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Ditt medlemskap ger näring till landsbygden
Som medlem i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge 
stödjer du landsbygdens tillväxt och utveckling. Idag har vi ca 2800 
medlemmar och medlemsverksamheten är organiserad i lokala 
gillen. Vi producerar och levererar attraktiv kunskap för innovativ 
tillväxt på landsbygden. Vi driver tre Naturbruksgymnasier i 
Ingelstad, Gamleby och Kalmar och erbjuder expertrådgivning inom 
växtodling, bygg, skog, fiske/vatten, miljö och ekonomi/redovisning.

Medlemskapet är öppet för alla, men många upplever att 
Hushållningssällskapet gör mest nytta för den som driver lantbruk, 
har skog eller annan näringsverksamhet på landsbygden.

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap idag!
Om du driver företag är Företag Bas den medlemsform du ska välja. 
Då får du 10 % rabatt på rådgivartjänster som köps av ditt företag, 
5 nr/år av tidningen Gröna Affärer samt utskick om aktiviteter och 
evenemang. Under 2020 kommer vi utveckla ytterligare en nivå av 
företagsmedlemskapet.

För dig som inte är företagare finns Personmedlem. Då får du en 
prenumeration på 5 nr/år av tidningen Gröna Affärer samt utskick 
om aktiviteter och evenemang. Är du under 25 år betalar du halva 
medlemsavgiften. 

Enklast är att fylla i formuläret på  
www.hushallningssallskapet.se/kalmarmedlem. Du kan också kontakta 
oss på tel 0480-156 70 eller info.h@hushallningssallskapet.se. Observera att 
även du som tidigare varit medlem behöver fylla i dina uppgifter.  
När vi har fått in dina uppgifter skickar vi en medlemsfaktura till dig.

Välkommen som medlem hos oss!

2

Medlemsfakta
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Ordföranden har ordet

Hushållningssällskapet växer i kärnverksamheten
När jag tillträdde som ordförande för 10 år sedan startade vi i FU 
upp ett strategiarbete för att sätta mål och skapa en långsiktigt 
stabil verksamhet. Det blev ett omfattande arbete, vi pekade ut 
vad som var vår kärnverksamhet och hur vi ville utveckla den. Hur 
det gick sedan vet vi ju. Omvärlden gjorde sig påmind genom 
politiska beslut i skolvärlden och vi fick agera på ett helt annat sätt 
än vad vårt strategiarbete pekat ut. Följden blev nedskärningar 
och medarbetare som fick lämna sina jobb, en jobbig period. Men 
man kan inte spara sig ur en kris om man inte samtidigt satsar och 
tar chansen när nya möjligheter dyker upp. När vi summerar 2018 
kan vi konstatera att vi är tillbaka i kärnverksamheten, vi har lämnat 
migrationsboende och även arbetsmarknadsutbildningarna är på 
väg att upphöra.

Vad händer nu?
Våra gymnasieskolor ökar elevantalet och vi startar nya utbildningar 
även på vuxenutbildning. Att läsa på distans är igång och här finns 
en efterfrågan som växer och som säkert går att utveckla till något 
riktigt bra. Vi anställer fler rådgivare och gör en särskild satsning 
inom ekonomi -redovisning då vi känner att det finns en efterfrågan 

på den rådgivningen och det är viktigt att vi kan ge våra kunder en 
helhetsrådgivning. Tillsammans med övriga Hushållningssällskap 
har vi startat upp Hushållningssällskapet Juridik AB och vi kan nu 
erbjuda juridiska tjänster. HS Certifiering är ett dotterbolag som slåss 
på en tuff marknad och här kommer det med all sannolikhet att ske 
strukturförändringar i branschen. 

Det är glädjande att se att våra kärnverksamheter växer och vi ser 
med tillförsikt fram emot ett 2019 där vi kan leverera tjänster som 
stärker våra kunder och medlemmar.

Lars Berggren · Ordförande 
i Hushållningssällskapet  
Kalmar Kronoberg Blekinge
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Vi kan växtodling
Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivning ger en heltäckande 
experthjälp över hela året. Det börjar med att SAM ansökan 
fylls i på vårvintern och optimeras ekonomiskt utifrån gårdens 
förutsättningar. Sedan tar fältbesöken vid då vi är ute på åkrarna 
för att undersöka ogräs, svamp och insekter för att se om det finns 
något bekämpningsbehov. Vi kan även mäta kvävebehovet i fält 
vid behov för att undersöka om kompletterings gödsling skulle 
kunna löna sig. När de flesta av insatserna är gjorda i fält gör vi en 
ny växtodlingsplan för nästa växtsäsong där vi diskuterar sorter 
inför höstsådden. Efter skörd och sådd är vi ute och tittar på 
uppkomst på de nysådda fälten samt ogräs. Sedan när allt börjar 
lugna ned sig på fälten åker vi ut till lantbrukarna för att uppdatera 
växtodlingsplaner, göra efterkalkyler och maskinkostnadskalkyler 
över året som gått.
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Växtodlingsrådgivning

Torkans år
Året som gått har varit starkt präglat av torkan och värmeböljan, 
detta extremväder har medfört kraftigt reducerade skördar. Här på 
ostkusten är vi vana vid torka även ett normalår, men den långvariga 
höga värmen under sommaren orsakade troligtvis de största 
skadorna på skörden. Flertalet gårdar som har nötdjursbesättningar 
har fått köpa in foder från utlandet till höga priser. Dessutom har 
slakterierna långa köer så det har inte gått att skicka så många 
djur till slakt som man vill vilket medför större foderbrist. En del 
växtodlingsgårdar där man inte bundit priset på skörden har 
däremot gått bättre i år ekonomiskt än föregående år beroende på 
de höga avsalupriserna.

Tittar framåt
Vi går in det nya året med förhoppning om mer gynnsamt 
växtodlingsväder och högre skördar. De lager som har funnits på 
gårdarna med foder har använts och behövs fyllas på under det nya 
året för att det inte ska bli foderbrist ett år till.

Växtodlingsrådgivning

Vi växtodlingsrådgivare finns 
på orterna Gamleby, Kalmar, 
Torslunda, Ingelstad och 
Bräkne-Hoby. Vi arbetar med 
en mångfald av uppdrag.  Med 
bred kompetens som inhämtas 
från forskning, fältförsök och 
omvärlden kan vi ge dig individuell 
och oberoende rådgivning inom 
växtodlingsområdet. Vårt mål är 
att ge dig verktyg som ökar din 
lönsamhet, genom rätt beslut vid 
varje tillfälle.
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Byggrådgivning

Från idéprojektering till besiktning
Hushållningssällskapets Kalmar Kronoberg Blekinge 
byggnadsrådgivning är en ovärderlig hjälp när kunder ska 
genomföra sina byggprojekt. Vi bistår från idé till färdigt bygge. I 
första hand är det ekonomibyggnader för djurproduktion och då 
oftast byggnader för mjölkkor, köttdjur eller annan uppfödning. 
Dock kan vi hjälpa till vid alla slags byggnationer oavsett om det 
gäller förädling, lager eller i vissa fall bostäder.  

Utifrån din idé tar vi fram skisser och beräkningar för att göra ett 
beslutsunderlag. Vi projekterar sedan vidare för byggnationen 
med ritningar och underlag samt söker tillstånd, bygglov och 
undersöker olika finansieringsmöjligheter. För själva byggnationen 
kan vi sedan bistå med upphandling, byggstyrning samt 
besiktningar.

Kort om året som gick
Som vanligt påverkas vad och hur mycket som byggs av 
konjunkturen och vad som efterfrågas. 2018 går ju till historien 
som ett år som påverkades av torkan och en hel del framtida 
byggnadsplaner för utökning fick skjutas på framtiden. Underbart 
är dock att se hur kriser skapar mertankar kring flexibilitet och hur 
resurser kan användas ännu bättre.  

Positivt är att olika investeringsstöd verkar räcka längre än vad 
vi först trodde och nu tillkommer också en del subventioner att 
använda för byggnadsrådgivning.  

Större projekt som gjordes under 2018 var ett antal utbyggnationer 
mjölkkor, nya ungdjursstallar och kalvstallar men även 
förädlingsbyggnader.  

Vår tradition har varit att alltid vara minst två byggnadsrådgivare i 
Kalmar Kronoberg Blekinge. 2018 rekryterades en ny medarbetare 
för att kunna fortsätta att leverera de tjänster som efterfrågas. 
David Sandberg är ny byggnadsrådgivare som har lång 
lantbrukserfarenhet och därefter utbildat sig till Lantmästare med 
bygginriktning.

Utblick mot det nya året
Våra tjänster har fortsatt mycket stor efterfrågan och vi har nu planer 
på att rekrytera ytterligare medarbetare. Utvecklingen är att större 
företag blir ännu större och bygger funktionella driftstallar. Just nu 
pågår projektering för ett antal mjölk- och slaktkycklingproducenter. 
Intressant och roligt är också att det byggs en hel del mindre 
rationella stallar för dikor men även andra byggnader som uppfyller 
speciella önskemål för tex förädling.

Fakta

• Hushållningssällskapets 
byggnadsrådgivning har 
till uppgift att förse kunder 
med rådgivningshjälp och 
konsultation från idé till färdig 
byggnad eller anläggning. 

• Kunderna är lantbrukare med 
ekonomibyggnader som vill 
bygga nytt, bygga om eller 
bygga till.



Investeringsvilliga kunder
Vi har känt av en fortsatt vilja till investeringar, främst bland 
köttsproducenter, men även mjölkproducenter som velat 
räkna på egen uppfödning av tjurar till slakt, eller utökad 
mjölkproduktion. Vi har bistått våra investeringsvilliga kunder med 
lönsamhetsberäkningar, likviditetskalkyler och ansökningar om 
företagsstöd.

Vi har startat ett samarbete med Växa Sverige. En kurs inom 
Ledarpraktikan med deltagare från bland annat Kalmar och 
Öland. Ledarpraktikan är en ledarskapsutbildning med fokus på 
de gröna näringarna. Företagarna utbildas i konsten att leda sig 
själva, sina medarbetare och sin verksamhet och blir coachade 
i ledarskapsfrågor som är aktuella på den egna gården. Då 
management och ledarskap får allt större betydelse för de växande 
lantbruksföretaget tror vi på en fortsättning och uppstart av nya 
ledarskapskurser kursen.

Helhet i vårt tjänsteutbud
I Gamleby började vi med att erbjuda tjänsterna  bokslut, 
deklarationer och skatterådgivning. Det är nu ett etablerat koncept 
som fallit väl ut och i dagsläget finns tjänsterna att tillgå från våra 
rådgivningskontor. Arbetet med generationsskifte efterfrågas allt 
mer och vi har flertalet skiftesväxlingar bokade. Vår målsättning 
är att känslan av helhet i vårt tjänsteutbud skapar positiva 
marknadseffekter även i hela vårt område.  
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Ekonomirådgivning

Vi arbetar så som tidigare med Lean Lantbruk. Lean går ut på att lära 
sig att se slöserier i verksamheten och att arbeta smartare. Genom 
att förbättra logistik, förebyggande underhåll och tekniker för att 
engagera hela personalen i förbättringsarbetet på gården kan 
arbetet effektiviseras samtidigt som trivsel ökar hos medarbetarna.

Lönsam Gröda
I samarbetet med våra kollegor inom växtodlingsrådgivningen 
utvecklar vi Lönsam Gröda; Gård för Gård, Gröda för Gröda. Det 
innebär en jämförelse av grödkalkyler för gårdar inom hela Sverige. 
Genom denna kan vi dra intressanta slutsatser vad gäller t.ex. 
maskinkostnader i förhållande till brukad areal och hur grödorna står 
sig lönsamhetsmässigt mot varandra. Vi ser fram emot att utveckla 
Lönsam Gröda ytterligare med fler gårdar. 

Övriga tjänster vi arbetar med är arrenderådgivning, 
produktionsekonomisk rådgivning och EU-stöds optimering. 
Stödrättsbörsen drivs av vår ekonomirådgivare i Gamleby med hjälp 
av konsulter som förmedlar stödrättsaffärer från olika delar av landet.

Tillsammans med ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapen 
runt om i Sverige deltar vi kontinuerligt i arbetet med att ta fram 
produktionsgrenskalkyler för djur och grödor, samt att underhålla 
och utveckla nya rådgivningstjänster.

Ekonomirådgivning

Hos oss får du som är företagare 
allt på ett ställe. Våra ekonomer är 
experter på landsbygdsföretag och 
de gröna näringarna. De hjälper dig 
med allt från de strategiska råden 
till den löpande redovisningen.



7

Miljö/Energi

Fortsatt efterfrågan
Trots årets besvärligheter med torka har vi haft fortsatt efterfrågan 
på våra tjänster, då det är viktigt för lantbrukarna att utvecklas och 
därmed stå starka inför framtiden.

Intressanta uppdrag 2018
Tillsyn ute på gårdarna ökar och vi erbjuder individuell rådgivning, 
konsultuppdrag såväl som kurser, för att underlätta för företagarna. 
Hushållningssällskapets rådgivare har en gedigen teoretisk och 
praktisk kompetens i miljöfrågor och våra tjänster kännetecknas 
av obundenhet och hög servicegrad. Under 2018 har vi utfört 
miljörapportering, tvärvillkorsrådgivningar, vattenrådgivning, 
konsulttjänster i tillståndsansökningar och MKB för djurgårdar samt 
miljöpaket för kunder som efterfrågar regelbunden genomgång 
av miljökontroll på sin gård. Inom miljörådgivning har vi även varit 
med och tagit fram mallar för att underlätta rapporteringskrav för 
fjäderfä och grisgårdars krav på EU-rapportering, BAT och IED.  

Vi är totalt tre miljörådgivare på Hushållningssällskapet Kalmar, 
geografiskt fördelade i Gamleby, Kalmar och Bräkne Hoby.  
Förutom ovanstående gör vi SAM-ansökningar, är involverade i 
stödrättsbörsen och i ansökningar om företagsstöd. Ett särskilt 
intressant uppdrag har under året varit ett MKB-uppdrag 
gällande en brygga.  Vi ser även ett ökat intresse för miljötjänster i 
Kronoberg där vi under 2018 har hjälp till med tillståndsansökning 
för både mjölk, gris och äggproduktion.

Planering inför 2019
Under 2019 kommer vi miljörådgivare att fortsätta marknadsföra 
våra tjänster såsom MKB, miljörapport, egenkontroll, tvärvillkor, 
branschkontroll, vattenskyddsrådgivning. Vi hoppas även kunna få 
en bra rapportering av EU-direktivet gällande BAT och IED som har 
börjat gälla samt vill vi gärna se ett samarbete med branschen, för 
att få en rättvisare syn på dokumentation oavsett var man befinner 
sig i Sverige.

Miljö/Energi

Som lantbrukare förväntas man 
idag vara insatt och uppfylla en rad 
miljökrav gällande sin produktion 
på gården. Med ett regelverk 
som är föränderligt, är det inte 
lätt att hålla koll på alla krav. Med 
hjälp av Hushållningssällskapets 
miljörådgivning kan du på ett 
enkelt sätt hålla dig uppdaterad på 
regler och få hjälp med att uppfylla 
de dokumentationskrav som ställs.



Oberoende skogsrådgivning
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har idag fyra 
skogsrådgivare. Vi finns i Gamleby, Kalmar och Växjö. Vårt uppdrag 
är att vara oberoende rådgivare till företagare i skogsnäringen. 
Med kundens förutsättning i blickfånget hjälper vi till med alla 
delar som gäller brukande av skog och skogsägande. Att hjälpa en 
skogsägare med försäljning av virke på ett ekonomiskt och säkert 
sätt är ett av våra viktiga uppdrag.

Skogsåret 2018
Skogsåret 2018 var ett extremt år. Marknaden för skogsråvara 
var under 2018 ett av de bästa på mycket länge. Intresset för våra 
stämplade rotposter har varit mycket bra och priserna historiskt 
höga. Vi stämplade ca: 200 000 m³sk rotposter där merparten också 
såldes av oss på uppdrag av kunden. I södra delarna av vårt område 
noterades rekordhöga priser. 
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Skogsrådgivning

Enligt SMHI var det den torraste våren och sommaren i södra 
Götaland sedan 1800-talet. Många kommer att minnas 2018 som 
året med skogsbränder. Totalt brann 25 000 ha skog ner. Många 
planteringar torkade bort. Granskogen tog skada. Granbarkborren 
svärmade flera gånger. Totalt uppskattas skadorna i Götaland till 
minst 1,5 miljoner kubikmeter.

Vad väntar 2019
Barkborreangreppen kommer att dominera vårens arbete. En 
blöt och kall vår kan bromsa granbarkborrens svärmningar men 
ytterligare  skador är att vänta. De borttorkade planteringarna ska 
omplanteras. Virkesmarknaden kommer troligen inte vara lika bra 
som 2018. Stora volymer virke från barkborreavverkningar kommer 
till industrin. Nytt för 2019 är vårt projekt  ”Adaptiv skogsskötsel”. 
Målet är att beskriva hur olika skötselmetoder påverkar ett bestånd. 
Det ska bli möjligt att med olika mätmetoder ge en intresserad 
skogsägare uppföljning av sina skötselmetoder. Projektet löper till år 
2021 och är ett samarbete med Linnéuniversitetet.

Skogsrådgivning

När du får råd kan det vara bra att 
tänka på varifrån du får dem. Vi är 
Sveriges oberoende skogsrådgivare 
och erbjuder kvalificerad 
rådgivning till skogsägare över 
hela landet. Många är privata 
skogsägare. Bland våra kunder finns 
även kommuner och skogsbolag.
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Fisk/Vatten/Fisketurism

Helheten är viktig
Mycket av det vi jobbar med har koppling till Vattendirektivet 
och regionala/nationella mål för vattenmiljöer. Fiske och vatten 
är viktiga landsbygdsområden och vi är alla beroende av ett friskt 
vatten. I många projekt samarbetar vi med andra organisationer. 
Helheten är viktig och vi erbjuder lösningar för alla vatten- och 
landmiljöer.

Spännande fynd
Under 2018 jobbade vi med våtmarker och dammar. Vi 
provfiskade inom Kalmar läns miljöövervakning på uppdrag 
av Länsstyrelsen i Kalmar län. Fiskevårdsplaner är ett viktigt 
verktyg mot god förvaltning, uppdrag vi genomförde för 
fiskevårdsområdesföreningar. I ett länsomfattande projekt 
genomförde vi rådgivningar inom småvatten och blomrika 
marker samt höll seminarier med fokus på groddjur. Flera 
biotopvårdsprojekt genomfördes. Musslor inventerades i flera sjöar 
och vattendrag.  

Vi lägger många av våra timmar i fält varje år, vilket gör att vi hittar 
spännande saker i naturen kartlägger nya områden. Vi bidrar 
på detta sätt till helt ny kunskap. Under 2018 hittade Carl-Johan 
Månsson, fiskekonsulent, algen barklöst sträfse i Finjasjön, Skåne län. 
Fyndet var det första på över 100 år i svenskt insjövatten. Andra fynd 
som han gjorde var dvärgslinke i Yxern, Kalmar län samt rödlistade 
musselarter på nya lokaler.

Inför 2019
Under 2019 kommer vi fortsätta arbetet med biotopvård. Vi kommer 
genomföra provfisken i sjöar och vattendrag. I ett projekt på 
uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer vi projektera 
ett stort våtmarksområde. Det är viktigt för markägare med 
rådgivning som tar upp hur naturmiljöer kan stärkas. Detta kommer 
vi satsa på med enskilda rådgivningar samt seminarier.

Fisk/Vatten/Fisketurism

Hushållningssällskapets 
fiskerikonsulenter har en lång 
tradition av att arbeta med 
utveckling av fiskevatten och 
hushållning med naturresurser. 
Bildande av fiskevårdsområden och 
ökande intresse för fisketurism har 
skapat nya möjligheter att utveckla 
och vårda fiskevattnen som resurs.



Odlarservice
Odlarservice är vårt gemensamma namn för verksamheter som 
berör fältförsök, markkartering och övriga uppdrag med mätning 
och provtagning.

Fältförsöksverksamheten
Här utför vi försök med grödor och specialgrödor som finns 
i området. Fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög 
vetenskaplig kvalitet i alla tänkbara grödor, tex. vall, spannmål, 
oljeväxter, olika baljväxter, potatis, lök mm. Försöken omfattar 
sortprovning, växtskydd, ogräs, växtnäring och bevattning.

Markkartering
Markkartering är en bra investering för lantbrukare. Man får då 
dokumentation på jordarnas pH-status samt växtnäringsinnehåll, 
vilka sedan är underlag för att fatta rätt beslut om gödslingsstrategi 
och kalkning. Vår markkarteringspersonal utför markkartering över 
hela Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.

Verksamheten 2018
2018 odlades vall, spannmål, kikärt, bondbönor, gråärt och sötpotatis 
som var en ny gröda för oss. Merparten av våra försök ligger ute 
hos lantbrukare på Öland och i områden norr och söder om Kalmar. 
Årets torka innebar stora utmaningar för oss i försöken att hinna med 
grödornas utveckling, alla grödor blev mer eller mindre torkskadade. 
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Odlarservice Torslunda

Sortförsöket med havre grodde så dåligt att det fick kasseras och 
vall som inte bevattnades, skördades bara två gånger istället för tre. 
Även grödor på Torslunda som vi bevattnade fick vi väldigt dåligt 
resultat på eftersom det var så varmt. År 2018 gjorde vi ca 45 försök 
och demonstrationsodlingar.  
Under 2018 genomförde vi markkartering på ca 7000 ha. Tjänsten 
Markkartering.se lanserades under hösten och är ett bra verktyg för 
våra kunder och ett användarvänligt administrationsverktyg för oss.

Inför 2019
Försöksverksamheten har stor utvecklingspotential och målet är att 
öka antalet försök och demonstrationsodlingar. Inför säsongen 2019 
investerar vi i en ny bevattningsmaskin med rampspridare för att 
säkerställa kvalitén i försöken samtidigt som vi sparar vatten med 
bättre styrning. Kommande säsong kommer förmodligen innebära 
något mindre antal försök på grund av att en del beställare minskar 
sin budget för försök.

Markkartering.se utvecklas löpande och nyligen presenterades 
funktionen för kartutskrifter som vi tror kommer effektivisera 
administrationen för oss.

Odlarservice Torslunda

Torslundas läge och förutsättningar 
gör det till en naturlig plats att hålla 
fältvandringar på. Byggnaderna 
ligger omslutna av den trädgård 
som trädgårdsutbildningen 
vårdar och direkt utanför finns 
våra försöks- och demonstrations 
odlingar. Odlarservice är det 
övergripande namnet för 
verksamheter som berör fältförsök, 
markkartering och övriga uppdrag 
med mätning och provtagning.
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Kalmar Kronoberg Blekinge

Hushållningssällskapet Juridik AB
Hushållningssällskapet har samlat alla juridiska frågor i ett nytt bolag som agerar 
över hela landet. Det krävs specialister för att på bästa sätt hjälpa lantbrukets 
företag och ägare. Våra jurister har lång erfarenhet och känner väl till lantbruk 
och skogsfrågor. 

Nytt från 2018!

Kontakt kan tas via ditt regionala Hushållningssällskap.



Utbildningar
På Naturbruksgymnasiet (NBG) Kalmar utbildar vi inom 
Naturbruksprogrammet samt Introduktionsprogrammet inriktat 
mot naturbruk. Våra inriktningar är djurvård, häst & ridsport, 
lantbruk och skogsbruk. Alla elever erbjuds att läsa kurser 
för grundläggande och särskild behörighet till högskola och 
universitet. I samarbete med Kunskapsnavet i Kalmar erbjuds vuxna 
studerande gymnasiala yrkeskurser inom djurvård/djursjukvård, 
lantbruk, skogsvård och trädgård.

Året som gick
Höstterminen 2018 började 53 elever på Naturbruksprogrammet. 
Det innebär att elevantalet vänt uppåt igen. Många intresserade 
ungdomar besökte skolan på öppet hus i oktober. Under hösten 
har en veterinärklinik färdigställts och står nu redo att ta emot 
sällskapsdjur. Skogsutbildningen har moderniserats med digital 
utrustning för skogsplanering och skogseleverna får mer tid för 
maskinkörning när lämpliga objekt finns. 

Ett bra samarbete med Kunskapsnavet har utökats. Under året 
slutfördes en tre-terminers djurvårdsutbildning där sista terminen 
ägnades åt djursjukvård. Kurser i grönyteskötsel genomfördes. 
Två nya grupper har påbörjat djurvårdsutbildning. En vinterkurs i 
lantbruk startades i november innehållande grunderna i djurskötsel, 
ekonomi, teknik och växtodling.
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Naturbruksgymnasiet Kalmar

På gång 2019
Vår nya djurklinik hålls öppen på måndagar och kommer att ge 
elever möjlighet att lära sig mer om djursjukvård. 

I januari startade Distanskurs Lantbruk. De studerande läser 
ekonomi, lantbruksdjur och växtodling. En agronom med erfarenhet 
som växtodlingsrådgivare börjar som lantbrukslärare i februari.  I 
februari startar även en 40-veckors trädgårdsutbildning i samarbete 
med Kunskapsnavet  

Den 4 maj anordnar NBG Kalmar ”Grön Lördag” mellan 10–14 för 
allmänheten. Några dagar senare står vi på Naturbruksgymnasiet 
Kalmar som värdar för uttagningstävling till Skotar-SM för 
skogselever från södra Sverige. Välkomna båda dagarna!.

Utbildningar

• Djurvård/Djursjukvård

• Lantbruk

• Häst och Ridsport

• Skog

• Naturvetenskaplig profil
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Gamlebygymnasiet

Gamlebygymnasiet
I norra Kalmar län bedriver skolan yrkesutbildning på 
Naturbruksprogrammet, Introduktionsprogrammet och Bygg- och 
Anläggningsprogrammet.

Publikt och expansivt
I maj stod skolan och Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg 
Blekinge som värd för naturbruksskolornas årliga konferens och 
ett hundratal deltagare från andra skolor runt om i landet besökte 
gymnasiet. Det evenemanget följdes en månad senare upp av en 
Grön vecka där flera kända föreläsare talade för en publik intresserad 
av olika områden inom de gröna näringarna. I slutet på den Gröna 
veckan arrangerades Grönt veckoslut med drygt 13 000 besökare 
under två dagar. Evenemanget är uppskattat och har potential att 
växa ytterligare.

Fler elever än på många år valde i augusti att börja på 
Gamlebygymnasiet vilket är glädjande och ett bevis på att det 
kvalitativa och målmedvetna arbete som personalen gör för att varje 
enskild elev ska trivas och rekommendera skolan, leder till resultat. 

I augusti återupptog skolan utbildning med naturvetenskaplig 
fördjupning. Elever som läser djursjukvård kan återigen välja att 
läsa de kurser som behövs för särskild behörighet till högskolan. En 
fantastisk möjlighet att i liten grupp läsa gymnasiets svåraste kurser 
med tillgång till kompetenta och engagerade lärare.

Fortsatt utveckling
Att planera för att år 2020 bygga nytt internat är en uppgift som 
involverar både elever och personal. Fräscha boenden är viktiga 
för att skolan ska fortsätta attrahera elever från hela landet. Under 
2019 ser skolan fram emot att starta fördjupningen Jakt och viltvård 
vilket är ett första steg inom utbildningsområdet naturturism. 
Utbildningen kommer att lära eleverna om hur man bemöter 
jaktgäster, hur man anordnar och säljer jakter, olika former av jakt 
och viltvårdsmetoder, samt hur man tar hand om och förädlar det 
byte som jakten ger.

Utbildningar

• Djurvård

• Djursjukvård

• Hund

• Häst och Ridsport

• Lantbruk

• Trädgård

• Bygg- och anläggningsprogrammet 
- Anläggningsfordon

• Jakt & Viltvård

• Naturvetenskaplig profil



Om skolan
Ingelstadgymnasiet bedriver utbildning inom 
Naturbruksprogrammet och Bygg-och anläggningsprogrammet. 
I genomsnitt har vi på skolan under året haft 230 elever som 
kommer från ca 50 olika kommuner med spridning över hela 
landet. Av de 230 elever skolan haft under hösten har drygt 200 
bott på skolans internat.

Året 2018
I slutet av januari började Jim Thorstensson som rektor för skolan. 
Det nya elevhemmet med 44 enkelrum som färdigställdes 2017 är i 
fullt bruk och mycket uppskattat. Skolans årliga elevenkät visar på att 
eleverna är nöjda och trivs på skolan. 

Under året har vi deltagit på ett antal mässor, till exempel Elmia i 
Jönköping samt gymnasiemässor i Göteborg och Stockholm. Elever 
och personal gör ett fantastiskt arbete på mässorna, de marknadsför 
och representerar skolan och Hushållningssällskapet på ett 
föredömligt sätt. 

Som vinnare år 2017 fick skolan äran att arrangera Traktor-SM 2018, 
resultatet blev en semifinalplats. 
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Ingelstadgymnasiet

I juni tog 64 elever studenten och i augusti började 87 nya elever. 
Då  elevantalet har  ökat, har vi förstärkt elevhälsoteamet och 
fritidsledarverksamheten. 

Under våren har vi haft Öppet Hus för intresserade elever och i 
oktober startade marknadsföringen inför läsåret 2019 - 2020 med ett 
rekordantal besökande vid höstens Öppet Hus. Under året har vi haft 
ett stort antal ”prova på-elever” från grundskolan. 

Vi har haft en del konferenser på skolan, både på kvällstid och 
helger. Några som har varit här är Biodlarföreningen, Länsstyrelsen 
Kronoberg, Växa, Hushållningssällskapets gillen m fl. 
Försäljningen av luncher till Ingelstads invånare ökar och skolan 
levererar också mat till fyra ställen i byn.

Inför 2019
I januari har vi återigen Öppet Hus för elever som skall söka till 
gymnasiet inför läsåret 2019–20. Vi planerar ett EXPO/FAMILJEDAG 
under maj månad. Vi fortsätter arbetet med att, tillsammans med 
närliggande kommuner, genomföra yrkesvuxutbildning hos oss. 
I augusti har vi ett fullt utbyggt Bygg- och anläggningsprogram, 
inriktning anläggningsfordon, med tre årskurser.

Utbildningar

• Djurvård

• Djursjukvård

• Hund

• Ridsport

• Lantbruk

• Lantbruk/Entreprenad

• Bygg- och anläggningsprogrammet 
- Maskinförare

• Naturvetenskaplig profil
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Vuxenutbildningar

Vuxenutbildningar
Hushållningssällskapet har under många år bedrivit 
vuxenutbildningar. De arbetsmarknadsutbildningar som drivits 
enligt avtal med Arbetsförmedlingen, kommer under 2019 att fasas 
ut. Vuxenutbildning bedrivs vid Naturbruksgymnasiet Kalmar, 
Gamlebygymnasiet och Ingelstadgymnasiet.

Tillbakablick 2018
Under 2018 har det genomförts arbetsmarknadsutbildningar inom 
trädgård, lantbruk och biodling. Totalt deltog cirka 85 personer 
i dessa utbildningar. På Naturbruksgymnasiet Kalmar bedrevs 
kommunal vuxenutbildning i samarbete med Kunskapsnavet i 
Kalmar.

Inför 2019
Under 2019 är målsättningen att samtliga skolor ska kunna 
erbjuda vuxenutbildningar i form av kommunal vuxenutbildning. 
En del av dessa studier kommer att kunna ske på distans. 
Naturbruksgymnasiet Kalmar lanserar även en privatfinansierad 
distansutbildning i lantbruk som riktar sig mot unga vuxna som är 
intresserade av nyföretagande eller kompetensutveckling.

Utveckling av redovisningstjänster
Redovisningskonsulternas syfte är att leverera kunskap och 
bidra med en hållbar utveckling till landsbygdens näringar. Vi 
kan fullfölja vårt syfte genom teoretiska kunskaper och praktiskt 
kunnande där vi där vi tar tillvara behov och samordningseffekter 
som tillsammans förenar företagandet inom landsbygdens 
näringar.  

Att erbjuda helheten är en viktig grund för att förenkla vardagen 
för företagaren och att ”hushålla” med resurser är för oss självklart.
Underlag från bokföringen är en viktig grund för oss i den övriga 
rådgivningen vi erbjuder. Utvecklingsvägen blir då självklar 
att även bokföring och beskattning skall vara en del av vårt 
tjänsteutbud.

Ett steg- till ett kliv, ett hopp
Vår satsning mot redovisning började år 2015. En blygsam start 
övergick 2016 i en mer konkret handlingsplan, från vilken de nya 
tjänsterna skulle utvecklas och etableras. Marknaden gav oss 
en positiv respons. Genom ett för oss ökat självförtroende kan 
vi fortsätta vårt utvecklingsarbete. Från och med 2019 bedrivs 
redovisningstjänsterna inom ett eget ämnesområde, på detta 
sätt ges redovisningstjänsterna samma status och nivå som vår 
växtodlingsrådgivning, som under lång tid varit vårt starkaste 
ämnesområde.

Nu och framåt
Från etablering till utveckling och tillväxt, det är så vi tänker. På flera 
orter finns vi representerade med kontor och personal. Vi fortsätter 
resan och bygger vidare på tanken om en helhetsrådgivning för 
landsbygdens näringar.

Redovisning



Vi arbetar längs hela livsmedelskedjan
HS Certifiering är ett svenskt ackrediterat certifieringsföretag för 
revision, kontroll och certifiering av livsmedel. HS Certifiering 
grundades 2008 och är ackrediterade av Swedac enligt ISO17065 
gällande opartiskhet, kompetens, system och rutiner för certifiering 
enligt regelverken för EU-Ekologiska livsmedel, KRAV och Sigill 
Kvalitetssystem/IP.   

Bolaget grundades 2008 och ägs av Hushållningssällskapen i 
Kalmar Kronoberg Blekinge, Östergötland, Jämtland, Norrbotten – 
Västerbotten, samt Skåne som anslöt sig 2018. 

Sedan 2017 har HS Certifiering ett samarbete med Bureau 
Veritas och erbjuder marknadens ledande utbud av 
livsmedelscertifieringar. Sedan 2018 har bolaget även avtal med 
Svenskmärkning AB för kontroller av ursprungsmärkta produkter.  

HS Certifiering är marknadsledande inom måltidscertifiering i 
offentlig sektor enligt KRAVs regelverk. Företaget erbjuder även 
utbildningar. Under 2018 genomfördes även en utbildning för 
nystartade livsmedelsföretag på Krinova MAT Science Park.  

Under 2018 har HS Certifiering även utfört leverantörsbedömningar 
i den industriella sektorn. 

HS Certifiering har en nationell organisation för 
verksamhetsledning, affärsutveckling, kvalitet och operativ ledning 
samt arbetsmiljö.  
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HS Certifiering AB

HS Certifiering har 13,9 heltidsanställda miljö- och 
livsmedelsrevisorer och VD. 

Verksamhetens omsättning ökade med 5% och uppgick till 
14,3 MSEK.

Vad innebär certifiering?
Certifiering innebär att en ackrediterad part verifierar att en 
livsmedelsaktör följer det regelverk som kunden har valt att ansluta 
sig till. Detta kallas tredjepartscertifiering. Företaget granskar 
alla kunder enligt avtal, dvs ofta minst en gång per år. Efter 
avtal och godkänd revision utfärdas ett certifikat till kunden. Ett 
lantbruksföretag kan ansöka om miljöstöd för ekologisk produktion 
om företaget är certifierat.

Vad gör en miljö- och livsmedelsrevisor?
Revisorn ansvarar för kunder som ingår avtal om certifiering. Det 
innebär årliga besök, uppföljning och rapportering samt kunskap 
om regler och omvärlden. I arbetet ingår samsynsrevision och 
kalibrering med andra certifieringsföretag.  

Certifikaten utfärdas av en certifieringsansvarig revisor. Bolaget 
granskas av myndigheten Swedac samt en certifieringskommittée.

Genom certifiering kan man:

Stärka livsmedelsnäringens 
konkurrenskraft, distribution, 
spårbarhet och marknadsföring. 
Dagligvaruhandeln, offentlig 
upphandling och exportmarknaden 
ställer olika krav på certifiering 
och kontroll av livsmedel. 
Certifiering omfattar kvalitets- och 
miljöledning, säkerhet, spårbarhet, 
arbetsvillkor med flera kvaliteter för 
en hållbar livsmedelsproduktion.

Fakta HS Certifiering AB 2018 2017 2016

Omsättning, tkr 14 275 13 569 12 034

Resultat efter finansnetto, tkr -505 33 -473

Antal medarbetare, medeltal 13,9 13,5 13,5

Antal kunder 2007 1934 1908



Verksamheten 2018
Sedan några år tillbaka har arbetsmarknadsutbildningar varit en 
viktig intäktskälla. Under 2018 gick de flesta av våra avtal ut och 
inga nya upphandlingar kom. Det innebär att vi har fått lägga mer 
kraft på våra befintliga och övriga mera långsiktiga verksamheter. 
Vi har jobbat hårt med elevrekrytering till våra gymnasieprogram 
och även breddat med fler utgångar för våra elever. Vi har lagt 
särskilda resurser till de skogliga utbildningarna och vi har även 
utvecklat utbudet gällande vuxenutbildning, Yrkesvux. Antalet 
gymnasieelever på våra skolor har fortsatt uppåt. 

Inom rådgivningen har vi under året ökat satsningen kring 
redovisning och tillsammans med flera andra Hushållningssällskap 
i landet har vi startat upp Hushållningssällskapet Juridik AB. En av 
juristerna i bolaget började vid vårt kontor i Kalmar under slutet av 
året. 

HS Certifiering AB, vårt dotterbolag, har ställts inför utmaningar 
under året och har krävt särskild uppmärksamhet.   

Bokslutet på koncernnivå för 2018 hamnar på -1,2 mkr, vilket är 
under vårt budgetmål.  Orsakerna är främst en konkurs hos en 
av våra avtalspartners inom arbetsmarknadsutbildning, att vårt 
dotterbolag inte har nått uppsatt resultatmål samt vår satsning på 
de skogliga utbildningarna.
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Mats Halling kommenterar

Starten 2019
Vi har nu redovisningsverksamhet igång vid samtliga kontor utom 
Bräkne-Hoby och en drygt handfull medarbetare finns verksamma 
inom redovisningsområdet. Vi har även gjort förändringar  i 
rådgivningsteamen, för att sätta mer fokus på de specifika 
ämnesområdena. 

Vi fortsätter att bredda våra utbildningar på såväl gymnasienivå som 
på vuxenstudiemöjligheterna under 2019.  

Vi skapar även tydligare medlemsformer för att underlätta att vara 
medlem hos oss. 

Mats Halling · VD  
för Hushållningssällskapet 
Kalmar Kronoberg Blekinge
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Faktasiffror

Fastighet BTA 
m2

Skog 
ha

Virkesförråd 
m3sk

Åker 
ha

Vatten 
ha

Övrig mark 
inkl betesmark

ha

Summa 
ha

Ingelstad, Hulugård och kvarnen 19 444 551 60 000 160 - 72 783

Furuby - 88 10 000 - 1 13 102

Kalmar - Översten 1 026 - - - - - -

Helgesbo 5 987 456 71 000 17 - 51 524

Gamleby - Valstad, Gursten och 
Dynestad

22 656 246 38 000 162 55 124 587

Borgholm - Gullvivan 741 - - - - 0,37 0,37

Torslunda 989 - - - - 1 1

Summa 50 843 1341 179 000 339 56 261 1 997

Fastighets- och markinnehav 

Några nyckeltal koncernen 2018 2017

Soliditet 28,1 % 28 %

Antal anställda, medelantal 169 173

Resultaträkning koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Intäkter tkr tkr

Omsättning 181 103 185 889

Summa intäkter 181 103 185 889

Kostnader

Varukostnader och förnödenheter -24 031 -24 353

Övriga externa kostnader -46 077 -45 075

Personalkostnader -103 177 -102 841

Avskrivningar -6 292 -7 179

Summa rörelsekostnad -179 577 -179 448

Rörelseresultat 1 526 6 441

Finansiella intäkter och kostnader -2 729 -2 367

Bokslutsdispositioner 0 0

Skatter 0 0

Redovisat resultat -1 203 4 074

Balansräkning koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar tkr tkr

Anläggningstillgångar

Immateriella 1 097 1 268

Materiella 166 908 166 043

Finansiella 2 409 2  213

Omsättningstillgångar

Varulager 2 453 2 145

Kortfristiga fordringar 19 320 22 393

Kassa och bank 3 499 6 453

Summa tillgångar 195 686 200 515

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fritt eget kapital 53 582 53 533

Fondmedel 1 803 1 803

Minoritetsintresse 524 535

Summa eget kapital 54 917 55 871

Avsättningar 419 338

Långfristiga skulder 118 600 119 237

Kortfristiga skulder 21 750 25 069

Summa eget kapital och skulder 195 686 200 515
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Gilleskarta

Gillen

Hushållningssällskapets 
medlemsorganisation har 
sitt ursprung i länens härader 
och består av 10 stycken 
hushållningsgillen. Antal 
medlemmar är baserade på 2018 
års statistik.

Gilleskarta 2019
Kalmar Kronoberg Blekinge

Tjust
382 medlemmar

Ordf Otto Jacobsson

Kontor Bräkne-Hoby

Asta 
272 medlemmar

Ordf Elisabeth Axelsson

Sunnerbo
129 medlemmar

Södra Kronoberg
261 medlemmar

Ordf Fredrik Johansson

Handbörd-Stranda 
187 medlemmar

Ordf Gerth Johansson

Öland
357 medlemmar

Ordf Jan Erici

Blekinge
574 medlemmar

Ordf Lola Ivarsson

Huvudkontor

Södra Möre
305 medlemmar

Ordf Nils Hansson

Gamlebygymnasiet
Kontor Gamleby

Torslunda

Norra Möre
147 medlemmar

Ordf Örjan Ivansson
Ingelstadgymnasiet 
Kontor Ingelstad

Uppvidinge-Norrvidinge
96 medlemmar

Ordf Lennart Johansson
Helgesbo

Naturbruksgymnasiet 
Kalmar




