
Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
om social distansering, minst en 
ko eller två kalvars avstånd har 
gällt på marknaden. Vi är alla så 
tacksamma för våra tålmodiga 
kunder som respekterat de nya 
förutsättningarna och hjälpt till 
genom att hålla avståndet i kö-
erna, allt har gått över förväntan 
säger Veronica Landström.

KONTAKT 
Veronica Landström
073-968 14 39

AKTUELLT
Från Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten 
September 2020 | www.hushallningssallskapet.se 

www.hushallningssallskapet.se | www.facebook.com/hsbdac

I augusti var det premiär för Bondens egen marknad i 
Luleå och Umeå. – I år står vi mer utspridda för att följa 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer om social distansering, 
det är minst en kos avstånd som gäller på marknaderna 
säger Veronica Landström på Hushållningssällskapet.

Kovidd gällde på böndernas skördefest

På lördagar under augusti och 
september har den medvetne 
kunnat handla lokala livsmedel 
direkt av producenterna. På 
marknaderna säljs bland annat 
ortens grönsaker, lamm, honung, 
bär, ägg, potatis, rieska, tunnbröd 
och olika sorters ost.

Det är nionde året i rad som Hus-
hållningssällskapet anordnar Bon-
dens egen marknad i Luleå, och 
i Umeå är det 20-årsjubileum. 
Den rådande coronapandemin 
gjorde att jubileumsfirandet satt 
långt inne, men Hushållningssäll-
skapet var fast beslutna att hitta 
ett säkert sätt för att genomföra 
marknaden.

– Marknaden är otroligt viktig för 
producenterna, och speciellt ett 
år som detta. För vissa är det här 
den enda försäljningskanalen på 
hela året. Möjligheten att möta 
och prata direkt med matprodu-
centen om odling och djurupp-
födning har gjort marknaden 
populär. För producenterna själva 
är det positivt med en marknads-
plats utan mellanhänder. Som 
kund på marknaden stöttar du 
våra lokala företag inom de gröna 
näringarna och hjälper till att 
bevara den viktiga livsmedels-
produktionen. Och blandningen 
av småföretag och närliggande 
lantbruk gör att det blir stor 
variation på produkterna.

Lediga kontorslokaler 
i centrala Luleå
Välkommen på visning – och tveka inte att 
höra av dig med dina frågor. 
Kontakt: Veronica Landström, 0920-244 181 
veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se

I år genomfördes marknaderna 
på ett lite annorlunda sätt för att 
möta krav och rekommendationer 
från myndigheterna.

– Vi har haft bra dialoger med 
både Umeå och Luleå kommun 
samt Polisen kring hur vi ska 
kunna hålla igång marknaden 
på bästa sätt under rådande 
omständigheter. I Luleå hade vi 
nästan dubblat marknadsytan och 
vi hade avspärrade marknads-
områden i bägge städerna. Det 
var monumentalt att alla följde 

Minst 1 ko

Sveriges mest kända ko?
Koviddskylten som syns på 
marknaderna blev en riktig 
snackis och har synts i både 
lokala och nationella medier.

Viltskador ett växande 
problem enligt ny fältrapport
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Läget i fält med Hushållningssällskapens 
växtodlingsrådgivare, hortorådgivare 

och försöksledare

Viltskadeproblemen varierar 
över landet, dock finns 
problem med fåglar som 
gäss och svanar över stora 
delar av landet enligt 
Hushållningssällskapets 
senaste Fältrapport. 

Läs hela Fältrapporten på 
hushallningssallskapet.se

Redovisning. Deklarationer. 
Bokslut. Löner. Vi hjälper dig!
Vi vet hur företagarnas verklighet ser ut – tiden räcker inte till. 
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



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. 

Öjeby Lantbruksmässa 
ställde OM och blev digital
Utifrån rådande läge fick arrangö-
rerna av Öjeby Lantbruksmässa 
ställa om och istället presentera 
årets innehåll i digital form. Den 
26 och 27 augusti genomfördes 
mässan via livesändningar från 
Hushållningssällskapets Öjebyn 
Agro Park. Här fick tittarna följa 
med på fältvandring både på jord-
bruksmarkerna och i trädgårds-
delen. Man fick även följa med 
ner i ”Gropen” och se vad som 
döljer sig under markytan och få 

kunskap om varför det ser ut som 
det gör. Missade du livesändning-
arna kan du ta del av filmerna i 
efterhand på 
www.ojebylantbruksmässa.se 

Spara miljön och pengar genom att undvika 
onödiga förluster av växtnäring.

Vi erbjuder rådgivning inom:
• Grovfoderproduktion
• Kväve- och fosforstrategi
• Markavvattning (Norrbotten)

Kontakta Hushållningssällskapet för mer info
Kristina Sigfridsson ......................................... 073-050 89 25
Maria Rönnbäck .............................................. 070-108 07 48

Kostnadsfri rådgivning 
som både lantbrukare 

och miljö tjänar på


