren hade han inte lyckats
få tag i innan och eftersom han visste
var fältet låg så bestämde han sig för
att åka till fältet själv. Väl där såg han
en liten grön gräsrugg som såg lämplig
ut att parkera bilen på. När han kör
in i gräsruggen hörs det ett ljudligt
DUNK i bilen. Göran tänkte att, jaha,
där gick oljetråget på bilen. Han gick
ur bilen och såg hur vattnet flödade
fram under bilen. Han lyckades flytta
bort bilen en bit från gräsruggen bara
för att upptäcka att där bilen stått
tornar det upp sig en vattenpelare på
gott och väl en meter! Det var visst
en vattenhydrant han kört på! Göran
visste dock var pumpen satt och åkte
iväg för att stänga av vattnet och när
allt var färdigt kom bonden ned på
åkern. Göran var olycklig över situationen men det visade sig att det enda
lantbrukaren var olycklig över vara att
han inte varit på plats för att se hela
händelseförloppet!
Några år bestod delar av Görans tjänst
i att utföra SMAKkontroller av potatis.
Jobbet innebar att
han skulle skära och
koka potatis. – Det
här med att hålla
på med potatiskontroll var verkligen
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ingen kul arbetsuppgift, säger Göran.
Tursamt nog tog det slut på SMAKkontrollerna för Görans del när Sverige
gick med i EU 1995. Helt plötsligt blev
tjänsten på Hushållningssällskapet så
varierad som Göran önskat sig!
När jag frågar Göran om vilket avtryck han önskar att han lämnat efter
sig som rådgivare, svarar han: – Att
lantbrukarna har lärt sig att värdera
sin stallgödsel! När jag började som
rådgivare insåg jag snabbt att här på
Gotland kan vi inte intensifiera skördarna i lika hög grad som de kunde
göra i Skåne. Här fick jag fokusera på
att kapa kostnaderna istället. Ett sätt
att göra det är att se hur lantbrukarna
gödslar med konstgödsel och stallgödsel och anpassa givorna till ett verkligt
realistiskt skördeutfall. Under Görans
tidiga år visade det sig att inköpen av
fosfor- och kaliumgödsel kunde minskas överallt vilket sparade pengar för
lantbrukarna. – Jag vill påstå att jag
från första början gick ifrån termen
intensivrådgivning till individuell
rådgivning, säger Göran.
– Jag hoppas också att lantbrukarna
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

har uppfattat mig som respektfull mot
hur de bedriver sitt lantbruk och att jag
inte uppfattats som någon översittare,
fortsätter han.
I år ska Göran officiellt gå i pension
och i år har också varit det värsta år
han upplevt! Han har aldrig någonsin känt sig så maktlös som i år. Den
extrema torkan har ju slagit på hela
jordbruksnäringen på ett katastrofalt
sätt. – Alla bönder är mina vänner och
bekanta och att jag inte kan göra något
för att lindra denna katastrof har varit
oerhört tufft för mig psykiskt, avslutar
Göran.
Christina Mellberg

Alla kollegor och
kunder önskar
Göran
LYCKA till med
det nya
pensionärslivet!!
Bli medlem i
Hushållningssällskapet
www.hushallningssallskapet.se

”Vi verkar för en levande
landsbygd”

Göran Qvibergs fond
I samband med sin pensionering har Göran Qviberg instiftat en pris som
årligen ska tilldelas en framstående växtodlare på Gotland, ”Årets växtodlare”.
Hushållningssällskapet får förvalta pengarna på bästa sätt samt att utse
pristagare. Hushållningssällskapets HIR-rådgivare ska årligen nominera varsin
kandidat till priset och därefter beslutar Förvaltningsutskottet om vem som ska
få priset. Priset ska delas ut vid Hushållningssällskapets årsmöte och första
utdelning sker vid årsmötet den 7 december 2018.
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018
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Bokföring,
bokslut,
deklaration och
affärsrådgivning.
Samla allt hos
oss!
Hos oss får du som är
företagare allt på ett ställe.
Vi hjälper dig med allt från
de strategiska råden till den
löpande redovisningen.
Välkommen att kontakta oss.

Greppa näringen
Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning
inom Greppa Näringen, bl.a. växtnäringsbalanser, kvävestrategier,
bekämpningsstrategier, betesstrategier
och klimatkoll.
Greppa Näringen bidrar till att sänka
dina kostnader och öka lönsamheten.

are
på Gotland är:
Bengt Viken

tel. 070-775 76 33

Birgitta Kallings

tel. 070-775-76 32

Christina Mellberg tel. 070-775-76 35
Hanna Ahlsten

tel. 070-775 78 33

Stefan Uddin

tel. 070-710 22 11

Hushållningsällskapet Gotland
telefon 0498-20 22 40

mats.wilson@hushallningssallskapet.se
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Det är ”ekollonår” i år!
Tänk på att ekollon är giftiga för nöt,
får och hästar, ja även för hundar.
Ekollon innehåller höga halter av tanniner som kan orsaka inflammationer
i mage och tarm. Djuret kan dessutom
få skador i njurar och lever. Har du en
hage med mycket ekollon som fallit
ned se till att djuren har bra tillgång på
bete, tillskottsutfodra dem eller flytta
dem till en annan hage!
Tecken på förgiftning är hård träck
initialt, sedan blodig diarré, kolik och
mörkfärgad urin, bleka slemhinnor,
ödem, oregelbunden svag puls, andnöd, fodervägran, sår i munslemhinnan och allmän svaghet/apati, anorexi.
Christina Mellberg
husdjursrådgivare
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 76 35

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018
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Markkartering.se
I markkarteringsverksamheten har vi sedan 2011 samarbetat
med Hushållningssällskapet i Skåne. Samarbetet har varit bra
för oss på Gotland genom att vi får möjlighet att följa och delta i
de utvecklingsarbeten som sker hos en stor aktör på marknaden.
Volymerna är ca 10 gånger så stora i Skåne jämfört med Gotland.
Nyheten i år är att vi kommer att
lägga upp alla markkartor på internet
via markkartering.se. Det betyder att
din markkartering kommer att finnas
tillgänglig överallt var ni befinner er.
Det är väldigt ofta vid fältbesök som
en snabb kontroll på markkartan är
nödvändig för att förklara varför det
inte växer som det skall. Eftersom vi
nu lägger upp alla kartor från 2011
och framåt kommer det vid nästa
markkartering vara möjligt att på ett
överskådligt sätt få fram förändringar
i markvärden över tid. Det kommer
också att vara möjligt att på ett enkelt
sätt skapa styrfiler utifrån aktuella
markvärden. Markkartering.se kan
exportera styrfiler till de format som
passar er dataterminal.
Förutom markkartering.se så levereras
resultatet i en pärm med kartor och
på ett USB-minne. Med hjälp av USBminnet är det sedan lätt att lägga
in resultatet från markkarteringen
i gårdens växtodlingsprogram som
många nu har skaffat. Vi kan även hjälpa
till med att göra växtodlingsplaner.
Vi fortsätter denna höst att skicka
alla prover till Eurofins i Kristianstad.
Eurofins är ledande på analyser av
alla slag och deras laboratorium är
certifierat enligt fastställda standarder,
viket vi tycker känns tryggt. Sven
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Larsson från Österby i Ekeby är
provtagare i fält. All provtagning utförs
med GPS-teknik.
Ring nu
När skörden nu är avklarad är förutsättningarna goda att i höst hinna
markkartera innan vintern kommer.
Funderar ni på markkartering nu i höst
så ring eller skicka ett mail så fort som
möjligt så hör vi av oss
Bengt Viken
växtodlingsrådgivare
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 76 33
bengt.viken@hush.se		
Sven Larsson
provtagare
Hushållningssällskapet
telefon: 070-651 76 61
		

Sven Larsson är ute och markkarterar i
kornstubben
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

Nytt rekord i antal besökande vid årets
Skördefestival!
Vädret visade sig från sin bästa sida vid Gotlands Skördefestival
och besökarna strömmade till. Drygt 12.000 besökare blev
rekordet. Årets tema var ”Hållbart”. Uppfinningsrikedomen var
hög hos utställarna i hur man tolkade temat. Maskinföretagen
visade maskiner som drivs med förnyelsebara bränslen, GPS
teknik och andra lösningar för att minska bränsleförbrukning,
undvika såmistor mm
Region Gotland erbjöd en kul tävling
för hela familjen kring vem som
klarade av att sortera flest fraktioner
till återvinning– det blir extra roligt
när den yngre generationen slår
de äldre på fingrarna. Vid Grönt
Centrums utbildningstält kunde man
tävla om vem som kunde hålla två
mjölkkannor (med 18 kg i vardera
mjölkkannan) längst tid utan att
de rörde marken. Sundars MOMO
manifesterade hållbart med att servera
nepalesiska dumplings tillverkade på
gotländsk eller svensk råvara (kött och
ost). Vi får så härlig mat när vi samlar
mattraditioner från hela världen och
tillverkar maten på gotländska eller
svenska råvaror. Studieförbundet

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

Foto: KIK- Kreativ Int Kommunikation

Vuxenskolan erbjöd olika hållbara
samtal i mindre format kring tex ull
i trädgården, bivänlig trädgård, att
skörda regnvatten mm.
Årets upplägg med parkering på
vallarna bortom mjölkladugården
fick många positiva kommenterar.
Det innebar att alla besökare fick en
bättre bild av hela området och alla
aktiviteter som pågick. En del blev
lite förvirrade av att den stora entrén
flyttats. Till nästa år kommer fler
skyltar göra det tydligare att man som
besökare inte parkerar på åkern.
Tack vare att Svenska Brukshundsklubben firade 100 år visade Gotlands
hundaktiva upp ett digert program
på lördagen där man fick chansen att
se många olika sätt man kan aktivera
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sin hund på. Suderbys Ridklubb
anordnade en körtävling på lördagen
och de unga riddarna som visade
upp sig på söndagen blev väldigt
uppskattade.
SM i fårklippning vanns av Viktor
Larsson, tvåa kom Mathilda Andersson
och Simon Ronström trea. Häftigt att
Gotland kommer etta och trea i SM.
Läckert också att Sverige skickar två så
skickliga fårklippare till VM, en tjej och
en kille. Lycka till Viktor och Mathilda
i VM i Frankrike nästa sommar.
Intresset för att handla grönsaker, kött
och andra gotländska livsmedel av bra
kvalitet var stort. Många av utställarna
hade försäljningsrekord. Besökarna
kunde även njuta av gotländska
musiker i form av Glimra. I valtiderna
som var före valet fick besökarna
chansen att besöka åsiktstorget där
barnen kunde roa sig med Mamma
Mu, ansiktsmålning och äta glass så
att de vuxna i lugn och ro kunde prata
politik med politiker som bemannade
de olika stånden.

Fr.v. bronsmedaljör Simon Ronström, pappa
Anders Ronström och guldmedaljör Viktor
Larsson. Foto: KIK- Kreativ Int Kommunikation

toaletter mm. Roma Intresseförening
mobiliserar Roma företagarna och
fixade i år t.ex. kassaapparater och
betalstationer till alla entréer. LRF
ordnade ett jättefint scenprogram.
Hushållningssällskapet höll i att få ihop
alla 80-talet funktionärer som hjälpte
till vid parkeringar, entréer mm.

Foto: Riina Noodapera

Arrangemanget Gotlands Skördefestival är ett samarbete mellan sex
organisationer där alla har sina viktiga
delar. Roma IF ordnar, bygger och
tar ned alla tält, läktare, scenvagn,
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Studieförbundet Vuxenskolan håller
i olika workshops och seminarier.
Gotland Grönt Centrum håller med
platsen, maskiner och redskap, flis,
ordnar elkablage mm. Allt eftersom
Skördefestivalen växer så har även
projektledarteamet växt. I år bestod
projektledningen av Kicki Grönlund,
Jessica Hermansson och Susanne
Welin-Berger.
Vi alla, arrangörer och projektledning
vill tacka alla som möjliggjort årets
Skördefestival genom att vara sponsor,
utställare, annonsör, besökare, aktivitetsanordnare och alla andra som
hjälpt till på olika sätt. Tack!

Foto:Sophia Tollebrandt

Susanne Welin-Berger
projektledare Gotlands Skördefestival
telefon: 070-726 28 88
Goda Gotland delade ut sitt Regional Matkultur
ambassadörsföretagarpris. Årets ambassadörsföretag 2018 för
Regional Matkultur Gotland tilldelas REKO RING VISBY för arbetet
med att starta och administrera nyskapande direkthandel mellan
livsmedelsproducenter och konsumenter på Gotland. Med på
bilden är Anders Engström ordf Goda Gotland, Cecilia Olsvenne
Hejdenberg som håller i Reko Ringen, Gunnar Bolin Buters och
Andrea Bendelin Rone Smissarve, leverantörer till Reko Ringen.

Foto: Riina Noodapera
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018
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Välkommen till kick-off
av projektet
”100 Gröna och
Blå upplevelser”!
Hushållningssällskapet startar i höst upp ett nytt projekt ”100 Gröna
och Blå upplevelser” i samarbete med Gotland Cruise Network.
Projektet syftar till att utveckla nya upplevelser inom grön och blå
näring på Gotlands landsbygd och på så sätt öka konkurrenskraften
hos små och medelstora företag.

Plats: Grönt Centrum (gymnastiksalen)
Datum: den 6 november
Kl: 13.00 – ca 17.00
Vi lovar en eftermiddag med inspiration-inventering-idéutveckling!
På programmet:
•

Hur gör man i Uppland avseende gruppresor och konferenser?
Boka Uppland AB/Lovisa Mattson

•

Hur jobbar vi med samverkan i Jämtland Härjedalen inom
besöksnäringen? Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk
förening (JHT) Karin Gydemo Grahnlöf

•

Vi jobbar med idéutveckling tillsammans med lokala aktörer

Du kan anmäla ditt deltagande redan nu till
Riina Noodapera tel 070 775 76 30 eller
e-post riina.noodapera@hush.se

Vi bjuder på eftermiddagsfika!

Välkomna!
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TILLSAMMANS -det är ett aktuellt ord i dessa tider. För mig är
julen ett stort tillsammans på många vis. Det är den tid på året
när vi samlas och träffar våra nära och kära, när vi gör det lilla
extra för att glädja varandra och när vi tänker lite extra på dem
som har det svårt eller är ensamma. Eller det är så det borde
vara i alla fall.
Tillsammans är årets tema på Gotlandsjul; och för oss är det ett mångbottnat
tema. Vi ser att Gotlandsjul är den plats
där många Gotländska företag kan
samlas tillsammans under ett tak och
träffa besökare från när och fjärran,
där man får tillfälle att nätverka och
där möten mellan flera företag kan
utmynna i ett nytt TILLSAMMANS.
Vi tänker också att Gotlandsjul är ett
event vi gör tillsammans: utställare,
arrangör, besökare och funktionärer.
I år har vi flera samarbetspartners
vilket är extra roligt. Tidigare har vi
arbetat tillsammans med t.ex. Halfvede
musteri, Gutechark, Bulldegen och
Gute rosteri kring glögg och fika.
I år utvidgas detta tillsammans och
kommer i år även omfatta Destination Gotland som bygger paketresor
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 3:2018

för fastlandsresenärer och deltidsgotlänningar som innefattar biljetter
till Gotlandsjul. Gotlandsmedia
paketerar erbjudande i samband med
julmarknaden till sina prenumeranter.
Vi har Hotell Gute/Bredablick som
erbjuder ett Gotlandspaket med
boende och julmarknadsbiljetter till
förmånligt pris. Vill du komma passa
på att ha en myshelg i Visby med
julmarknadsbesök, shopping, fika,
restaurangbesök och annat trevligt
skall du passa på. Alla paketresor/
boendepaket kan du boka på vår
hemsida www.gotlandsjul.se.
Vår värd Wisby Strand kongress och
event har också tagit en mer aktiv
roll som samarbetspartner i år och
vill hjälpa till med de aktiviteter som
erbjuds på julmarknaden.
Förutom det sedvanliga minglet,
julshoppingen, det goda fikat med
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gotländskt kaffi, hembakt och skinksmörgåsar, jultallriken och julgröten
kommer ju musikunderhållningen
och andra roliga programpunkter. Se
programmet växa fram på
www.gotlandsjul.se.

För att få allting fungera och för att
göra julmarknadsbesöket till ett nöje
för såväl besökare som utställande
företag behöver vi alla våra fina
funktionärer som i många fall år efter
år ställer upp och jobbar ideellt på
julmarknaden eller bakar vårt goda
kaffebröd. De är värda ett stort fång
av de vackraste blomster för sin insats.
Utan er fungerar inget! Vi hoppas att
ni vill hjälpa oss även detta år.
Varje år skickar vi ut enkäter till
utställare och besökare för att få idéer
till hur vi kan göra julmarknaden
ännu bättre. Vad är det just DU
vill hitta på vå julmarknad i år?
Hjälp oss genom att höra av dig till
undertecknad. Det är TILLSAMMANS
med er vi kan bli bättre.

Apropå tillsammans -vi hoppas att alla
ni som använder sociala medier går
in och följer Gotlandsjul på facebook
och twitter och delar våra inlägg. Det
gäller även dig som är utställare på
julmarknaden. Det är ett mycket viktigt
tillsammans -inget enmans jobb!
Vi som håller i Gotlandsjul och alla
duktiga utställare som dukar upp
sina alster lördag och söndag 2425 november hälsar alla hjärtligt
välkomna till Wisby Strand.
Vi hoppas att även DU kommer!

Välkommen!
Veronica Östling
verksamhetsansvarig Gotlandsjul
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 76 36

Vill du vara med och
hjälpa till som funktionär
under julmarknaden
eller vill du delta som
utställare?

lördag och söndag
24-25 nov
kl. 11:00-17:00

Hör av dig till oss eller gå
in på
www.gotlandsjul.se
och anmäl dig!

Varmt välkommen till
marknaden som känns, doftar,
låter, smakar och utstrålar
gotländsk jul!
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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
Krister Bodin

070-083 24 48
070-224 22 50

Naturbruk
Maria Eriksson, utb.ledare
Annika Farinder, lärare
Hanna Cederlund, chefsinstr.
Stefan Pettersson, instruktör
Ulf Larsson, lärare
Ulla Johansson, lärare
Ylva Nordin, lärare
Marie Bodin, ladugård
Patrik Bendelin, gården
Åke Gustavsson, ladugård

073-342 80 83
073-020 93 99
072-070 71 66
073-684 32 87
076-949 47 88
076-949 01 99
072-070 71 67
073-958 30 89
070-326 69 85
070-882 08 59

växel 0498- 20 50 70

www.sv.se/gotland

Petra Rönnestig avd.chef
Kicki Grönlund verksh.utv.
Birgitta Nordling verksh.utv.
Jeanette Åkerblom Adler
Victoria Härlin

växel: 0498-501 80

0498-77 08 29
0498-77 08 22
0498-77 08 25
0498-77 08 27
0498-77 08 26

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
Ola Hallgren, husdjurstekniker
Mikael Larsson, husdjurstekniker
Yngve Jacobsson, husdjurstekniker
Ida Lindberg, (föräldraledig)
Viktor Ronström, husdjurstekniker
Monica Olsson, avelsrådgivare
Kristina Jacobsson, avelsrådgivare
Sara Eriksdotter Engsfrid, djurhäls.vet.
Hanna Cederlund, företagsrådgivare
Ebba Ansin, produktionsrådgivare
Malin Åberg, produktionsrådgivare
Cecilia Palmén, mjölkkvalité/byggrådgiv.

010-471 07 62
010-471 07 95
010-471 07 71
010-471 07 03
010-471 07 94
010-471 07 07
010-471 07 68
010-471 07 67
010-471 07 04
010-471 09 45
010-471 07 72
010-471 07 86
010-471 07 83

www.gårdochdjurhälsan.se
Fredrik Engström, veterinär gris och får
Ebba Schwan, veterinär smittskydd
Annika Melin, djurhälsoveterinär

växel 0771-573 573

070-508 51 33
072-230 86 77
0702-47 71 74

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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Hushållningssällskapet Gotland, Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster

VUXENUTBILDNING
Vuxenutbildning erbjuds på Gotland Grönt Centrum i Roma inom flera områden i
samarbete med Kompetenscentrum Gotland.
För att söka till våra utbildningar går du in på: www.gotland.se/yrkvux

Ekonomi & Management

Lammproduktion & företagande

Kurser: Entreprenörskap och företagande 1,
100p, Företagsekonomi 1, 100p, Ledarskap
och organisation, 100p
Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande
Studietid: 5 november 2018 – 22 februari
2019 med juluppehåll vecka 52-1

Kurstid: V. 45 – 8 en kväll i veckan
Kurs: Lantbruksdjur – specialisering, 100 poäng

Framtidens lantbruk kräver bra kunskaper i
företagsledning och management. Därför erbjuder vi nu i höst med start vecka 45, en specialiserad utbildning mot företagsledning och
management som kommer att hantera frågor
kring allt från företagsledning, till personalfrågor och ekonomistyrning.

Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN
Kursdagar: tisdag–onsdag kl. 08.15–15.00
Sista ansökningsdag: 21 oktober

Att arbeta inom lammnäringen ställer krav
på en kombination av biologiska, tekniska
och ekonomiska kunskaper. Utbildningen behandlar bland annat skötsel, hälsa och sjukdomar, utfodring, produktionssystem, stallar,
reproduktion, lagar och regler, djurvälfärd och
ekonomi. Det behandlar också foderbehov,
djurmiljö, djurhälsa, djuretik, produktkvalitet
och ekonomi.

Studietakt: halvfart
Sista ansökningsdag: 21 oktober
Behörig att söka är den som har grundskola
eller motsvarande samt redan har läst dessa
kurser, eller har motsvarande kunskaper: Djuren i naturbruket, 100 poäng, Lantbruksdjur 1,
100 poäng, Lantbruksdjur 2, 100 poäng

Besök oss gärna på: www.grontcentrum.se

