
 

 
 

Verksamhetsberättelse 
Hushållningssällskapet Jämtland 2019 

 
Detta är verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 avlagt av Förvaltningsutskottet 
för Hushållningssällskapet i Jämtlands län (262000–0238) 
 
Under 2019 har Hushållningssällskapet Jämtland utvecklats till att återigen kunna 
erbjuda rådgivning och projektverksamhet för de gröna näringarna. Rådgivningen är 
en del i målsättningen att diversifiera verksamheten. Verksamheten har delats upp i 
fem områden för att tydliggöra vad vi jobbar med.   

 

 
Hushållningssällskapet Jämtland ska jobba med ”Kunskap för landets framtid” vi 
beskriver vårt önskade läge med följande punkter 

• Vi önskar vara en ledande och drivande kraft för att utveckla de gröna 
näringarna i Jämtlands län 

• Vi är en stark och lönsam organisation med ekonomiska möjligheter 
• Vi ska upplevas som professionella, utvecklande och trivsamma
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Verksamhetsutveckling, administration -Interna frågor och personal 
Förvaltningsutskottet (FU) har under 2019 haft sex ordinarie styrelsemöten. FU har 
reviderat verksamhetsplaner med riktlinjer som ligger till grund för 2020 års 
verksamhet. Viktiga delar i utvecklingen av verksamheten 2019 har varit: 

• Etablerat och genomfört rådgivning till lantbruksföretag 
• Lönsam verksamhet med 4 stycken anställda 
• Verksamheten har stärkts upp med personer på F-skatt 
• Upprättat ett system för ekonomistyrning på resultatenheter 
• Start och genomförande av regionala projekt 
• Tydliggjort samarbeten och överenskommelser för Medstugan. 
• Utveckling av marknadsföring och kommunikation på sociala medier och i 

samverkan med andra Hushållningssällskap.  
• Internt stärkt upp vår förmåga till samverkan genom Office 365.  
• Ökat och tydliggjort samverkan med andra organisationer regionalt och 

nationellt 
• Stärkt medlemsverksamheten 

 

Vi har tagit fram en hushållningspolicy som tydligt stärker vårt sätt att arbeta.  

Hushållningssällskapet Jämtland ska via rådgivning, engagemang, fastighetsförvaltning 
och medlemsverksamhet visa på vad hushållning innebär i praktiken. Hushållning är 
vårt namn och vårt DNA.  I arbetet med hushållning ska Hushållningssällskapet 
Jämtland arbeta för ständig förbättring i sin egen verksamhet.  

 
I arbetet med kommunikation och att göra vår verksamhet mer synlig ordnades det en 
informationsdag HS dagen 9 maj, med besök från bland annat förbundsdirektör 
Jesper Broberg samt vår nationella affärsutvecklare Jimmy Larsson. En viktig strategi i 
vår utveckling har även varit ett samarbete med andra Hushållningssällskap.  

 

 

Bild från HS dagen 9 maj (till vänster) samt besök från Hushållningssällskapet Jönköping hösten 2019 
(till höger). 

  



 
 
Rådgivning och kompetens 
Verksamhetsområdet ”rådgivning och kompetens” är den verksamhet som enskilt ökat 
mest under 2019. Området bidrar till närmare 30% av nettoomsättningen.  

Växtodling och Husdjursrådgivning 
Hushållningssällskapet har vunnit delar av Länsstyrelsen Västernorrlands och 
Jämtlands upphandling avseende Greppa Näringen. Under 2019 genomfördes 30st 
Greppa Näringen-rådgivningar i Västernorrland inom grovfoderodling och 
utfodringsrådgivning samt energikollen. 

I Jämtlands län bedrivs husdjursrådgivning med ett stabilt kundunderlag med 
månadsvisa kontakter.  

Markkartering 
Ca 900 hektar markkarterades i länet under hösten. Detta skedde med hjälp av 
personal på F-skatt. Resultat och rådgivning är levererad till alla lantbrukare. Under 
slutet av 2019 blev vi fullvärdiga medlemmar i vår digitala tjänst markkartering.se, 

  

Till höger: Utbildning i markartering.se. Till vänster: Jordprover tas av Mikael.  

EU-rådgivning 
Rådgivning till lantbrukare som vill ha EU stöd (SAM) genomfördes under våren. 
Utbildning och samarbete har vi haft med HIR Skåne. SAM-rådgivningen innefattar 
även förmedling av stödrätter via stödrättsbörsen, där vi samarbetar med 
Hushållningssällskapet i Norrbotten.  

Biogasrådgivning 
Biogasrådgivningen har under åren skett inom tre 
upphandlingar: 

Utvärdering i projektet ”Ökning av lantbruksbaserad 
biogasproduktion”. Där vi genomför 
utvärderingsbesök och benchmarking på 
biogasanläggningar. I uppdraget ingick en Biogasdag 
på Sunnan i november med anläggläggningsägare.  

Kompetensutveckling med individuell rådgivning på 
uppdrag av Jordbruksverket. Rådgivning har skett 
till lantbrukare från Värmlands län och norrut.   Ute på rådgivning 



 
 

 

Expertrådgivare till SJV, med uppdrag att utbilda och kompetensförsörja andra 
biogasrådgivare i landet. Karin deltog under Borgeby fältdagar med föreläsning inom 
biogas, som en del av detta uppdrag.  

Besöksnäring+ Mat = Sant 
Rådgivning är påbörjad i nationella projektet för ökad användning av lokal mat i 
besöksnäringsverksamheter. Projektet fortsätter under 2020. 

Projekt och arrangemang 
Julmarknad 
Rekordmånga besökare med 24 600 besökare och 197 utställare i huvudsak från 
Jämtland men även en handfull från övriga Sverige mellan Norrbotten och Skåne. Två 
specialtåg från Gävle åkte in till Jamtlis perrong både fredag och söndag. En 
besöksutvärdering genomfördes för att höra vad besökarna anser om julmarknaden. 

Hushållningssällskapet sålde senap från egen bod under marknaden vars inkomst gick 
till Musikhjälpen. Alla utställare som är medlemmar i Hushållningssällskapet fick en 
gåva. För att marknadsföra Matsommar 2020 såldes även soppa från boden.  

Vårmarknad 
Vårmarknaden med fokus på 
kunskap med kunniga 
föreläsare inom trädgård, 
byggnadsvård och naturens 
resurser, genomfördes. 
marknaden hade ca 6000 
besökare och runt 100 
utställare. Det var en deltävling 
i utomhusmatlagningstävling 
där vinnaren gick vidare till 
SM-final. Samt en 
outdoormässa med allt för ett 
aktivt friluftsliv i skog och fjäll.  

 

Projekt Matkompetenscentrum 
Jämtland Härjedalen 
Projektet startade i januari 2019. Jamtli och Matakademien är samarbetspartners i 
projektet som ägs av Hushållningssällskapet. Fyra branschträffar för 
livsmedelsproducenter och restauranger har genomförts med syfte att knyta kontakter 
mellan företagare och skapa försäljningsmöjligheter. 

Enligt plan medverkat i julmarknad, vårmarknad och Skördefest JH för att öka fokuset 
på mat i Hushållningssällskapets arrangemang. 

Under hösten låg stort fokus på Matsommar 2020 som är ett samlande namn för en 
gemensam kommunikation av länets mat-evenemang under sommaren 2020. Filmer 
om råvaror produceras och en utställning på Jamtli skapas. Formspråk och plan för 

Karin och Lisbeth på Vårmarknaden som ”Matambassadörer” 



 
gemensam kommunikation påbörjas. Under julmarknad på Jamtli serverades soppa för 
att skapa samtal med besökare om Matsommar 2020.  

Matakademien som är samarbetspartner i projektet har jobbat med restauranger 
genom konceptet Jämtlandstallrik samt haft vårmarknad på ICA Kvantum. 

Efter kontakt med producenter som oroades av stora svårigheter med godstransporter 
skrevs ett debattinlägg som publicerades i tre tidningar. Åtta stora 
livsmedelsproducenter skev under. Debattinlägget fick två svar samt stor spridning 
Facebook.  

Under året har kommunikation påbörjats om skapandet av ett Gille för 
livsmedelsproducenter och mathantverkare.  

Projekt REKO Jämt 
Ett projekt finansierat av tre Leaderområden. Målet är att skapa hållbara REKO –
ringar i länet. REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla utan 
mellanhänder, där producenter och konsumenter går samman på en ort i en REKO-
ring. Nya ringar har startats under året i Åredalen, Krokom, Ragunda, Härjedalen, 
Bräcke, där Östersund var aktiv sedan tidigare. Projektledarna har hittat och stöttat 
administratörer och producenter och jobbat med samverkanspartners för att få 
hållbara REKO-ringar. 

Skördefest Jämtland Härjedalen 
Ett gott samarbete med Torsta AB resulterade i 19 öppna gårdar och 53 utställare samt 
några lokala LRF-avdelningar. Syftet med Skördefesten är att visa upp länets mjölk- 
och nötköttsproduktion. Nytt var att det var två dagar och gårdar i Härjedalen. Det 
arrangerades även en välbesökt popuprestaurang hos Ås trädgård med god mat och 
underhållning. Bild: ligger i mappen 

Nytt för 2019 var även ”Skördefest JH presenterar julöppet” den 3:e advent. Syfte att 
handla lokaljulmat där 15 gårdar var med.  

 

Face a farmer 
Face a farmer är ett populärt projekt med åtta engagerade skolor och fyra lantbrukare 
som träffas regelbundet digitalt. Syftet är att lyfta skolelevers intresse för 
matproduktion. Grönt center i Ås har producerat en podcast om projektet. Nytt projekt 
förväntas sökas under 2020. 



 
 
Medstugan  
I början på juli hölls en ”information och utvecklingsträff” med intressenter runt 
omkring Medstugan. Det var ett positivt möte som kommer följas upp med bland annat 
information om St. Olavs projektet, berättarafton m.m. Guidade turer har genomförts i 
jaktvillan, genom ökat samarbete med 
Fjelljakt.  Under sommaren hölls ett 
uppskattat kafé på vandrarhemmet. FU 
genomförde sitt styrelsemöte i 
medstugan i augusti.   

Mattias Persson, Jord & Skog arbetar 
som entreprenör på Medstugan. 

Medstugegruppen: Består av FU-
representanter; Ole Rönning 
Kristiansen, Svenne Persson och Liza 
Lidvall de har som syfte att stärka 
utvecklingen på Medstugan avseende 
Byggnadsvård.  

Vandrarhemmet Medstugan: Hushållningssällskapets vandrarhem i Medstugan har 
som fiske och friluftsliv som resmålsanledning. Vandrarhemmet har 9 bäddar och 
självhushållskök. Till vandrarhemsdelen hör också tidigare Rättarbostaden med 
enklare boende i självhushåll, där finns ytterligare 9 bäddar. Intäkterna på boendet 
minskade med -2,5 % jämfört med 2018. Inför säsongen 20/21 planeras en höjning av 
avgifterna i vandrarhemmet.  

Jordbruket: Hushållningssällskapet upprättade egen drift av lantbruket. Putsning 
m.m. sköttes av Maskinring Jämtland.  

Byggnader: Hushållningssällskapet har under 2019 utfört löpande underhåll på 
byggnader. En omfattande upprustning av vattensystemet med nya ledningar och 
vattenrening är genomförd. Detta för att trygga att vattnet har en god 
livsmedelskvalitet, vilket är ett krav för verksamheten i jaktvillan.  

Jakt och fiske: Byggnaden Jaktvillan samt jakt- och fiskerättigheter på fjället är sedan 
2012 utarrenderade till The Swedish Mountain Company AB (Fjelljakt). Under året har 
överenskommelse om visning av jaktvillan upprättats. Hushållningssällskapet säljer 
fiskekort i Medstugeån och på de vatten som ingår i Medstugans samfällighet. Totalt 
såldes 215 fiskekort varav majoriteten i Medstugeån. Intäkterna på fisket var 
oförändrade jämfört med 2019.  

Hyresgäster bostäder: Permanentbostaden ”Stugan på backen” är från och med 
årsskiftet 2018/2019 ägd av Hushållningssällskapet och ingår i fastighetsbeståndet på 
Medstugan. På Medstugans egendom har under 2019 en mindre byggnad för 
fritidsboende hyrts ut. 

 
  

FU samlat på Medstugan augusti 2019 



 
Medlemmar 
Antalet betalande medlemmar under 2019 uppgick till 471 medlemmar/hushåll. 
Medlemmar erhåller rabatt på boende på vandrarhemmet i Medstugan samt får 
medlemstidningen Gröna Affärer som under året utkommit med fem nummer. 

 

 

Under 2019 har ett byte av medlemssystem skett. Detta medför en enklare hantering av 
medlemmar och gillen. Gertrud Olsson är sedan hösten 2019, ansvarig för 
medlemmarna. Styrelsen har arbetet med att uppdatera gillesstadgarna och skrivit 
riktlinjer för gillen. Två medlemsaktiviteter ordnades som tyvärr ställdes in då det var 
för få anmälda. 

En ny Tillsammansodling i Ås har startats, nu finns totalt 4 st. Tillsammansodlingarna 
har sökt EU medel hos Leader “Sjö skog och fjäll” och fått medel för inköp av material 
och kunskapskompetenshöjande i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  

Nya medlemmar har värvats på Lantbruksmässa. Vid Torstas 100-årsjubileum gav 
Hushållningssällskapet alla elever på skolan medlemskap.  

 
Engagemang och samarbeten  
Under 2019 förvärvade Hushållningssällskapet andelar i HSAgriIT som är 
Hushållningssällskapens gemensamma bolag för digitalisering och äger 5 % i företaget 
Dataväxt. Hushållningssällskapet i Jämtlands län har delägarskap i form av 110 aktier i 
företaget HS Certifiering. Hushållningssällskapet äger medlemsandelar i Zolcell 1:1, där 
VD även sitter i styrelsen och i Convoy – Egenanställningsföretaget i Norr.  

Hushållningssällskapets VD sitter med i partnerskapet för den regionala 
livsmedelsstrategin, som antogs under 2019. Vi är även sedan i höstas engagerade som 
medlemmar i styrgruppen för Grönt Center i Ås. Vår personal sitter med i de grupper 
som utbyter information om lantbrukets tillstånd och utveckling i länet.  

Diplom till Torstas 100 års jubileum och från tillsammsodlingen 



 
Under 2019 har Hushållningssällskapet dessutom deltagit i andra organisationers 
arrangemang, som marknadsföring. Dessa har varit Lantbruksmässan på Torsta, 
Husdjursdagen i Alsen samt LRF:s årsmöte. Samtliga dessa är bra arenor för 
Hushållningssällskapet. Vi har även haft en kurs för kockar på förskolekooperativ.  

 
Stina, projektledare för REKOJämt samt Ida på lantbruksmässan på Torsta, hösten 2019 

 
Hushållningssällskapets förbund och samarbeten mellan 
Hushållningssällskap 
Under 2019 har Hushållningssällskapet Jämtland bidragit till förbundets arbete. 
Ordförande deltog i två ordförandekonferenser och även ingått i förbundets 
valberedning. Ordförande i valberedningen för Hushållningssällskapet Jämtland har 
gått en utbildning i förbundets regi. Vd för Jämtland ingår i redaktionskommittén för 
medlemstidningen Gröna Affärer, flertalet av verksamheterna som pågår i länet 
presenteras i Gröna affärer på de lokalsidor vi har till vårt förfogande. Vd sitter också 
med i en arbetsgrupp som arbetar med digitalisering av rådgivning. Samarbeten mellan 
Hushållningssällskapet Jämtland har under hösten fördjupats inom 
rådgivningsområde, genom energiprojekt främst med sällskapen i Halland, 
Västernorrland, Sjuhärad, HIR Skåne och HS Konsult. Som medlemmar i 
Hushållningssällskapets förbund bidrar vi också till anställning av nationell IT 
Samordnare, Martin Svärd samt nationell Affärsutvecklare Jimmy Larsson. Båda har 
vid olika tillfällen besökt oss under 2019 och bidragit till Hushållningssällskapet 
Jämtlands utveckling.  

 



 
Länkar till vår verksamhet 
 

Hemsida: www.hushallningssallskapet.se/z 

Facebook: https://www.facebook.com/HushallningssallskapetJamtland/ 

Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCsOroygCr1mAROXDXXUGhTA/featured 

Rådgivning: https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-
sallskap/hushallningssallskapet-jamtland/verksamheter/radgivning/ 

Markkartering www.markkartering.se 

Projekt Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion 
https://hushallningssallskapet.se/forskning-utveckling/miljoprojekt/okning-av-
lantbruksbaserad-biogas/ 

Projekt Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen: 
https://hushallningssallskapet.se/?projekten=matkompetenscentrum-jamtland-
harjedalen 

Projekt REKO Jämt: https://hushallningssallskapet.se/?projekten=reko-jamt-har 

Medstugan: https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-
sallskap/hushallningssallskapet-jamtland/verksamheter/medstugan-egendom/ 

Evenemang: https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-
sallskap/hushallningssallskapet-jamtland/verksamheter/evenemang/ 

Vår historia: https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-
sallskap/hushallningssallskapet-jamtland/om-oss/var-historia/ 
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Förvaltningsutskott 2019 
Lisbeth Godin Jonasson (Ordförande) 
070-348 02 90  
lisbeth.godin@bahnhof.se 
 
Mats Gärd (Vice Ordförande) 
070-605 84 54 
info.fyrasgard@gmail.com 
 
Liza Lidvall 
070-218 32 48 
bonde@stenrike.com  
 
Ingela Öhman 
070-290 93 47 
ingela.k.ohman@gmail.com 
 
Karin Granlöf Gydemo 
070-605 37 67 
karin.g.grahnlof@jht.se 
 
Gullik Nilsson 
076-209 02 62 
gullik.nilsson@klockarshallesjo.se 
 
Svenne Persson 
070-317 88 16 
svenne@hooflake.se 
 
Karin Ahlberg Eliasson VD  
070-3921313 
karin.eliasson@hushallningssallskapet.se 
 
SUPPLEANTER 
Ole Kristiansson 
070-511 65 50  
ole.kristiansson@gmail.com  
 
Glenn Makenzius 
070-275 00 15 
glenn@makenzius.se 
 
REVISORER JÄMTLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP 
Mats Henriksson  
Deloitte & Touche 
075-246 45 13,  070-587 78 40 
E-mail  mhenriksson@deloitte.se 
 
Kornelia Wall 
Deloitte & Touche 
kwall@deloitte.se 
 
Förtroenderevisorer 
Per-Olof Mellgren 
070–6208167 
po.mellgren@gmail.com   
 
Östen Wallström 
070-284 18 70 
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