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Unik möjlighet för dig som vill få bättre struktur 
och arbeta mer långsiktigt i din verksamhet.

Vi erbjuder en kom-igång-kurs i hur du startar ett 
gårdsråd eller aktivt styrelsearbete.
Erfarna experter håller i utbildningen som ger dig 
verktyg att ta din verksamhet till nästa nivå.

Anmälan och mer info:
hushallningssallskapet.se/gardsrad-och-styrelse
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Intervju med Inga-Lill Bergfors, ekonom på 
Hushållningssällskapet i Kalmar

Varför har lantbruksföretagare nytta av ett 
aktivt styrelsearbete?

– Ett aktivt styrelsearbete bygger ett försvars-
verk runt verksamheten och gör den mindre 
mindre sårbar för yttre och inre faktorer.

Vad innebär ett aktivt styrelsearbete?
– Styrelsen granskar verksamheten och ställer rätt frågor. Det är 

svårt att se själv när man mitt inne i produktionen. Det handlar 
också om att lyfta blicken och se förändringar i omvärlden i tid och 
kunna förhålla sig till dem på ett lönsamt sett, och upptäcka nya 
affärsmöjligheter.

Men många lantbrukare klarar sig bra utan aktiv styrelse eller
gårdsråd?

– Men de hade förmodligen gjort det ännu bättre med en styrelse. 
Det finns en trygghet i att alla beslut inte vilar på en persons axlar.
Det är särskilt viktigt om det är en expansiv verksamhet. Du får ett 
affärsmässigt bollplank från människor med olika erfarenheter och 
kunskapsområden.

Kan du ge något exempel?
– Ju större företaget är och ju mer personal man har anställd, desto 

viktigare är det med ett strukturerat och tydligt ledarskap. Vid
generationsskifte där det kan vara ett sätt för den yngre generationen 
och lyfta och få gehör för sina idéer.
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2018 rapporterade Ekot att över 1 000 ton 
fårull slängdes och brändes upp varje år. 
Samtidigt importerade Sverige ull från ut-
landet för flera miljoner kronor. Priset på ull 
har legat på allt mellan 5–50 kronor per kilo 
beroende på kvalité. Riktigt fin ull har till 
och med kunnat säljas för 100 kronor per 
kilo. Det nya intresset för ull har gjort att 
det ställs större krav på lammproducenterna. 
Modebranschen och ett tiotal svenska lamm-
producenter har tillsammans startat ”The 
Swedish Wool Initiative”. Ett initiativ där 
flera stora märken inom modebranschen  
köper och använder sig av svensk ull – som 
annars hade bränts upp.

På Gotland gjordes en förstudie under 
2018 för att se på förutsättningarna för ull-
fiberbaserad industri på ön. Kunskap om 
ullförädling, god tillgång på råvara och ett 
växande konsumentintresse för hållbara 
material ger Gotland goda förutsättningar 
att vidareutveckla en lokal ullindustri. För-
studien finansierades av LeaderGute och 
Jordbruksverket och drevs av Hushållnings-

Hårdsatsning

sällskapet Gotland. Med medel från Läns-
styrelsen fortsatte arbetet med att bygga  
nätverket ”Gotland Grey” och diskussioner 
om internationellt samarbete i Östersjö-
regionen initierades.

Under 2019 har planeringen för en kon-
ferens med inbjudna föreläsare från bland 
annat Finland, Estland, Storbritannien och 
Sverige påbörjats på initiativ av Annkristin 
Hult, Nationell utvecklare på Nämnden för 
Hemslöjdsfrågor. Ett möte mellan länderna 
ger möjlighet till utökade kontakter för  
erfarenhetsutbyte. 

Konferensen, förlagd till Gotland, kom-
mer att genomföras helt digitalt den 8–9 
oktober 2020. Programmet kommer bland 
annat att presentera utmaningar och utveck-
lingsmöjligheter. Främst med fokus på  
den grå ullen, vars kvalitet har förändrats  
under de senaste åren. Mer info finns på 
www.balticwoolconference.com där man kan 
anteckna sig för nyhetsbrev. Konferensen 
arrangeras med Hushållningssällskapet på 
Gotland som huvudman och region Gotland 

och Nämnden för Hemslöjdsfrågor med 
flera som medfinansiärer.

Parallellt med konferensplaneringen startar  
nu ett 18 månaders samarbetsprojekt med 
Estland och Polen som partners för att bygga 
nätverk och inventera vilka ullindustrier det 
finns i Östersjö området för att kunna koppla  
ihop företagen med varandra framöver och 
skapa nya samarbeten. Projektet har fått 
stöd från Svenska Institutet.

Text: Riina Noodapera,  
projektledare Hushållningssällskapet Gotland, 

Estlands Honorärkonsul

på ull på Gotland

Hushållningssällskapet Gotland satsar hårt på mjuka värden, det vill  
säga den gotländska ullen. I början av oktober äger konferensen  
The Baltic Wool Conference rum. Detta år som digital forum. Syftet är  
nätverks byggande och projekt för framtida affärer i Östersjöregionen. 

Gotlandsfår.  
foto: karin kloth

Garnhärva. Ullkontoret. 
foto: jenny andersson

1. Vad tycker du extra roligt att 
jobba med?
Jag jobbar med många olika saker 
till exempel redovisning, bok-
föring, bokslut och beskattning 
inom jord och skog och jobbar 
mot både små och stora företag. 
Det som är extra roligt att jobba 
med är att räkna på djur. Att se 
nyttan, värdet och ekonomin på 
djuret. Som att till exempel se om
djur som köptes in är lönsamma 
vid slakt när man tittar på exem-
pelvis foderkostnader. 

Jag brinner också för att kunna hjälpa och utveckla 
kundernas företagande åt det håll de vill i sitt företagande. 
Vissa kunder vill utveckla, vissa vill avveckla och andra 
omveckla sitt företag, och då är det viktigt att kunna lyssna 
och anpassa arbetet utifrån det. 

2.  Varför ska man ta hjälp med redovisning, bokföring och 
bokslut? 
För många företagare är detta något som inte är så roligt 
att hålla på med och görs därför ofta på kvällar och helger.
Om man tar hjälp får man mer tid till att göra sådant som
man tycker är kul och som kan utveckla företaget. 

3. Vad ser du fram emot i höst?
Jag började på Hushållningssällskapet i december förra året 
så jag har inte jobbat här så länge.  Som redovisningskon-
sult är högsäsongen under mars-juli, så nu väntar ett lite 
lugnare tempo där jag kan få mer tid med mina kunder i 
höst, och att ha tid till att kunna lära känna deras gårdar 
och företagande bättre. Jag ser också fram att emot att 
kunna börja planera för att ha kurser för kunder inom 
redovisning. Till exempel kurs i redovisningssystem. 

Sedan ser jag också mycket framemot att få höra hur
dikogårdarnas kalvar vuxit under sommaren!

4. Vad är ditt bästa tips?
Det finns många digitala verktyg som kan underlätta i din 
vardag när det kommer till redovisning och bokföring. 
Våga använda dessa, det är inte svårt när man väl kommit
igång! Och att våga ta hjälp. Det sparar otroligt mycket 
tid och sena kvällar, som man kan lägga till att underhålla 
tröskan eller få mer tid med djuren. En mjölkbonde berät-
tade för mig att på en dag  gick 70 procent åt för lantbruk 
och 30 procent administration. Tänk vad mycket annat 
man kan göra om jag fick lasta av de 30 procent på en dag. 
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Aktiv styrelse – ger bra stöd för lanbrukare

Inga-Lill Bergfors

Digitala verktygen
underlättar vardagen

Philippa Krantz,
redovisningskonsult,
Hushållningssällskapet 
Östergötland

Mer info  
http://ullindustrigotland.wordpress.com
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