nr 4 2018
Hushållningssällskapet Gotlands

tidskrift

Gott Nytt År!

Innehållsförteckning
Hushållningssällskapets russtam, Lojsta hed:
Tillsynsman Ingvar Andersson, Autsarve, Lojsta
telefon: 070-547 82 68
E-post: ingvar.autsarve@gmail.com

Stiftelsen Liljewalchska Donationen
förvaltas av Hushållningssällskapet
Kontaktperson:
c/o Gunnar Kotz, Smissgatan 17, 623 51 Hemse
telefon: 070-198 17 03
info@liljewalchska.se läs mer på: www.liljewalchska.se

sid

Ledare: Vi utökar rådgivningsverksamheten

3

Gårdsbesök Moving Floor

5

Digitalisering inom lantbruket

9

Intervjuer årmötesbelönade

10

Presentationer av nya ledamöter i FU

13

Hushållningssällskapets personal

15

Det 227:e årsmötet

18

Upptakt 100 gröna och blå upplevelser

22

Hushållningssällskapets gillesårsmöten 2018

24

Gastronomiska Matverk Gotland

26

Gotlandsjul

28

Julmat på Gotländska

30

Kontakta oss på Hushållningssällskapet
		

		
VD
Mats Pettersson
Växtodlling		
Birgitta Kallings
Bengt Viken
Hanna Ahlsten
Stefan Uddin

telefonnummer:
20 22 41, 070-316 04 01
070-775 76 32
070-775 76 33
070-775 78 33
070-710 22 11

Adress:

Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster

Mat, livsmedel och hälsa
20 22 46, 070-775 76 36
Veronica Östling

Hemsida: www.hushallningssallskapet.se
E-post: gotland@hushallningssallskapet.se

Lantbruksdjur
Christina Mellberg

Individuella e-postadresser:

Landsbygd
Riina Noodapera
Ekonomiservice
Björn Åkerblom
Hans Pettersson
Lotta Gahm

070-775 76 35
20 22 48, 070-775 76 30
072-070 71 68
072-070 71 69
072-077 76 40

fornamn.efternamn@hushallningssallskapet.se

Plusgiro 18 98 24-6

Bankgiro 5684-4418

Hushållningssällskapets tidskrift:
Ansvarig utgivare: Mats Pettersson

Fakturering/Avbytartjänst
20 22 47, 070-775 76 37
Peter Olofsson

Annonser: Peter Olofsson, Mats Pettersson

Hallfreda Försöksstation
Fältförsök
Bo Pettersson
26 14 41, 070-775 76 34

Omslagsbild:
Anna och Mats Widgren, Bunge -värdiga
pristagare på Hushållningssällskapets årsmöte.
Foto: Veronica Östling

2

Redaktör: Veronica Östling

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018

Hushållningssällskapet utökar
rådgivningsverksamheten

Hushållningssällskapet rekryterar fler kompetenta rådgivare, nu senast Lotta Gahm
från Hemse, som kommer att jobba som redovisningskonsult och affärsrådgivare.
Fyra av våra rådgivare är specialiserade på växtodling, tre på ekonomi och en på
husdjur. Samtliga åtta rådgivare, alla med stort lantbrukskunnande, kommer att
hjälpa ca 400 kunder med SAM-ansökningar i februari till april. Välkommen att
boka tid Du också, senast 19 februari!
Läs om de duktiga entreprenörerna Katja Lindvall och Peg Söderberg bakom satsningen på Moving Floor i detta nummer av tidskriften. Utvecklingen av det rörliga
och självrengörande golvet startade redan för 20 år sedan, av systrarnas pappa
Tommy Lindvall. Under de senaste åren har mycket hänt. 2006 godkändes det
rörliga golvet i kalvboxar av Jordbruksverket. 2012 installerades de första självrengörande golven för mjölkkor. 2015 gjordes den första installationen i Kina och
2018/2019 görs ny en kommersiell lansering av golven för gris. Kina är ett land
som verkligen har fått upp ögonen för självrengörande golv. Kineserna ser det
som ett sätt att minska vattenförbrukningen och även antibiotikaanvändningen.
Eftersom varannan gris i världen föds upp i Kina, så är det mycket spännande att
följa våra gotländska entreprenörers fortsatta arbete.
På Hushållningssällskapets 227:e årsmöte delades ett 30-tal priser och belöningar
ut, för ett sammanlagt belopp på över 100 000 kr. Fantastiskt roligt att Hushållningssällskapet får vara med och lyfta fram så många duktiga landsbygdsföretagare på Gotland. Ett nytt pris har instiftats av Hushållningssällskapets mångåriga
växtodlingsrådgivare Göran Qviberg. Priset ”Årets växtodlare” tilldelades 2018 de
fyra lantbrukarna i Gotlands Bönor AB, vilka är initiativtagarna till återupptagen
odling av bruna bönor på Gotland.
På årsmötet invaldes tre nya ledamöter i Förvaltningsutskottet, vilket är namnet
på Hushållningssällskapets styrelse. De tre nya är
Sigrid Agenäs, Lojsta, Charlotte Bendelin, Väte och
Erik Levander, Havdhem. Övriga ledamöter i Förvaltningsutskottet är ordförande Peter Olsson, När,
Malena Bendelin, Väte, Frans Brozén, Fårö, Björn
Dahlström, Lärbro och Pernilla Johansson, Visby.
Vi önskar alla medlemmar och övriga läsare ett GOTT
NYTT ÅR!

Mats Pettersson
VD Hushållningssällskapet och Gotland Grönt Centrum AB
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018
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Bokföring,
bokslut,
deklaration och
affärsrådgivning.

Utmärkt
maltkorn!
Flexibelt
Stabil toppskörd
Utmärkta
stråegenskaper

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.

Hushållningsällskapet Gotland
Björn Åkerblom 072-070 71 68
Hans Pettersson 072-070 71 69
Lotta Gahm
072-077 76 40

www.scandinavianseed.se
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Grisar på rullband- fungerar det?
Kan du tänka dig ett gäng slaktsvin som bor på ett stort rullband?
Just det händer faktiskt här på Gotland hos Olof Ahlby i
Viklau. Tanken är ju inte att grisarna ska få motion förstås,
utan de ska helt enkelt slippa att ha gödseln i boxen. Med vissa
tidsintervall förflyttas mattan och gödsel och strö transporteras
då direkt ned i en kulvert utan att någon skötare behöver lyfta
ett finger. Fördelarna med systemet är att man kan använda
mindre strömängder, få friskare djur och dessutom få minskad
arbetsinsats.
Konceptet heter Moving Floor och har
funnits i olika utformningar i över 20
år. Den som kom på idén till detta hette
Tommy Lindvall och var lantbrukare
i Ekeby. Numera driver hans döttrar
Peg och Katja konceptet vidare.
Grisar var de första djuren man
började göra självrengörande golv till.
Sedan har system utvecklats till både
kalvar och kor. Den stora utmaningen
har dock varit att göra en tålig matta
till grisar. Alla som har erfarenhet
av att jobba med grisar vet att de är
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extremt tuffa mot stallinredningen.
Allt som går att gnaga på gnager man
på! Mattorna har med andra ord
mer eller mindre blivit uppätna. I
flera år har utvecklingsarbete pågått
med att få fram en ”gristålig” matta.
De mattor som nu är monterade
i de sex grisboxarna hos Olof
Ahlby ska vara av bitvänligt slag!
Tanken med Viklau-stallet är att
det ska utföras en del försök där.
Gård & Djurhälsoveterinären Fredrik
Engström ska studera klövhälsa,
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och ännu har det inte varit något
djur som blivit behandlad för hältor,
berättar Olof. Just hältor är annars en
av de vanligaste behandlingsorsakerna
på slaktsvin. Tillväxten är minst lika
bra som i Olofs konventionella stall vad
han märkt hittills. Nästa omgång som
sätts in Moving floor-stallet kommer
bli jämförd med ett lika stort antal djur
i Olofs konventionella stall. Då blir
det ”skarpt” läge för alla försök och då
kommer det också vara lättare att kunna
svara på vilket system som är bäst.

beteende, antibiotikaförbrukning med
mera. Det kommer dessutom göras
mätningar på ammoniakhalten i luften.
Olof har köpt smågrisar av Tommy
i väldigt många år och känt till
utvecklingen av Moving floor. När
han blev tillfrågad om han skulle
kunna tänka sig att prova de nya
slittåliga mattorna tyckte han att
det skulle vara spännande. Nu har
boxarna varit igång sedan i början
av november och erfarenheterna så
här långt är ännu mest positiva. Det
finns en del utvecklingsarbete med
att få ströaren att fungera optimalt
och lite krångel med framdrivningen
av mattan, men i det stora hela är det
positivt med det nya stallet, säger Olof.

När stallet i Viklau invigdes var det en
hel delegation från Kina som var på
plats. Kina är ett land som verkligen
har fått upp ögonen för detta med
självrengörande golv. Orsaken är bland
annat att kineserna ser det som ett
sätt att minska vattenförbrukningen,
men även antibiotikaanvändningen.

Miljön i boxarna är torrare än motsvarande i det konventionella stallet.
–Inga djur har skadat sig på inredningen

I Kina har man problem med att
tillgången till vatten många gånger är
begränsad. Rengöring av traditionella
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spaltboxsystem för grisar kräver stora
mängder vatten och Moving Floorkonceptet innebär att vattenbehovet
minskas radikalt. Det vatten som
används för boxrengöring i Kina går
dessutom direkt ned i vattendrag
i närheten och förorenar miljön.
Kineserna har börjat arbeta med
att hitta hållbara system för sin
djurproduktion och då ligger detta
självsanerande system helt i linje med
de mål de har. Varannan gris i världen
föds upp i Kina, och om kineserna kan
få ned grisproduktionens negativa
verkningar på klimatet så innebär det
en stor vinst för hela jorden!

Christina Mellberg
husdjursrådgivare
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 76 35

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018
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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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Digitalisering inom lantbruket
Dataväxt är ett av Sveriges mest använda växtodlingsprogram. I
programmet kan man som lantbrukare skapa sin växtodlingsplan,
planera sina insatser och få en snabb överblick över sina fält, på
kontoret eller direkt i fält via sin mobil eller surfplatta. Nu har
nya Dataväxt lanserats – i ny webbaserad kostym.
Redan på 90-talet fanns ett antal
växtodlingsprogram och året 1996
bildades företaget Dataväxt med
utveckling av programvaror för
lantbruket som huvudverksamhet.
Sedan 2006 är företaget generalagent
för Trimble Agriculture i Sverige
och sedan 2011 även i Norge.
Trimble är världsledande inom
GPS, autostyrning och lasersystem.

inte ha programmet själva, kontakta
gärna någon av växtodlingsrådgivarna
på Hushållningssällskapet.

Hanna Ahlsten
växtodlingsrådgivare
Hushållningssällskapet
telefon: 070 775 78 33

Nya Dataväxt lanserades sommaren
2018, och är en uppfräschning av
växtodlingsprogrammet. Programmet
har ett helt nytt utseende och enklare
och snabbare arbetsflöde. Kartan
är i satellitbild och man behöver
inte synkronisera efter varje gång
man lagt in sina uppgifter. Genom
att gå in via Dataväxts hemsida kan
man komma åt sin växtodlingsplan
överallt, från sin data, surfplattan
eller mobilen direkt i fält.
Om ni har markkarterat er mark
så kan man enkelt importera
uppgifter från sin markkartering
och markera viktiga punkter eller
områden i de olika fälten. Programmet
ger dig då en rekommenderad
gödselgiva efter markvärden.
Önskar ni hjälp med att göra er
växtodlingsplan i dataväxt, ni behöver
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018
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Bakom kulisserna på några av belöningarna på
Hushållningssällskapets årsmöte
Belöning för gjorda insatser för
utveckling på Gotland:
Kerstin Kalström, Fårö
Att jag har kunnat bo så länge på
Gotland utan att ha hört mer talas
om Kerstin är en gåta. Med tanke
på hur mycket som hon gjort för
Fårö och Gotland under många år
borde hon vara mer känd. I flera
decennier har Kerstin Kalström
engagerat sig i Fårös utveckling.
Ända sedan hon flyttade dit och
märkte att "om vi inte fixar det
som måste göras själva blir det inte
gjort". Kerstin har varit representant i
Kommun- och Regionfullmäktige i flera
omgångar under många år, ordförande
i Centerkvinnorna på Gotland i 25 år,
ordförande i bygdegårdsföreningen
25 år, länge varit aktiv i Fårö
samfällighetsförening som idag äger
och arrenderar ut Sudersands Camping.
Hon har varit aktiv i Fårö Framtid,
med syfte att driva utveckling på Fårö.
Kerstin var också en av initiativtagarna
till Fårönatta och motionstävlingen
Raukloppet.
Kerstin har på olika sätt varit engagerad
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i Bergmancentret sedan det startade,
mest som guide, men också som
inhoppad platschef under 2017. Sedan
2011 har Kerstin också ansvar som
intendent på Bergmangårdarna.
Slutligen har Kerstin varit och är
fortfarande aktiv i Fårö Utveckling AB,
som är utvecklingsbolaget på Fårö.
Kerstin driver frågor; men har lyckats
locka med många till sin hjälp att
genomföra det som skall göras. Hon tror
att allt som de olika samarbetsgrupperna
gjort för Fårös utveckling har stärkt
sammanhållningen bland alla
inblandade.
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När är hon som mest stolt över allt
hon åstadkommit undrar jag? När
bygdegården är full av folk och när
Bergmancentret har fullt med besökare
är svaret jag får. Jag känner stor glädje
att ha bidragit till att rusta upp de
fallfärdiga husen till fullt fungerande
och publikdragande platser som sätter
Fårö på kartan och är till gagn för
alla. Bygdegårdarna är jätteviktiga för
sammanhållningen" säger Kerstin.
Finns inga samlingsplatser så är det
svårt att få en god sammanhållning
avslutar hon.
Föredöme inom lantbruk:
Anna och Mats Widgren, Bunge
driver gården Matisse. Gårdens
huvudspår är mjölkproduktion
men även lite köttrasdjur -mest för
betandets skull. Totalt har man ca 300
nöt. På gården finns även 55 tackor,
hästar och lite höns för husbehov.
Mats tog över sin föräldragård 1992 och
drev bl.a. en mindre grisproduktion.
Anna och Mats valde 1995 att satsa
på mjölkproduktion. Paret har i stor
utsträckning tankar om bete som
skall hålla markerna öppna; och
eftersom de är de enda lantbrukarna
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018

i området är det ett stort ansvar
de har tagit på sig. De röjer även i
skogen och tänker mycket i termer
landskapsvård och biologisk mångfald.
På sommaren består en del av
verksamheten av uthyrning av stugor
och några hus nära intill gården,
främst är det granngårdar som sålts
och som Anna och Mats vill ta hand
om så att de inte skall förfalla. Två
av stugorna ingår i den ekonomiska
föreningen Bondestugor. Totalt
hyr man ut ca 35 bäddar. Mats
snickrar och bygger mycket själv.
Man har dragit värmekulvertar till
flera av fastigheterna runt kring
gården och eldar i en flispanna.
Förutom Anna och Mats finns en
anställd på gården. De sex barnen
hjälper också till. Sonen Gustav läser
nu naturbruk i årskurs 1 på Gotland
Grönt Centrum.
Anna är väldigt intresserad av fåravel.
Framförallt ser hon på kroppen
och skinnen. I år är det pga torkan
mycket svårt med foder åt lammen
och trots att de fick ge lammen sly och
grovfoderersättning måste de slakta
ur besättningen. Som tur var blev
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sista skörden över förväntan så de kan
behålla antalet på kosidan.
Årets landsbygdskvinna på Norra
Gotland: Kerstin Johansson, Rute
Kerstin har tidigare jobbat som
avbytare och när hon 1979 köpte
sin första hund började hon ibland
använda den till vallning på vissa av
de gårdar där hon arbetade. Kerstin
flyttade från Skåne till Gotland 1980
när hon träffade sin man Rune Nilsson.
På gården har de hela tiden haft mellan
100 och 125 tackor av rasen Gotlandsfår
samt uppfödning och träning av Border
Colliehundar. Tackorna är grunden i
verksamheten och sedan 3 år driver
Kerstin en gårdsbutik där hon bl.a.
säljer skinnen.
Till sin hjälp i arbetet med lammen
är hundarna en god hjälp. Kerstin
har under åren hållit många kurser
för vallhundar och varit domare på
vallhundstävlingar, mest för att det
är roligt och för att träffa likasinnade.

Ny medarbetare sökes:
Biträdande försöksledare

Border Collie är den mest intelligenta
hundrasen slår Kerstin fast. I Sverige
är de flesta hundar "all round"-tränade
och kan det mesta för besättningarna är
så små. I andra länder t.ex. Australien
eller Nya Zeeland har man hundar
som specialiseras för olika sysslor
för hjordarna är så stora att det krävs
många hundar till hjälp.
Idag har Kerstin mellan 5 och 9 hundar
på samma gång men hon har totalt
fött upp ungefär 240 Border Collies
sedan 1980. Många av hundarna har
fått grundlig vallhundsträning innan
de sålts till vallhundsintresserade
fårägare.
Veronica Östling
Hushållningssällskapet

Arbetsuppgifter
•
•
•
•

Anläggning och skötsel av fältförsök
Provtagningar och graderingar i fält
Andra arbetsuppgifter inom fältförsöksverksamheten
Växtodlingsrådgivning inom Greppa Näringen

Anställningen gäller heltid eller deltid. För ytterligare information kontakta
VD Mats Pettersson, tel 070-316 04 01 el. försöksledare Bo Pettersson, tel 070-775 7634
Ansökan med referenser vill vi ha senast den 1 februari 2019 till
mats.pettersson@hushallningssallskapet.se
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Presentation av nya förtroendevalda i
Förvaltningsutskottet

På årsmötet aldes tre nya ledamöter in i Hushållningssällskapets
styrelse. Du får träffa dem här:
Charlotte Bendelin
lantmästare,
fodersäljare på Lantmännen Lantbruk och
delaktig i familjeföretag med mjölkproduktion, är också aktiv i LRF
ungdomen. Brinner för företagarfrågor
och tycker det är viktigt att koppla ihop
hållbarhet med ett lönsamhetsperspektiv. Rådgivnings- och fältförsöksverksamhet tycker jag är viktig, att man
fortsätter arbeta och utveckla inom
Hushållningssällskapet både på riksplan
och på Gotland, likaså skolverksamheten
för att fånga upp ungdomar som är
intresserade av att verka inom de gröna
näringarna. Hushållningssällskapets
viktiga roll i framtiden är att vara ett
ledande rådgivningsföretag inom de
gröna näringarna, att man är drivande
i utbudet av utbildningar, både på
gymnasial- och eftergymnasial nivå och
av kortare kurser samtidigt som man
arbetar för att bidra med kunskaper kring
livsmedel och livsmedelsproduktion ut
mot samhället.
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Sigrid Agenäs
husdjursagronom,
Professor i skötsel av
idisslare vid SLU, med
uppdrag inom SLU i
programnämnden
för VH-fakultetens grundutbildning.
Privat engagemang i Jägareförbundet
Gotland Västra kretsen.
Hushållningssällskapet har en viktig
roll att medverka till en utveckling av
hållbar konsumtion och produktion av
livsmedel och andra varor och tjänster
som landsbygden levererar och tror att
jag kan bidra till att knyta kontakter
mellan HS Gotland och forskning/
högre utbildning men brinner även för
andra former av utbildning (kurser,
studiecirklar, infoträffar osv).
Hushållningssällskapet har en viktig
roll i Sverige idag genom att vara en
organisation som kan ta helhetsgrepp
på livsmedelssystemet och därmed
bidra till en mer nyanserad bild som
delvis saknas i debatten nu. Lika viktig
organisation nu som på den tiden Sverige
hade otillräcklig livsmedelsproduktion.
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Vi tror på
lokala beslut
och långa
relationer.
Välkommen!

Kung Magnus väg 6, Visby
0498-26 00 70
handelsbanken.se/visby_öster

Hushållningssällskapet
vill tacka alla
medlemmar och
kunder för detta år och
önskar er alla ett
Gott Nytt 2019.
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Hushållningssällskapet har möjlighet
att spela stor roll för att positionera
och utveckla Gotländsk landsbygd och
landsbygdens produkter/varor, samla
olika aktörer på landsbygden och öka
förståelse för varandras frågor, öka
samarbete och trivsel samt uppmuntra
entreprenörskap.
Erik Levander
lantbrukare med
blandad inriktning
som driver företag
tillsammans med
sambo Maria Eriksson.
Där sysslar vi med djuruppfödning,
växtodling, maskinstation och veterinära
tjänster. Ledamot i Maskinring Gotlands
styrelse och ordförande i HavdhemEke LRF avdelning. Hushållningssällskapets roll i Sverige idag är att
ge en helhetskontakt till de olika
lantbruksföretagen. Hushållningssällskapet har en viktig framtida roll
inte bara som rådgivarorganisation utan
även som drivande av utvecklingen inom
de gröna näringarna, så att de utvecklas
och anpassas för framtidens företagare/
anställda, så att de har möjligheten att
hela tiden ha bästa möjliga chans till
utbildning och stöd i en tuff bransch.

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018

Presentation av Hushållningssällskapets personal
Mats Pettersson

ansvarar som Hushållningssällskapets
VD bl.a. för ekonomi- och personalfrågor, fond- och fastighetsförvaltning
samt utveckling av Hushållningssällskapets olika verksamhetsområden.

Hanna Ahlsten

är en av våra växtodlingsrådgivare.
Hon arbetar med HIR-rådgivning
inom växtodkling, SAM-ansökningar,
Greppa Näringen och annan växtodlingsrådgivning. Hanna ansvarar också
för våra växtodlingsbrev

Lotta Gahm

arbetar som redvisningskonsult, med
affärsrådgivning, SAM-ansökningar,
bokföring, bokslut och deklarationer.

Birgitta Kallings

arbetar som växtodlingsrådgivare, i
huvudsak med ekologisk inriktning
och gör SAM-ansökningar. Birgitta är
också ansvarig för Greppa Näringen.

Christina Mellberg

arbetar som husdjursrådgivare och
med SAM-ansökningar. Hon arbetar även med Greppa Näringen och
rådgivning inom ekologiskt lantbruk
samt undervisar för gymnasieelever
på Gotland Grönt Centrum.
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018
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Riina Noodapera

arbetar med projektkoordinering inom
område mat och landsbygd, frågor
och aktiviteter rörande stöttning av
småskalig livsmedelsförädling, företagsutveckling och hållbar konsumtion
på Gotland.

Peter Olofsson

arbetar som ekonomiadministratör
med bl.a. bokföring, fakturering, löner
samt har hand om avbytarverksamheten.

Bo Pettersson

är försöksledare och närmast ansvarig
för fältförsöksverksamheten. Han är
stationerad på Hallfreda försöksstation i Follingbo. För närvarande
bedrivs ett 60-tal försök och demonstrationsodlingar på Hallfreda och ute
i länet.

Hans Pettersson

arbetar som redvisningskonsult, med
affärsrådgivning, SAM-ansökningar,
bokföring, bokslut och deklarationer.

Stefan Uddin

är en av våra växtodlingsrådgivare.
Han arbetar med HIR-rådgivning
inom växtodkling, SAM-ansökningar,
Greppa Näringen och annan växtodlingsrådgivning.
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Bengt Viken

är en av våra växtodlingsrådgivare.
Han arbetar med HIR-rådgivning
inom växtodkling, SAM-ansökningar,
Greppa Näringen och annan växtodlingsrådgivning. Bengt ansvarar också
för markkarteringsverksamheten.

Björn Åkerblom

arbetar som redvisningskonsult, med
affärsrådgivning, SAM-ansökningar,
bokföring, bokslut och deklarationer.

Veronica Östling

är matkonsult. Hon håller föreläsningar och utbildningar om livsmedel,
mat, & hälsa, livsmedelshantering
mm. Ansvarar även för Julmarknaden,
fungerar som vår kommunikatör med
ansvar för hemsidan samt är redaktör
för medlemstidskriften.

Avbytarverksamhet

Hushållningssällskapet har förutom ovan nämnda personal även 6 st deltidsanställda avbytare. Dessa kan hyras in på kortare eller längre tid.

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018
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Hushållningssällskapet Gotlands 227:e årsmöte
Hushållningssällskapets 227:e ordinarie årsmöte har ägt rum
på Clarion Hotel Wisby den 7 december 2018. Årets upplaga
av årsmötet lockade fler än vanligt till både årsmötet och den
efterföljande lunchen. Det var även fler priser att dela ut i år,
priser som inte delas ut årligen. Det fanns även ett nytt pris som
instiftats av Hushållningssällskapets mångåriga Växtodlingsrådgivare Göran Qviberg. Priset tilldelades i år initiativtagarna till
återupptagen odling av bruna bönor på Gotland.
Landshövding Cecilia Schelin Seidegård ledde sitt sista årsmöte eftersom
hon slutar sitt uppdrag till årsskiftet.
Med anledning av detta var hennes
inledningsanförande något mer omfattande än vanligt, inte bara reflektioner
av året som gått utan av de nio år hon
varit ordförande i Hushållningssällskapet Gotland.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
följde och det blev lite nya personer
invalda till Förvaltningsutskottet, Erik
Levander, lantbrukare i Havdhem,
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Sigrid Agenäs, professor vid SLU,
Lojsta samt Charlotte Bendelin, agronom, Väte. Vi hälsar dem välkomna
till Hushållningssällskapets styrelse.
I samband med presentationen av
2018 års verksamhet presenterade
Riina Noodapera Hushållningssällskapets projekt i samverkan med
Gotlands Förenade besöksnäring”100 gröna och blå upplevelser”
som inspiration till ett antal möten
som kommer att genomföras på ön
januari tom april med målsättning

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018

att hitta nya hållbara bokningsbara
upplevelser på Gotlands landsbygd.
Efter en välbehövlig paus med fotografering av de nya ledamöterna
i Förvaltningsutskottet vidtog den
festliga delen av mötet, nämligen prisutdelningarna. Det var många som fick
priser och det nya för året var att Veronica från Hushållningssällskapet hade
gjort några kortare filmer från en del av
pristagarnas verksamhet. En intervju
med Kerstin Karlström, Fårö, som fick
årets pris för
Utveckling på
Gotland,
presenterades
via film eftersom hon inte
kunde närvara
själv. Trevliga
inslag som berikade.
Till sist avslutade dokumentärfilmaren
och grönsaksodlaren Tina Marie Qviberg med föredraget ”Vatten- en never
ending story” och visade en trailer för
filmen om vatten som snart ska visas.
Cecilia Schelin Seidegård avtackades
för sitt arbete under sina nio år som
ordförande i Hushållningssällskapet
med ett grönt kunskapsäpple tillverkat
av Ulla Ahlby i Viklau.

Alla Pettersson fick belöning ur Fiskerinäringens fond

årsmötet. Gotland har en mycket kunnig kår av företagare inom den gröna
sektorn och vi är särskilt glada för att
så många elever börjat Naturbruksutbildningen i höstas. Det säkrar fortlevnaden framåt för företagen inom jord,
djurhållning, skog och
landsbygd.
Riina Noodapera
Hushållningssällskapet

Avtackning av ordförande Cecilia

Lunchen i år bestod av långbakad oxbringa med sås och gotlandslins samt
potatispuré som smakade fantastiskt.
Hushållningssällskapet devis ”kunskap för landets framtid” bevisades
av samtliga pristagare i samband med
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018
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Boka i kalendern redan nu!

Välkommen till
Mjölk- och
nötköttsdagen
13 februari 2019

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

Stipendier för
gotländsk
jordbruksungdom

ur Stiftelsen Hugo och Josefina
Karlströms minnesfond
Stipendierna, som utbetalas till ungdom
från jordbrukarhem eller från hem
som har sin utkomst vid jordbruket, är
avsedda som bidrag för genomgång
av lantbruksskola, folkhögskola, annan
gymnasial eller eftergymnasial utbildning.
Gå in på Hushållningssällskapets hemsida
www.hushallningssallskapet.se
Klicka vidare till Gotland och följ länken
för att fylla i en ansökan.
Upplysningar lämnas av Mats Pettersson
mats.pettersson@hushallningssallskapet.se.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast
31 januari 2019.
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Hilding Norrby på sitt 51:a årsmöte i rad

Belönade hästägare

Valberedningens ordförande Lars Olsson

Årsmötet forts.

Årets landsbygdskvinnor 2018: Kerstin
Johansson, Pia Lindvall och Inger Andersson
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018
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Upptaktsmöte för ”100 gröna och blå upplevelser”
Ett 60-tal personer deltog i startmöte av projekt ”100 gröna
och blå upplevelser”, ett samverkansprojekt mellan främst
Hushållningssällskapet och Gotlands Förenade Besöksnäring i
gymnastiksalen på Grönt Centrum den 6 november.
Riina Noodapera presenterade kort
projektet, dess styrgrupp mål och
aktiviteter under 2019. Inspel kring
samverkan i Jämtland Härjedalen presenterades av Karin Gydemo Grahnlöf.
Vilken samverkan behöver vi utveckla
på Gotland? En kort övning visade att
det behövs mer samverkan mellan företag, guider, fikafixare och andra som
tillför mervärden till besökaren. Lovisa
Mattson från Boka Uppland berättade
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om hur hon jobbar och nischat
sitt företag mot
främst pensionärsgrupper. För
närvarande arbetar hon med över
200 aktörer, bussar, boende, fika, mat, upplevelser och
aktiviteter. Genom gruppbokningar
har även Hembygdsföreningar möjlig-

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018

het att ta en slant för att de visar sina
anläggningar och bygga upp kapital.
Något att tänka på vid paketering
Gotländska aktörer inom paketering
för olika typer av kunder på Gotland
presenterade sig. Hansaevent, Romabokningen, Gotland Excursion,
GoGotland, Gotland Sports Academy/
Slite Strandby var några. Det saknas vissa typer av bokningsbara
produkter så det behövs många fler
att bygga ihop. Fler guider på språk
behövs också, annars är det svårt att
tillmötesgå en internationell publik.
En guideutbildning statar i januari
via Gotlands Museums försorg i
sambarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och andra aktörer inom
den Gotländska besöksnäringen.
Få hemsidor på engelska och andra
språk är tillgängliga. Dags att se över sin
egen information för att vara tillgänglig.
Har du idéer kring produkter att paketera eller bara diskutera vad som gäller
avseende paketering och bokning kontakta gärna de operatörer som finns
och erbjud din produkt/aktivitet och
utveckla den gärna tillsammans och
håll ögonen öppna efter annonser om
kommande möten under vårvintern.
Tillsammans kan vi säkert bygga 20
nya hållbara bokningsbara paket
under 2019. En utmaning som ger
nya möjligheter. Projektet samverkar med Gotland Cruise Network
och Studieförbundet Vuxenskolan
mfl aktörer och är finansierat av
LeaderGute och Jordbruksverket.
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018

Vill du hålla dig uppdaterad om vad
som sker i projektet håll koll på projektbloggen https://ruraltourismgotland.wordpress.com

Riina Noodapera
projektledare
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 76 30
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Hushållningssällskapets gillesårsmöten 2018
Hushållningssällskapets lokalavdelningar de s.k. gillena har
hållit sina årsmöten med intressanta studiebesök, förtäring och
diplomutdelning till förtjänstfulla kvinnor i bygden.
Fyra gillesårsmöten avhölls samtidigt
med ett 60-tal personer på Gotland
Grönt Centrum tisdagen den 20 november. Två gillen startade med studiebesök hos svampodlaren Almahdi
Almohamed, Gotlandsvamp AB som
odlar ostronskivling i f.d. grisstallet
på Grönt Centrum medan de andra
två gillena åt laxsmörgåsar och fikade
med god aptit, för att efter förtäringen
bli avbytta.
När alla återsamlats i lokalen informerade Pernilla Johansson och
Malena Bendelin från Hushållningssällskapets förvaltningsutskott om ett
pågående långsiktigt förnyelsearbete
inom Hushållningssällskapet Gotland.
Därefter informerade Växtodlingsrådgivare Bengt Viken om året som gått i
torkans tecken och Riina Noodapera
med information om ett nytt intressant
landsbygdsutvecklingsprojekt som
startade 6 november, 100 gröna och
blå upplevelser.
Till sist avhålls fyra parallella gillesårsmöten som avslutades med uppdateringar av medlemsmatriklarna och
inventering av ev nya inflyttade som
skall erbjudas medlemskap i Hushållningssällskapet.
Årets 9 gillesårsmöten har lockat
ca 120 deltagare. Personal och förtroendevalda från Hushållningssällskapet
har medverkat vid samtliga gillesårsmöten. Studiebesök och föredrag i
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Åke Ahlsten överlämnar diplom till Ann-Britt
Johansson, Buttle.

samband med årsmötet har anordnats
vid: JUMP i Hemse och Alva, Kafé
Ardrebo, Vad händer i Burgsvik på Grå
Gåsen, mat på lokala råvaror i Bäl bygdegård, studiebesök Gotlandsvamp AB
samt Lärbro nya Hembygdsmuseum.
Hushållningssällskapets lokalavdelningar har vid sina årsmöten delat
ut utmärkelser, diplom och blommor
samt en gratifikation till kvinnor
för förtjänstfulla insatser i bygden.
Årets diplomerade är Gerty Jonsson
Dahlbom, Bunge, Malin Wiginder,
Lokrume, Malin Wernström, Bara,
Ann-Britt Johansson, Buttle, Annalena
Almgren, Ardre, Åsa Levedahl, Fröjel,
Liza Vikström, Alva och Monica Johansson, Näs.

Riina Noodapera
Hushållningssällskapet
telefon: 070-775 76 36
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018

Lite om Almahdi Almohamed,
Gotlandsvamp AB

Almahdi Almohamed flydde från Syrien för sex år sedan tillsammans med
sin familj och är sedan tre år tillbaka
bosatt på Gotland. När Almahdi Almohamed flyttade till ön började han
fundera på vad han skulle göra.

Svampen odlas i halmfyllda plastsäckar i vilka
man skär upp lufthål. Efter ca 3 veckor är det
dags för skörd. Varje säck kan skördas 3 gånger
och ger vid första skörden upp till närmare 1 kg
svamp, sedan mindre för varje gång.

Efter ett tag landade han i att det skulle
bli en satsning på svamp. Därefter
grundades företaget Gotlandssvamp
och odlar nu bland annat ostronskivling i f.d. grisstallarna på Gotland
Grönt Centrum. Han funderar på att
utöka med att även odla chaminjoner.
Under 2018 års företagardag tog han ta
hem det nya priset Gotland Grow. Han
fick ett tillskott på 50 000 kronor till
sitt bolag och var strålande glad för det.
Grattis Almahdi!
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018
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Gastronomiska Matverk 2019 Regionfinal Gotland
Årets regionfinal i produktutvecklingstävling Gastronomiska
Matverk 2019 genomfördes 27 november på Gotland. Sju
produkter tävlade. Sex domare i juryn dömde. Vann gjorde
”Authentic Nixtamal Corn Tortillas and Totopos”.
Gotland Grönt Centrum AB har i samarbete med Goda Gotland och Chaîne
des Rôtisseurs genomfört den regionala finalen av produktutvecklingstävlingen Gastronomiska Matverk. Sju
olika produkter tävlade. I år behövde
man inte tävla som lag men om man
tävlade som lag belönades man för det
med extra poäng.
Huvudråvara eller smaksättande
råvara måste vara från Gotland och
produkten måste vara förädlad på
Gotland. De tävlande produkterna
bedöms utifrån ätupplevelse, marknadspotential, regional koppling samt
innovation. Det var en hög och jämn
nivå på startfältet. En produkt vann
två bedömningsområden, två andra
vann var sitt område, vilket visar hur
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jämnt det var. Vinnare blev “Authentic
Nixtamal Corn Tortillas and Totopos”
Juryns motivering: En traditionell
mexikansk produkt som använder
en ursprunglig metod för att ta vara
på fodermajsens näringsämnen och
skapa en god smak. En kärlekshistoria mellan Mexico, USA och Gotland
som utnyttjar lokala produkter till
fullo och utvecklar fredagsmysets
taco-upplevelse och har en stor marknadspotential.
Det vinnande laget bestod av: Erik
Svensson & Vanessa DeSha, Cantina
Y Casitas och Per-Olof & Lori Björkegren, Gräne Gård. Tvåa blev whiskeyn
”Isle of Lime Midaik” (Anders Stumle
och Björn Pettersson, Gotland Whisky,

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018

Årets jury för årets Gastronomiska Matverk 2018 – Gotland: Ordförande Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding Gotland, Förädlare Jelle Van Echelpoel, Kock Hanna Lukowiesky - årets ekokock,
Matlagare och Goda Gotland Riina Noodapera, Chaîne des Rôtisseurs & Goda Gotland Lars-Magnus
Lahne samt Handel Marcus Lilja.

Staffan Larssson Sigdes Gård samt
formgivare Edvin Holm, KNAK).
Trea blev ”Botvaldes Kalvsalsiccia”
(Jessica och Fredrik Hermansson,
Botvalde Gård).
Vinnarlaget vann äran och går vidare
till riksfinalen i Sörmland mars 2020
om det blir en sådan. Laget vinner
dessutom rådgivning till ett värde av
5.000 kr. Vinnarlaget fick motta sitt
pris vid Hushållningssällskapets årsmöte den 7 december.
Arrangemanget har genomförts som
ett samarbete mellan Goda Gotland,
Chaîne des Rôtisseurs och Gotland
Grönt Centrum AB:s projekt Ökad
livsmedelsförädling.

Susanne Welin-Berger
projektledare Ökad livsmedelsförädling
telefon: 0707-26 28 88
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018
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Nu är det jul igen... Vi smygstartade hela kalaset som vanligt
helgen före första advent med Gotlandsjul på Wisby Strand.
Ungefär 85 utställare och massor av besökare. Tyvärr inte lika
många som vi vant oss vid -en trend som vi ser i hela landet, men
ca 4000 besökare på TVÅ dagar.
Ett uttryck för att vi behöver konsumera mindre och leva mer hållbart?
Nja, det är jag inte säker på. Vill du
leva mer hållbart och miljövänligt
är det en god idé att passa på att
handla på julmarknaderna runt om
på ön för det är HÄR du hittar de
genuina materialen, de hållbara produkterna och den närproducerade
maten till dig själv och att ge bort.
Våra besökare möttes även detta år av
goda, förföriska dofter redan i entrén...
Där doftade saffran, vanilj, kanel och
lakrits från brända mandlar, nygräddade dinkelvåfflor, härlig kryddig
persisk mat, granris från de vackra
bockarna och tomtarna att ställa på
furstukvisten och en härlig äppeldoft
från den goda hempressade glöggen
med pepparkaka som Halfvede musteri och Hushållningssällskapet bjöd på.
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Längre in kom kaffedoft, stearin från de
vackra gotlandsljusen, en stark il av senap och en svag doft av choklad, lammskinn, hyacinter och allt annat härligt
som våra utställare bullade upp med.
Massor av trevlig musik från Krogkvartetten och Dan&Kjell samt uppträdande på Gutamål med ”Carlgren & Wahlgren” och en lång rad författarbesök hos
våra förlag/bokhandlande utställare.
Inte att förglömma det härliga hembakta fikabrödet och jultallriken i
caféet och restaurangen... En helt
perfekt blandning för att locka fram
den där första glimten av att snart,
snart är det jul!
Veronica Östling
julmarknadsansvarig
Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018

Hjärtligt tack till alla utställare, besökare, samarbetspartners och inte minst alla funktionärer för ett
fantastiskt samarbete. #Tillsammans gjorde vi denna julmarknad till en fantastisk upplevelse!
Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift nr 4:2018
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Julmat på Gotländska
Janssons frestelse kan jag inte vara utan på julbordet. När jag
flyttade hit till Gotland fick jag lära mig att äta den med inlagda
rödbetor, något som jag tycker förhöjer smaken. Här är en
modern variant med picklade betor samt betor även i frestelsen.
Betorna och alla andra ingredienser finns på Gotland.
8 portioner

1 gul lök
1 msk smör
6–8 medelstora potatisar, cirka 3/4 kg
1–2 gulbetor eller rödbetor
1 burk ansjovisfiléer, cirka 100 g
2 dl vispgrädde
1 dl mjölk
1 msk ströbröd
Ev salt

janssons frestelse på gotländskt vis
med lite inlagda eller picklade rödbetor
/polkabetor eller gulbetor.
Riina Noodapera och
Veronica Östling
Hushållningssällskapet

Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader.
Skala ochskär löken i tunna
skivor. Skala potatisen och betorna
och skär i tunna strimlor. Smörj en
ugnssäker form.
Varva potatis, lök, endera gulbeta
(som kan ruskas i potatisstärkelse i
en plastpåse innan) eller rödbeta (kan
förkokas lätt innan) och ansjovisfiléer.
Lägg ett lager potatis
överst. Om så önskas kan man avsluta
med lite ströbröd på toppen.
Häll på grädde, mjölk och ansjovisspad.
Om det smakar väldigt salt kan spadet
bytas ut mot vanligt salt. Strö över
ströbrödet. Klicka på smör.
Grädda i nedre delen av ugnen 45–50
minuter, tills potatisen är mjuk.
Kontrollera med en sticka.
Ät och njut av din hemmagjorda
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Företagsklustret på Gotland Grönt Gentrum
växel 010-471 00 00
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
Linda Larsson, lärare
Marie Bodin, ladugård
Patrik Bendelin, gården
Åke Gustavsson, ladugård

072-077 76 50
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

Renate Martin Olofsson, aff.omr.chef fält
Ola Hallgren, husdjurstekniker
Mikael Larsson, husdjurstekniker
Yngve Jacobsson, husdjurstekniker
Ida Lindberg, husdjurstekniker
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.

www.sv.se/gotland

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

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

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
växel 0498- 20 50 70

www.vxa.se

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
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

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
Johan Malmberg, inspektor S:a Gotland 010-482 81 86
Ivan de Flon, inspektor N:a Gotland
010-482 81 87

www.lansstyrelsen.se
Lars Nellmer

070-232 70 69
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Avsändare:

Hushållningssällskapet Gotland, Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster

Bästa möjliga
SAM-ansökan
för just dig
Christina är en av Hushållningssällskapets duktiga EU-rådgivare. Vi vet vad årets
nyheter betyder för dig som lantbrukare och vi har kunskap om även de snårigaste
detaljerna i regelverket, -och det bara början.
När du anlitar oss sparar du tid och slipper onödig oro. Vi ser till att ansökan blir
korrekt -och ger bästa möjliga resultat för just dig och ditt lantbruk.
I år öppnar ansökningen 7 februari och stänger 11 april.
Är du medlem i Hushållningssällskapet? -Då får du ”boka tidigt rabatt” om du
bokar din SAM-ansökan före 19 februari 2019. Välkommen!

Bengt 070-775 76 33
Stefan 070-710 22 11
Björn 072-070 71 68

Hanna 070-775 78 33
Christina 070 775 76 35
Hans
072-070 71 69

Birgitta 070-775 76 32
Lotta
072-077 76 40

