
2020 Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge



2

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 9 000 - 1 13 102

Kalmar - Översten 1 026 - - - - - -

Helgesbo 5 987 456 70 500 17 - 51 524

Gamleby inkl. Gursten och Dynestad 22 656 246 36 500 162 55 124 587

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

Torslunda 989 - - - - 1 1

Summa 50 843 1341 176 000 339 56 261 1 997

Fastighets- och markinnehav 

Några nyckeltal koncernen 2019 2018

Soliditet 26 % 28 %

Antal anställda, medelantal 170 169

Resultaträkning koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Intäkter tkr tkr

Omsättning 187 561 181 103

Summa intäkter 187 561 181 103

Kostnader

Varukostnader och förnödenheter -21 909 -24 031

Övriga externa kostnader -51 341 -46 077

Personalkostnader -107 650 -103 177

Avskrivningar -6 991 -6 292

Summa rörelsekostnad -187 891 -179 577

Rörelseresultat -330 1526

Finansiella intäkter och kostnader -2 623 -2 729

Bokslutsdispositioner 0 0

Skatter 0 0

Redovisat resultat -2 953 -1 203

Balansräkning koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar tkr tkr

Anläggningstillgångar

Immateriella 2 624 1 097

Materiella 163 628 166 908

Finansiella 3 666 2 409

Omsättningstillgångar

Varulager 2 801 2 453

Kortfristiga fordringar 27 117 19 320

Kassa och bank 1 300 3 499

Summa tillgångar 201 136 195 686

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fritt eget kapital 52 590 53 582

Fondmedel 1 803 1 803

Minoritetsintresse 551 524

Summa eget kapital 51 964 54 917

Avsättningar 499 419

Långfristiga skulder 119 147 118 600

Kortfristiga skulder 29 526 21 750

Summa eget kapital och skulder 201 136 195 686



Fjolåret blev lite av ett mellanår. 2020 ska Hushållningssällskapet 
Kalmar Kronoberg Blekinge vända ett par miljoners förlust 
till lika mycket i vinst. Årets satsningar är medlemmar och 
framtidsverksamhet.

Stefan Johanssons första år som ordförande är snart till ända. Det 
hände mycket 2019 konstaterar han. Nu ser han fram emot att flera 
viktiga beslut sätts i verket i år.

– Vi har fått en positivare trend för skolorna och det är jätteviktigt 
för oss, säger han i ett samtal med vd:n Mats Halling om årets som 
gått och planerna för den närmaste framtiden.

I fjol koncentrerade sig sällskapet på kärnverksamheter som 
rådgivning och gymnasieskolor. Asylboende och omfattande 
arbetsmarknadsutbildningar, som präglat några tidigare år, var slut.

Efter några år med små elevkullar ökar antalet elever igen på de tre 
naturbruksgymnasierna. Men just i fjol drabbades två av skolorna 
av en del oförutsedda avhopp. Det minskade intäkterna och är den 
huvudsakliga förklaringen till den förlust på 2,9 miljoner kronor 
som noteras för den egna verksamheten i bokslutet.

– Det föranledde oss att göra förändringar i ledningsstrukturen på 
en av skolorna. Nu ser vi fram emot en god elevtillströmning i år, vi 
har fler förstahandssökanden än på flera år, säger Mats Halling.

Kanske kommer antalet elever upp i 550 redan i höst. Det är det 
tidigare målet, som nu justerats upp till 600.

Gamlebygymnasiet får ett nytt internat i samma stil som det 
lyckade internatboendet i Ingelstad. Under våren fortsätter 
processen med det planerade köpet från Kalmar kommun av 
byggnaderna på Naturbruksgymnasiet Kalmar. Finansieringen är 
klar och avstyckningen kan vara i hamn i slutet av våren.
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– Det är också positivt att vi har sålt byggnaderna på den tidigare 
skolan i Helgesbo, säger Stefan Johansson.

Dotterbolaget HS Certifierings köp av certifieringsbolaget 
Prosanitas blev ett uppsving. Bolagen fusioneras formellt inom 
kort. Köpet har gett HS Certifiering drygt 500 fler kunder och 
omsättningen har ökat från 15 till 20 miljoner kronor. Nu visar HS 
Certifiering svarta siffror igen.

Hushållningssällskapet Juridik och Dataväxt är två andra 
delägarskap som Kalmar Kronoberg Blekinge är involverade i.

– Delägandet i Dataväxt är spännande och viktigt för oss och 
för våra medlemmar och kunder. Vi ligger med i fronten på den 
digitala utvecklingen inom lantbruket, säger Mats Halling.

Sedan tidigare har Hushållningssällskapet ett samarbete med 
redovisningsbyrån Calmunger & Carlsson i Västervik. Nu köper 
sällskapet in sig som huvudägare.

Annars planerar vd och styrelse inga stora förändringar i år. I 
stället blir det fokus på strategiska frågor inom styrelsen det andra 
halvåret. Sällskapet ska också arbeta mer med medlemsfrågor.

– Vi vill veta vad medlemmar och gillena vill ha för stöd från oss och 
vilken verksamhet de efterfrågar, säger Stefan Johansson.
En del i det är att engagera fler unga.

– Vi har ju många ungdomar på våra skolor. Vi ska bli bättre på att 
engagera dem i vårt framtidsarbete, säger Mats Halling.

Mats Halling · VD  
Hushållningssällskapet 
Kalmar Kronoberg Blekinge

Gröna tjänster 
Rådgivning inom:
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Kalmar Kronoberg Blekinge
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Kontor Bräkne-Hoby

Ingelstadgymnasiet
Kontor Ingelstad

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är ett av landets 15 hushållningssällskap. 

Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i  
landsbygdens näringar. 

Vi erbjuder rådgivning av många olika slag till lantbruksföretag; vi genomför 
fältförsök, utvecklingsprojekt och utbildning på våra tre Naturbruksgymnasier.

Detta gör vi för medlemmarnas, kundernas, elevernas och för vår egen framtid.
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Huvudkontor (Kalmar)

Naturbruksgymnasiet Kalmar

Torslunda försöksstation

Gamlebygymnasiet

Kontor Gamleby

Utbildningar på våra skolor
• Häst och ridsport
• Djursjukvård
• Hund
• Djurvård
• Lantbruk
• Maskinförare
• Anläggningsfordon
• Jakt och viltvård
• Trädgård
• Skog
• Naturvetenskaplig profil

Gröna tjänster

• Växtodlingsrådgivning
• Ekonomirådgivning
• Byggrådgivning
• Miljö- och energirådgivning
• Skogsrådgivning
• Vattenvårdsrådgivning
• Fiskerådgivning
• Redovisning
• Markkartering
• Fältförsök
• Forsknings- och utvecklingsprojekt

Övriga utbildningar
• Distansutbildning i lantbruk
• Vuxenutbildningar
• Introduktionsprogram

Attraktiv kunskap
för innovativ tillväxt
på landsbygden.



På Torslunda försöksstation har teamet Odlarservice sin bas med 
fältförsök, markkartering och andra provtagningar som sina 
arbetsuppgifter. Fältförsöksverksamheten utför många olika 
typer av försök, i till exempel vall, spannmål, oljeväxter, olika 
baljväxter, potatis och lök. Försöken omfattar sortprovning, 
växtskydd, växtnäring, bevattning, jordbearbetning och 
odlingssystem. Vi utför cirka 45 olika försöks och demo-projekt 
årligen. Sverigeförsöken som delfinansieras av Stiftelsen 
Lantbruksforskning är vår största beställare av försök och utöver 
det så är det många olika projekt från olika beställare.

Markkartering tar fram en dokumentation på jordarnas pH status 
samt växtnäringsinnehåll, som sedan är underlag för att fatta rätt 
beslut om gödslingsstrategi och kalkning. Försöksteknikerna utför 
markkartering över hela Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg  
Blekinges område. Markkartering utförs på ca 5500 ha årligen.

Våra växtodlingsrådgivare har en bred kompetens och erbjuder 
heltäckande rådgivning. Året startar med SAM-ansökan. När 
växtodlingssäsongen börjar finns rådgivarna på plats i fält för 
att ge råd om gödsling samt bekämpning av ogräs, svamp 
och insekter. Vi kan göra kvävemätningar för att se behovet av 
kompletteringsgödsling och skapa styrfiler.

Under hösten hjälper vi till med att upprätta växtodlingsplaner 
för det kommande året. Under hela året arbetar vi med kurser 
och enskild rådgivning inom Greppa Näringen, där lantbrukaren 
erbjuds kostnadsfri rådgivning för att minimera jordbrukets 
miljöbelastning och öka effektiviteten i sin produktion. 
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Växtodlingsrådgivning

Utifrån det gångna året kan vi erbjuda efter- och 
maskinkostnadskalkyler. Rådgivarna kan även hjälpa till med frågor 
inom bland annat vattenskyddsområden, tillstånd och dispenser 
inom miljöbalken och IP arbetsmiljö.

Under året kommer det hållas ERFA-grupper inom lök och 
vallfröodling i Kalmar. I Blekinge och Kronoberg ska vi starta ERFA-
grupper för ekologiska producenter.

Odlarservice Torslunda

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.

Växtodlingsrådgivning

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.

Odlarservice Torslunda
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Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges 
byggnadsrådgivning hjälper kunder som vill genomföra någon typ 
av byggprojektet inom den gröna näringen. I första hand är det 
ekonomibyggnader för djurproduktion och vanligast i vårt område 
är stall för mjölkkor, köttdjur samt slaktkyckling. Vi hjälper dock till 
vid alla sorts byggnationer som berör lantbruket som exempelvis 
maskinhallar, förädling, lager och i vissa fall bostäder.

Under 2020 kommer vi fortsättningsvis arbeta mycket med 
uppförandet av ett nytt mjölkstall på Vreta Utbildningscentrum 
där vi varit inblandade under hela projekteringen av stallet, ett 
arbete som pågått länge men som forcerats med tanke på den 
tragiska branden i januari i år. Vi har även många andra projekt 
som pågår, i första hand ny- och tillbyggnation av mjölkstallar samt 
nybyggnation av köttdjurs- och dikostallar. 

Vi söker även fler medarbetare för att förstärka bygg-teamet i 
Kalmar Kronoberg Blekinge eftersom vi ser fortsatt stor efterfrågan 
på våra tjänster.

Våra miljörådgivare ser en stark utveckling framöver. Under 
2020 fortsätter arbetet med att utföra miljörapportering, 
tvärvillkorsrådgivningar, vattenskyddsrådgivning, konsulttjänster 
i tillståndsansökningar och MKB för djurgårdar. De kunder som 
efterfrågar regelbunden genomgång av miljökontroll på sin gård 
kan även i fortsättningen vända sig till miljörådgivarna. 

I Kalmar pågår ett åkermarksprojekt åt länsstyrelsen där 
uppgiften är att ta fram ett planeringsunderlag för brukningsvärd 
jordbruksmark. Syftet är att ge kommunerna ett underlag så att de 
kan bedöma vad som är brukningsvärd jordbruksmark och varför 
den ska skyddas från exploatering.

Under året ställs miljörådgivarna inför nya utmaningar då EU ställer 
högre krav på rapportering gällande teknik och industriutsläpp. 
Här är det viktigt att branschen har ett fortsatt tätt samarbete med 
rådgivarna för att få en mer rättvis syn på dokumentation oavsett 
var man befinner sig i Sverige.

Samma gäller även inom frukt och grönt där IP Arbetsvillkor 
kommer införas som ett krav av flertalet grossister och föreningar 
och där miljörådgivarna idag har samarbete med branschen 
för att få en rimlig nivå på dokument både för arbetsgivare 
och arbetstagare. Året bjuder också på ett spännande 
miljökonsekvensbeskrivningsuppdrag gällande strandrättigheter.

Miljörådgivning

Byggrådgivning

• 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.

Byggrådgivning

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.

Miljörådgivning



Skogsåret 2019 präglades helt av barkborrens 
härjningar. Skogsrådgivarna har under året inventerat 
Hushållningssällskapets skog flera gånger och i omgångar 
avverkat angripna träd. Virkesmarknaden översvämmades av 
skadat virke med prisfall som följd. Vädret under våren 2020 
kommer att avgöra fortsättningen på barkborrehärjningen och 
även skogrådgivarnas inriktning.

Skogsrådgivarna har under året arbetat i flera projekt. Ett 
exempel är Adaptivt skogsbruk. Det är ett projekt där vi blickar 
framåt och tar hjälp av ny digital teknik. Klimatsmart skog är ett 
projekt som syftar till skogsskötsel i ett förändrat klimat.
Skogsbrukets yrkesnämnd godkände 2019 
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Skogsrådgivning

Hushållningssällskapet för att utbilda i Natur och Kulturhänsyn 
vid röjning, avverkning och dikning. Våren 2020 kommer ett 
antal kurser att genomföras för certifierade entreprenörer som 
utför skogsarbete på PEFC/FSC certifierade skogsfastigheter. 

Vår verksamhet inom vatten och natur strävar efter att förbättra 
statusen på våra vatten samt att gynna den biologiska mångfalden. 
Detta sker genom rådgivningar till privatpersoner och större 
uppdrag åt olika organisationer. 

Början på det nya året upptas ofta av rester från det förra och i år 
tyvärr mer än vanligt vilket fördröjt möjligheten att sätta tänderna 
i nya uppgifter. Nu bättre i fas ser vi fram emot en fullspäckad vår 
med ökat fokus på naturvård och biologisk mångfald. 

Bland annat arbetar vi med projektet ”Ett rikt odlingslandskap” 
som finansieras via länsstyrelsen Kalmar där man kan få rådgivning 
rörande blomrika marker och småvatten/sjömarker. 

Ett antal större projekt kommer att ta mycket tid i anspråk, 
däribland kurser i Kalmar län och vattendragsvandringar i Blekinge 
län. Intresset för våtmarker och dammar fortsätter att vara stort 
med de gångna årens torka färskt i minnet. 

Vattenvård

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.

Skogsrådgivning

Vi arbetar för att gynna vattenmiljöer och dess närliggande marker. 
Några delar som vi arbetar hårt med är våtmarker, dammar och 
restaureringsprojekt. Ofta används våra underlag bland vattenråd 
och kommuner.

Vattenvård
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De senaste åren har lantbrukarnas lönsamhet och likviditet i mångt 
och mycket påverkats av de torra somrarna. Vi har arbetet med 
såväl lönsamhetsberäkningar som likviditetsplanering för att hjälpa 
företagarna att hantera sviterna av torkan på ett så lönsamt sätt 
som möjligt. 

Efterfrågan på hjälp med investeringsstöd är fortsatt stark 
och stöden är enligt länsstyrelsen fullt intecknade för 
programperioden. Vi avvaktar besked om omfördelning av medel 
till dess att den nya stödperioden träder i kraft 2022. 

I samarbete med växtodlingsgruppen arbetar vi för att samordna 
efterkalkyler för grödor hos våra HIR-kunder. Målet är att kunna 
jämföra lönsamhet i odlingen mellan olika delar av Sverige, utöver 
den regionala jämförelsen av grödor som görs i dag.

Vi kommer under 2020 att fortsatt erbjuda kurser i ledarskap, 
såväl längre kurser som endagsutbildning. Under den längre 
Ledarpraktikan coachar vi även företagarna i ledarskap ute på 
gården. Vi planerar också för en utbildning i likviditetsplanering 
med målet att ge deltagarna bättre beredskap att hantera 
finansiella svängningar i företaget.

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.
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Under året 2019 har vi byggt vidare på våra tjänster inom 
redovisning. Allt fler företagare inom främst jord- och 
skogsnäringen har hittat till oss och insett fördelarna med att 
kunna ha ”ett kontaktnät” för hela sitt rådgivningsbehov.  Vi 
är därför glada över att kunna erbjuda allt från den löpande 
redovisningens tvång till de mer avancerade tjänsterna inom 
generationsskifte och affärsplanering.

Digitaliseringen som sker i alla branscher är även vi en del av. Vårt 
förhållningssätt till det som sker i vår omvärld är att vi i varje del 
och stund måste möta upp för teknologi som kommer våra kunder 
till del och därifrån ge en effektiv rådgivning.

Inom redovisningsområdet har vi fördjupat våra kontakter och 
samarbeten med programvaruföretag. Genom vårt kunnande och 
tillsammans med såväl kunder som samarbetspartners räknar vi 
med att vara en bra affärspartner nu och i framtiden. 

Ekonomirådgivning

Redovisning

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.

Ekonomirådgivning

Redovisningskonsulterna levererar kunskap och bidrar till en hållbar 
utveckling för landsbygdens näringar. Våra teoretiska kunskaper och 
vårt praktiskt kunnande tillgodoser de behov som finns och leder till 
samordningseffekter för företagen inom landsbygden.

Redovisning



På Naturbruksgymnasiet Kalmar utbildas gymnasieelever inom 
skogsbruk, djurvård, häst & ridsport samt lantbruk. I dag går 129 
ungdomar på skolan och till hösten kommer elevantalet att öka till 
150. 

Andelen elever som läser grundläggande behörighet till högskola 
ökar liksom antalet skogselever. Naturbruksgymnasiet Kalmar 
utbildar samtidigt vuxna på uppdrag av Kunskapsnavet inom 
djurvård, lantbruk, skogsbruk och trädgård, omfattande cirka 
50 årsstuderande. På skolan studerar också några vuxna från 
Karlshamn. 
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Naturbruksgymnasiet Kalmar

Distansutbildning lantbruk, omfattande ekonomi, djur och 
växtodling, är i gång med ett tiotal studerande som har eget 
lantbruk eller ska starta ett lantbruksföretag. 

Naturbruksgymnasiet Kalmar har en egen djurvårdsklinik som 
håller öppet måndagar för allmänheten. Maskinparken är förnyad 
inom skog och lantbruk. Vi har moderna skogssimulatorer med 
VR-teknik och till häst & ridsport är flera nya välutbildade hästar 
inköpta.

• Djurvård/djursjukvård

• Lantbruk

• Häst och ridsport

• Skog

• Naturvetenskaplig profil

Utbildningar
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Under året har skolan tagit fram kurser i drönarteknik. Kurserna 
riktar sig till företag inom jord- och skogsbruk och till elever som 
läser på gymnasiet. Det första utbildningstillfället genomfördes 
i maj med en grupp elever som gick sista året på inriktningen 
lantbruk. Eleverna fick lära sig hur en drönare fungerar samt 
vilka regler och förordningar som är för att man ska kunna 
framföra drönare på ett säkert sätt. Målsättningen är att erbjuda 
utbildningen även till elever på andra gymnasieskolor i Sverige.

Under våren 2019 var antalet elever 135 och i augusti började 67 
elever i årskurs ett på Gamlebygymnasiet. Det totala elevantalet 
under höstterminen var 156. Den positiva trenden med ökat 
intresse för skolans utbildningar håller i sig. Skolan startade i 
augusti en ny profil inom jakt och viltvård och de åtta platser som 
erbjöds fylldes.

Gamlebygymnasiet

• Djurvård

• Djursjukvård

• Hund

• Häst och ridsport

• Lantbruk

• Trädgård

• Bygg- och anläggningsprogrammet 

• Jakt och viltvård

• Naturvetenskaplig profil

Utbildningar



Ingelstadgymnasiet bedriver utbildning inom 
naturbruksprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet. 
På skolan har vi  227 elever varav 185 elever bor på internat. 
Eleverna kommer från 50 olika kommuner med spridning över hela 
landet. 

Inför antagningen till hösten har vi beslutat att starta en ny 
naturvetenskaplig profil på skolan. Profilen kommer att ha 
lantbruksdjur som inriktning. Vi kommer även att anta elever på 
programinriktat val och yrkesintroduktion med lantbruksinriktning. 
Under sommaren och hösten examinerar vi vår första Yrkesvuxelev 
inom djurvård och satsningar görs för att få fler elever till Yrkesvux 
inom passande områden.                                                                         

Skolan har en egen marknadsföringsgrupp med både elever 
och personal. Vi utser ”Årets Ingelstad Ambassadör” till den 
avgångselev som marknadsfört Ingelstadgymnasiet på ett 
berömligt vis. För att nå presumtiva elever gör vi en rad insatser 
under året. Vi deltar på mässor bland annat Elmia i Jönköping, 
gymnasiemässan i Göteborg och Stockholm. På dessa mässor 
marknadsför vi skolan och Hushållningssällskapet på ett 
föredömligt sätt. 
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Ingelstadgymnasiet

Vi har också två öppna hus under året, ett i januari och ett under 
oktober månad. Under hela året har vi så kallade ”prova-på-dagar” 
för elever från högstadiet. Våra studie- och yrkesvägledare kommer 
att vara aktiva ute på grundskolorna för att informera om våra 
program, öppet hus och ”prova på dagar”. En ny hemsida har 
lanserats.

15–17 juni har vi summercamp på skolan. Här får elever i årskurs 7–8 
under tre dagar prova på ett hund-, häst-, djurvård och bondeläger.

Under våren startar vi en kompetensutbildning inom kollegialt 
lärande. Det kollegiala samarbetet innebär att lärare i yrkeskurser 
och lärare i gymnasiegemensamma kurser samarbetar bättre över 
kursgränserna, för elevernas bästa och för att få mer förståelse för 
varandras kurser och innehåll

Under året kommer det nya stallet på Hulegård att färdigställas. 

Ingelstadgymnasiets restaurang Krubban serverar dagens rätt 
för allmänheten till ett mycket blygsamt pris på 60 kronor. Detta 
skapar en positiv bild för skolverksamheten till boende i Ingelstad 
med omnejd.

• Djurvård

• Djursjukvård

• Hund

• Häst och ridsport

• Lantbruk

• Bygg- och anläggningsprogrammet 

• Naturvetenskaplig profil

Utbildningar



HS Certifiering är ett svenskt ackrediterat certifieringsföretag för 
revision, kontroll och certifiering av livsmedel. HS Certifiering 
grundades 2008 och är ackrediterade av Swedac enligt 
internationell standard ISO17065 gällande opartiskhet, kompetens, 
system och rutiner för certifiering enligt regelverken för EU-
Ekologiska livsmedel, KRAV, Sigill Kvalitetssystem/IP samt Svensk 
Standard för Livsmedelshantering i butik. 

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

Företaget har kunder i hela livsmedelskedjan från lantbruk, 
förädling, distribution, restaurang och butik samt export och 
import. 

2019 gjordes ett aktieförvärv av ProSanitas Certifiering AB, ett 
svenskt ackrediterat certifieringsföretag med verksamhet inom 
livsmedelssektorn. 

Sedan 2018 utför bolaget även ursprungsmärkningskontroller för 
Svenskmärkning AB.

HS Certifiering är marknadsledande inom måltidscertifiering 
i offentlig sektor. Företaget erbjuder även utbildningar samt 
leverantörsbedömningar för både privat och offentlig sektor. 
HS Certifiering har 13 heltidsanställda miljö- och 
livsmedelsrevisorer och certifierare, ansvariga för kvalitet, 
affärsområden, regelverk, samt VD.

Verksamhetens omsättning ökade med 19% och uppgick till 16,9 
miljoner kronor (14,3 miljoner kronor 2018).

Vad innebär certifiering?
Certifiering och tredjepartscertifiering innebär att en ackrediterad 
part (certifieringsföretaget) verifierar att en livsmedelsaktör följer 
aktuella regelverk. Certifieringsföretaget granskar kunderna 
enligt avtal, vilket oftast är minst en gång per år. Efter tecknat 
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 ackrediteringsmyndigheten Swedac samt en oberoende 
certifieringskommittée.

Fakta HS Certifiering AB 2019 2018 2017

Omsättning, tkr 16 948 14 275 13 580

Resultat efter finansnetto, tkr 133 -505 33

Antal medarbetare, medeltal 13 13,9 13,5

Antal kunder 2600 2007 1934
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HS Certifiering AB

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.

Genom certifiering kan man:



Ditt medlemskap ger näring till landsbygden
Som medlem i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge 
stödjer du landsbygdens tillväxt och utveckling. Idag har vi ca 2500 
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. När vi har fått 
in dina uppgifter skickar vi en medlemsfaktura till dig.

Välkommen som medlem hos oss!
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Medlemsfakta
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Hushållningssällskapet Juridik AB
Hushållningssällskapet har samlat alla juridiska frågor i ett 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. 

Kontakt kan tas via ditt Hushållningssällskap.
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Personmedlem 
250 kr/år

• Prenumeration på tidningen 
Gröna Affärer 5 nr/år.

• Utskick om aktuella 
aktiviteter och evenemang 
varje månad.

Personmedlem under 25 år 
125 kr/år

• Prenumeration på tidningen 
Gröna Affärer 5 nr/år.

• Utskick om aktuella 
aktiviteter och evenemang 
varje månad.

Företagsmedlem Bas 
500 kr/år

• 10 % rabatt på 
rådgivartjänster som köps av 
företaget.

• Prenumeration på tidningen 
Gröna Affärer 5 nr/år.

• Utskick om aktuella 
aktiviteter och evenemang 
varje månad.

(varav  250 kr ideell avgift och 
250 kr avdragsgill serviceavgift)

www.hushallningssallskapet.se/kalmarmedlem




