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2019 hjälpte vi våra kunder med att söka mer än en tredjedel av jordbrukarstöden i Sverige. 
Då gick ca 475 stödmiljoner till Norr- och Västerbotten. Våra experter ser till att din ansökan 
är optimerad utifrån företagets förutsättningar och ser till att du söker de EU-stöd som du har 
rätt till - och som fungerar på din gård. 

Här är ytterligare fem goda anledningar att låta 
oss göra din SAM-ansökan:
• Löpande personlig kontakt med uppdaterad rådgivare
• Utskrift av kartor och ansökan.
• Vi har en egen stödrättsmäklare som hjälper dig med köp och 

försäljning av stödrätter.
• Hjälp med myndighetskontakter, eko-certifiering m.m.
• Garanti och försäkring för korrekt ifylld ansökan samt ändringar

Sista ansökningsdag är onsdag den 8 april

Det finns 475 000 000 anledningar att 
låta oss göra din SAM-ansökan

Arne Lindkvist, Kalix .......................................................0923-121 82
Benjamin Bollhöner, Umeå | Skellefteå....................... 070-101 56 50
Federico Cuellar, Luleå | Öjebyn ................................. 073-151 40 68
Kristina Sigfridsson, Luleå | Boden (Vår stödrättsmäklare som hjälper 
dig med köp och försäljning av stödrätter) ..................... 073-050 89 25
Maria Rönnbäck, Kalix | Luleå .................................... 070-108 07 48
Sara Byström, Öjebyn | Luleå .................................... 070-107 66 87

Ring och boka tid för din bästa 
möjliga SAM-ansökan!

Under- eller 
överskott av 
stödrätter?

Vi förmedlar när du vill köpa eller sälja!
Kontakta Kristina Sigfridsson, 073-050 89 25
kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se

Dags för bokslut och 
deklaration. Vi hjälper dig!
Med hjälp av våra ekonomer kan du koncentrera dig på det du 
är bäst på – din verksamhet. Resten sköter vi! 

Ring vår växel så kopplar vi dig till 
någon av våra kunniga rådgivare 0920-244 180

Årets sortförslag för 
odling i norr ute nu!
Vid Öjebyn Agro Park testar Hushållningssällskapet olika 
sorter för att se vilka grödor som lämpar sig för odling i 
norr. Resultatet presenterar man nu i en lista som går att 
ladda ner gratis på Hushållningssällskapets hemsida.

Ann-Kristin Isaksson, Trädgårds-
rådgivare vid Hushållningssäll-
skapets Öjebyn Agro Park har 
sammanställt listan.

Vad ska du själv odla i år?
– Jag kommer att odla bland an-
nat broccoli, spetskål, morötter, 
dill och krispsallat. Det är ganska 
traditionella och beprövade grö-
dor som jag vet att jag använder. 
Favoriten från förra året, bryt-
sockerärten ’Cascadia’, kommer 
jag också att så. Den är mycket 
god och krispig att äta direkt i 
landet, och det kan vara roligt 
att ha något gott att knapra på 
medan jag rensar ogräs. 

Var det någon sort som ut-
märkte sig ifjol?
– Efter en sommar med stora 
angrepp av kålmal på de flesta 
kålväxter så blev det ändå fin 
kvalitet på spetskålen ’Dutchman’ 
här i Öjebyn. Den stod länge utan 
att spricka och hade bra storlek.

Vad är populärt att odla nu?
– Grönkål är fortfarande populärt 
att både äta och att odla. Den 
är relativt lätt att odla och kan 
stå ute länge utan att bli dålig. 
Spetskål är också populär bland 
konsumenter så jag kan tänka 
mig att fler kommer att prova på 
att odla den säger Ann-Kristin. 

Stanna hemma 

 - så minskar vi 

risken för spridning 

av Coronaviruset. 

Vi kan göra din 

ansökan digitalt 
via Teams.



Om du vill avanmäla dig från detta utskick kontakta infonord@hushallningssallskapet.se

Telefon växel: 0920-244 180
www.facebook.com/hsbdac

www.hushallningssallskapet.se

Din genväg till 
kurser, seminarier 
och utbildningar.

www.facebook.com/hsbdac

Välkommen att kontakta oss!

Vi driver utvecklingen framåt
Aktuella projekt i norr

More NP BIZ – ett projekt i 
samverkan mellan universitet i 
norra Finland och LTU i Luleå, 
I projektet ska en demotork 
byggas vid Öjebyn Agro Park, 
för torkning av vilda och odlade 
växter. Även en mobil tork byggs. 
Anläggningarna ska vara till nytta 
för företag som förädlar vilda och 
odlade växter för livsmedels-, 
hälso- och kosmetikaändamål.

Marknadssamverkan kött – 
genomförs i Västerbotten för att 
stödja samverkan mellan kött-
producenter för att identifiera och 
bearbeta nya marknader. 

Mat från Bonden – genomförs 
i Västerbotten som en utveckling 
av den mycket uppskattade ”Bon-
dens Egen Marknad”. Syftet är att 
hitta fler arenor för gemensam 
försäljning av småskaligt föräd-
lade lokala livsmedelsprodukter. 

Kompetenscentrum ”Mat i 
Norr” – syftet är att utveckla ett 
virtuellt och fysiskt kompetens-
centrum för förädling av lokala 
råvaror. Visionen är ett fysiskt 
centrum vid Öjebyn Agro Park 
med insatser som genomförs på 
olika platser i både Västerbotten 
och Norrbotten. Kompetens ska 
byggas i företagen och i sam-
verkan mellan olika regionala 
aktörer som gastronomiprogram-
met i Umeå samt olika lokala 
och regional beslutsfattare och 
stödstrukturer. 

Som medlem stödjer du vårt arbete för att utveckla 
landsbygdens företag. Här är några exempel på 
utvecklingsprojekt som vi driver just nu. 

Övriga projekt pågår som 
planerat och några avslutas 
under 2020-21, eftersom vi 
går in i en ny programomgång 
och den gamla avslutas. 
Kontakta oss om det är något 
projekt som är intressant för 
dig och din verksamhet. 

Kostnadsfri trädgårds-
rådgivning via telefon
Trädgårdstelefon: 018-15 26 00 - Öppen från och med 1 april. 
Telefontider april-september: måndag-torsdag: kl. 9-12. 
Måndag och torsdag kl 18-20. OBS! Under juli endast måndag 
och torsdag kl. 18-20. Trädgårdsrådgivare från Norrbotten-
Västerbotten når du måndagar kl. 9-12 april till september.

Ekologisk försöksrapport 
2019 – äntligen här
Ekologisk försöksrapport vänder sig till dig som är intresserad av 
ekologisk produktion. Det är hushållningssällskapets rådgivare som 
samlat forskning och kunskap om ekologisk odling. Rapporten avhandlar 
flera olika områden som ger dig som odlare bra stöd i processen när 
du finslipar din växtodlingsstrategi. Varje kapitel innehåller också 
rådgivarens kommentar som ger dig som läsare rådgivarens syn på de 
olika resultaten och en djupare förståelse. Rapporten finns att ladda ner 
via webbshopen på hemsidan. Det finns även ett fåtal trycka exemplar 
på vårt Luleåkontor. Kontakta Kristina Sigfridsson, 073-050 89 25 | 
kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se vid intresse.

Ny matmarknad på årets 
Öjeby Lantbruksmässa
Fantastiska livsmedelsproducenter. Råvaror i absolut världs-
klass. Kunskap, passion och innovation. Norra Sverige 
har allt – det vill vi visa. Nu växlar Öjeby Lantbruksmässa 
upp och satsar stenhårt på maten.

På Öjeby Lantbruksmässa ska  
småskaliga producenter kunna 
sälja sina livsmedel till allmänhe-
ten och därigenom sprida sma-
kerna och intrycken av lokalpro-
ducerade livsmedel till en bredare 
kundkrets. Mässan genomförs 
26-27 augusti 2020. Redan 
nu kan livsmedelsproducenter 

boka sin utställningsplats i det 
gemensamma tält som kommer 
stå uppställt på marknaden under 
båda dagarna. Anmälan sker till 
Pelle Johansson, matkonsult 
på Hushållningssällskapet, på 
telefon 070-244 51 98 eller med 
e-post: pelle.johansson@
hushallningssallskapet.se

Så hanterar vi Coronaviruset
Med anledning av Coronaviruset ställer vi in och flyttar fram planerade 
projektaktiviteter med fysiska möten. Våra medarbetares, medlemmars, 
kunders och samarbetspartners hälsa är av högsta prioritet för oss. Som 
organisation har vi även ett samhällsansvar. Vi håller oss ständigt upp-
daterade om utvecklingen samt hur vi bör agera för att förhindra och 
förebygga smitta. I nuläget tittar vi på digitala lösningar för våra kurser 
och utbildningar. Håll koll på vår hemsida och följ oss på facebook för 
aktuella aktiviteter. 


