
Kurser i ekologisk  
produktion 
I höst bjuder vi in till våra  
populära eko-kurser igen, 
denna gång 4 tillfällen med 
följande teman och datum: 

12 nov helsädsensilage 

26 nov trindsäd 

3 dec grundkurs växtodling 

10 dec grundkurs djur/vall 

Seminarium om 
lantbrukets långsiktig 
lönsamhet och 
hållbarhet 
Var med på en 
framtidsdiskussion med 
Jimmy Larsson, 
Hushållningssällskapet.  

När: 23 oktober 

Styrelseutbildning 

Har du behov av att 
strukturera det strategiska 
arbetet i företaget? 
Välkommen på styrelse-
utbildning för företag inom 
de gröna näringarna. 

Kontakta Elenore Wallin för 
information & anmälan.  

När: 4 träffar, start 4/11 

SAVE THE DATE! 
Axplock av 
aktiviteter*  

hösten 2019 

*Genom att delta på Hushållningssällskapet Östergötlands evenemang samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter
enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Vid evenemangen förekommer fotografering som kan komma att användas i framtida 
marknadsföring, samt för kommunicering på hemsida och i sociala medier. Kontakta personal på plats eller angiven kontaktperson innan 
evenemanget om du ej önskar vara med på bild. Läs mer på www.datainspektionen.se   

Markartera hos oss, få tillgång till din markkartering digitalt 

Via vår tjänst markkartering.se kan du enkelt jämföra dina markkarteringar och se eventuella för-
ändringar för varje enskilt prov mellan olika år. Möjligheten att göra egna styrfiler finns också, för  
fosfor, kalium, kalk och utsäde. Eftersom det är webbaserat har du alltid tillgång till din markkarta. 

En av våra nöjda kunder är Jacob Eriksson, Öjebro Storgård, som använt sig av styrfiler skapade 
via markkartering.se när han har pH-kalkat.  

- Jag tror att precisionsodling är framtiden och via styrfiler kan vi styra var 
på fältet vi ska lägga näringen. Sidan har bra grafik och ger en lättöverskåd-
lig bild, jämfört med om man sitter med en markkartering i pappersform.  

Tillsammans med växtodlingsrådgivare Hans Augustinsson har det även va-
rit ett bra stöd i den långsiktiga planeringen för gården.  

-Det tar ju lång tid innan man ser resultat, men via tjänsten kan jag jämföra 
tidigare års markkarteringar och följa upp mina strategier, berättar Jacob. 
Vill du också komma igång med markkartering.se? Kontakta Magnus 
Westöö på 0702-09 48 06 

Hej Ida Petersson! 

Du är ny rådgivare, vad kommer 
du jobba med?  
- Jag kommer att arbeta som 
växtodlingsrådgivare både inom 
konventionell och ekologisk od-
ling.   

Vad har du för bakgrund? 
- Jag är mark/växt-agronom uppvuxen i Östergötland 

på en gård med växtodling och nötköttsproduktion. 

Under min utbildning valde jag att rikta in mig på 

växtskyddsfrågor genom studier i Tyskland. Tidigare 

har jag arbetat som säljare inom växtodling.  

Ida når du på 0708-29 08 36 eller via e-post 
ida.petersson@hushallningssallskapet.se  

Hej Karin Varverud! 

Du valdes till ny ordförande på 
årsstämman den  24  april,  hur 
känns det? 
- Det känns jättespännande och 
roligt. Hushållningssällskapet 
har en imponerade och viktig 
verksamhet som jag är stolt 
över att få vara en del av.  

Varför ska man vara medlem i  
Hushållningssällskapet Östergötland?  
- Som medlem är du med och bidrar till hushåll-
ningssällskapets arbete med utveckling och kun-
skapsuppbyggande inom lantbruk och landsbygd. 
Du får också förmånliga erbjudanden gällande våra 
tjänster, som rådgivning, prenumerationer och 
mycket mer.  
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Hushållningssällskapet blir delägare i Dataväxt 

Hushållningssällskapen köper 5 procent i företaget Dataväxt av Lantmännen genom nybildade 

dotterbolaget Hushållningssällskapet Invest Nordic AB.  

-Detta är ett strategiskt samarbete för ökad digitalisering och för att stärka precisionsodlingen i 
svenskt jordbruk berättar Katarina Wiklund, vd för Hushållningssällskapet Östergötland. 

Dataväxt och Hushållningssällskapet har samarbetat under många år. Växtodlingsrådgivare från 

olika Hushållningssällskap har bidragit till utvecklingen av växtodlingsprogram och andra verktyg 

hos Dataväxt. Sverige är ett litet land och vi måste samarbeta med andra aktörer för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar till lönsamhet och tillväxt hos våra medlemmar och kunder, men 

självfallet är kunden alltid är fri att välja den lösningen som passar bäst. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Katarina Wiklund på 0706-63 03 09 



Öppettider i sommar och jourhavande  
växtodlingsrådgivare 

Under veckorna 29-30 håller kontoret och växeln 
stängt. Behöver du få tag i en växtodlingsrådgivare 
under sommarveckorna ser du nedan vem som har 
jour för respektive vecka.    

 

Är du ny i branschen?  
Ta chansen att få en mentor 

Nu fyller vi sista platserna i mentorspro-
grammet med start HT 2019. Ta chansen 
att få en mentor under 1 års tid om du 
ska, har (senaste 3 åren) eller vill starta 
upp ett företag inom de gröna näringar-
na. 

Mentor och adept träffas ca 10 gånger 
per år och vi erbjuder gemensamma träf-
far under programmets gång med teman 
som lantbruksjuridik, företagsekonomi 
och ägarskifte. Det är kostnadsfritt att 
delta, då programmet är subventionerat 
genom landsbygdsprogrammet. Det är 
ett gyllene tillfälle att skapa nya kontak-
ter i branschen! 

Låter det kul?  
Kontakta Louise Darius, 0708-29 08 26 
för mer information.  
 
Är du intresserad av att bli mentor? 
Hör av dig också! Ingen kan allt, men 
alla kan något; dela dina erfarenheter 
som företagare med nästa generation i 
branschen. 
 

Medlems-
information 

Årets Hushållsnämnd—Dals 

Vid 2018 års stämma valde 
Hushållningssällskapet att utse 
Dals hushållsnämnd till årets 
hushållsnämnd 2018. I nämn-
den har man arbetat starkt 
med att skapa aktivitet och 
sammanhållning i bygden 
i gemenskap med andra före-
ningar.     

Ordförande Monica Rosén  
tipsar om att samarbeta med 
andra föreningar. Det skapar 
både ett större kontaktnät och 
man lär också känna varandra 
över generationerna, vilket inte 
alltid är självklart idag.   

 

Än är det inte försent att 
planera en sommar-
aktivitet i gillet eller hus-
hållsnämnden 
Bjud in till en rolig resa, som 
Vikbolandet-Norrköpings gille 
som ska åka till Brunnby  
Lantbrukardagar.  Eller varför 
inte en fältvandring i hembyg-
den med en av våra kunniga 
växtodlingsrådgivare, så som 
Finspånga läns gille gjort. Oav-
sett vad, så hjälper vi ert gille 
med utskick och är gärna ett 
bollplank om ni vill diskutera 
upplägg.  
  
Kontakta  
Magdalena Ericsson på  
013-355300 eller  
magdalena.ericsson 
@hushallningssallskapet.se  
 

Vecka Namn 
Telefonnum-

mer 

27 Christian Danielsson 0708-29 08 56 

28 Per Ståhl 0708-29 08 24 

29 Ida Petersson 0708-29 08 36 

30 Madeleine Wiström 0708-29 08 27 

31 Louice Lejon 0723-85 12 56 

32 Louice Lejon 0723-85 12 56 

33 Hans Augustinsson 0708-29 08 22 

34 Per Ståhl 0708-29 08 24 

35 Ida Petersson 0708-29 08 36 

Gör en avkastningsberäkning 
innan du skriver under 

Står du inför ett nytt arrende eller en om-
förhandling av ett befintligt hjälper vi dig 
att ta fram kalkyler och andra underlag 
för bedömning av skälig arrendeavgift. Vi 
kan också fungera som expert vid för-
handling mellan parter i arrendenämnd.  

 
Kontakta Louise Darius 0708-29 08 26,  
Elenore Wallin, 0703-73 36 22 eller Kata-
rina Wiklund, 0706 63 03 09 om du har 
frågor om avkastningsberäkning eller ar-
rendefrågor.  

Företagsevent? Kom till vår försöks-
verksamhet 

Planerar du ett företagsevent kopplat till lantbruk, 

men är trött på powerpointvisningar och svårtydda 

bilder? Ta med kunderna eller företaget på en vis-

ning av våra försöksodlingar utanför Linköping. Hus-

hållningssällskapet guidar er i årets fina försöksod-

lingar, vi visar bland annat sortförsök, växtnärings-

försök, mångfaldsför rikare insektsliv och försök med 

radhackning i kombination med kemisk bekämpning.  

 

Låter detta intressant? Hör av er till  

Hushållningssällskapets försöksledare  

Sven-Åke Rydell 0708-29 08 34 eller bitr. försöksle-

dare Agnes Jonsson 0708-29 08 25 

Bli medlem! 
Gå in på vår hemsida och bli medlem direkt eller 
kontakta oss så hjälper vi dig!   


