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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
för Tjust Hushållningsgille 

 
 

     
1. Årsmöte  
 
Årsmötet ägde rum på Naturbruksgymnasiet, Gamleby den 5 mars 2020. 
45 medlemmar var närvarande. Stadgeenliga ärenden behandlades.  
Vid årsmötet fastställdes balans- och resultaträkning för år 2019 och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. 
 
Aktiviteter vid årsmötet:  
Efter årsmötet bjöd Hushållningsgillet på smörgåstårta mm. 
Den inbjudna föredragshållaren Carina Glenning höll ett underhållande kåseri om sina egna 
levnadsöden och sin Far Christer Glenning. Det blev många härliga skratt bland de 
närvarande medlemmarna. 
 
2. Styrelsen 
 
Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes vid det ordinarie årsmötet till nio ordinarie ledamöter 
och fyra suppleanter. 
 
Styrelsen har under året haft följande ledamöter: 
Ordförande: Otto Jacobsson 
Vice ordförande: Håkan Svensson  
Sekreterare: Bo Petersson 
Kassör: Eva Lis Matsson 
Övriga ledamöter: 
Mattias Andersson, Per Arne Fredriksson, Håkan Hjalmarsson, Fredrik Johansson och Karin 
Kasselstrand. 
 
Suppleanter: 
Jenny Djerf, Per Jönsson, Anders Norberg och Andreas Rydén. 
 
Styrelsen har under året till följd av covid-19 enbart haft fem fysiska protokollförda 
sammanträden. Härutöver har styrelsen haft tre begränsade digitala protokollförda 
sammanträden.  
 
3. Aktiviteter under 2020 
Verksamheten har under året fått anpassas till covid-19. Detta har framför allt inneburit att 
planerade aktiviteter med undantag för Sortförsöken, Viltskador och Stipendier inte har 
genomförts. 
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3.1 Pristagarnomineringar 
  
Sparbanksstiftelsens landsbygdsstipendium år 2020 
Varje år utdelas ett landsbygdsstipendium. Stipendietagare kan vara en eller flera personer. 
Den årliga stipendiesumman är 10 000 kr. 
Kriterier: 
- Stipendiet riktar sig till landsbygdsföretagare folkbokförda inom Västerviks kommun med 

omnejd. 
- Med landsbygdsföretagare menas person eller personer som genom sin verksamhet bidrar 

till landsbygdens utveckling. 
- Stipendiet är avsett att användas för vidareutveckling av stipendietagarens verksamhet. 

 
Styrelsen i Sparbanksstiftelsen Tjustbygden utser stipendiat efter förslag från Tjust 
Hushållningsgille.  
Landsbygdsstipendiet tilldelades för år 2020 Jenny och Johan Djerf, Krokstorps, Edsbruk att 
användas för framtida förkovran inom de verksamheter de bedriver idag. 
De brukar gården Krokstorp som förvärvades år 2013. Gården omfattar 30 ha och genom 
sidoarrenden på ca 200 ha uppföds idag 150-200 köttdjur. Jenny ansvarar i huvudsak för 
ekonomin i företaget. Hon har agronomutbildning och har tidigare arbetat som rådgivare vid 
Hushållningssällskapets försöksstation på Öland. Sedan fem år tillbaka tjänstgör hon som 
skoladministratör vid Gamlebygymnasiet. Hon är även verksamhetsledare vid Farmartjänst i 
Tjust. Johan startade efter utbildning vid Gamlebygymnasiet år 2009 Johan Djerfs skogs- och 
lantbruksentreprenad. Företaget har idag tre heltidsanställda samt dessutom periodvis ett 
flertal timanställda. Under t.ex. snöröjning har företaget upp till tolv ekipage i drift. Företaget 
har nu också investerat i en ny kedjegrävare att utnyttjas vid bl.a. dikesgrävning, 
dräneringsarbeten. Vidare har en ny maskinhall med verkstadsdel ca 1700 kvm uppförts.        
En pressinformation har skett på gården i slutet på februari med besök av representanter från 
Hushållningsgillet och Tjustbygdens Sparbank. Stipendiet delades ut av Otto Jacobsson på 
årsmötet den 5 mars. 
 
Lantbruksstipendium från Valdemarsviks Sparbank år 2020 
Valdemarsviks Sparbank har beslutat att inrätta ett liknande stipendium som i föregående 
stycke. Stipendiet ska tilldelas landsbygdsföretag från norra delen av Tjustbygden. 
Någon utdelning av stipendiet har inte gjorts under år 2020. Utdelning kommer i stället att göras 
under åt 2021.  
 
Hushållningssällskapets silversmycke 
Hushållningssällskapet delar varje år på sin årsstämma ut ett silversmycke. Hushållningsgillet 
har under år 2020 nominerat Ida Jansson Stora Målen i Ukna socken som kandidat. Ida är 
köttbonde, lastbilschaufför, personlig tränare samt kost- och näringsrådgivare. Hon 
kombinerar arbetet i lantbruket med att få byborna i form – hemma på gården eller i den 
nedlagda skolans gympasal. Ida driver lantbruket på Stora Målen tillsammans med sin sambo, 
men har de senaste åren satsat på en annorlunda sidoverksamhet. Hon är nämligen personlig 
tränare och håller i populära gruppträningspass för folk i bygden. Hon har även dragit i gång 
”bonnaträning” hemma på gården. Här används traktordäck, mm. Det finns även särskilda 
pass för seniorer med fokus på balans och stabilitet samt för nyblivna mammor. Ida ger också 
råd både vad gäller kost som motion. 
Något beslut om utdelning togs inte vid årsstämman. Föreslagen nominering kvarstår till nästa 
årsstämma.  
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Ungdomsstipendier 
Hushållningsgillets stipendiepolicy innebär att stipendier årligen kan delas ut till minst tre 
elever vid Gamlebygymnasiet. Stipendiesumman ska utgöra 1 000 kr per stipendiat. 
Vid skolavslutningen den 12 juni delade Tjust Hushållningsgille ut 2020 års stipendier till 
Alvin Aronsson, Tuva Johnsson och Malin Rindbäck. 
 
3.2 Projekt Sortförsök 
Hushållningsgillet har under år 2019 inlämnat en ansökan om ekonomiskt stöd till 
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden för att genomföra lokalt sortförsök med vårsäd inom Tjust 
Hushållningsgilles verksamhetsområde. Försöket genomförs under tre på varandra följande år 
fr.o.m. år 2019. Sparbanksstiftelsen har i beslut den 15 april 2019 beviljat 150 000 kr som 
delfinansiering för genomförande av projektet. För att proven ska bli korrekta och opartiska 
har avtal tecknats med Torslunda Försöksstation att genomföra sortförsöken. 
Genomförandet av sortförsöken under år 2020 har gjorts på Åkerholm.. Under våren har såtts 
åtta sorters vårkorn och fyra sorters havre. Provytan består av 36 rutor, tre för varje sort. En 
speciell såmaskin och en anpassad skördetröska har använts, vilka ger hög precision i sådd, 
skörd och analys.  
Utvärdering – Kommentarer: 
- Försöket har legat i ett fält med korn och har fått samma åtgärder utförda förutom sådd och skörd. 
- Försöket har skördats vid samma tillfälle vilket har missgynnat vissa sorter. 
- Judith som är ett tidigt sexradskorn har fått mycket stråbrytning och en del axbrytning. 
- Bäst skörd av kornsorterna fick i år RGT Planet som även presterade bra förra året. 
- Bäst skörd av havresorterna fick Belinda som även var bäst förra året. 
- Bästa kornsort gav högre skörd än bästa havresort men i övrigt ligger kornsorterna och havresorterna på 

ungefär samma skörd. 
 
 3.3 Betesskador av hjort i höstråg     
Håkan Svensson, Västansjö, Dalhem hade noterat att hans skördar på gården Tyllinge 
minskade år efter år. Efter konsultation med rådgivare misstänktes att det växande antal 
dovhjortar i trakten var problemet. Efter en bild i en tidning fick Håkan idén att sätta ut burar 
på åkrarna under år 2019. En liten bit av åkern hägnades in med metallgrindar. Snart syntes 
skillnad på växtligheten inne i buren och på resten av fältet. Håkan har fortsatt försöket under 
år 2020. Vid mätning av strålängden konstaterades liksom året före skillnader inne i buren och 
på resten av fältet. Rågen inne i inhägnaden var 90 cm och utanför fältet var strålängden 35 
cm. Håkan räknar med att viltkostnaderna kostar honom uppemot 200 000 kr. Även andra 
jordbrukare har satt ut på burar på åkrarna, t.ex. vallar. I slutet på maj bjöd Håkan in 
Västerviks Tidning och företrädare för Jägareförbundet för att diskutera vad man kan göra för 
att minska betesskadorna. Det konstaterades att stängsla in fälten inte är någon framkomlig 
väg. Det bedömdes att avskjutningen skulle behöva dubbleras för att få bukt med problemen. 
Skyddsjakt har under senare tid utförts för dovhjort.   
 
3.4 Övriga aktiviteter 
Inga övriga aktiviteter har utförts på grund av gällande restriktioner till följd av convid-19. 
 
4. EKONOMI 
 
För år 2020 redovisas ett överskott på 1 353 kr. Det egna kapitalet uppgår till 76 106 kr. De 
totala intäkterna och kostnaderna är lägre beroende på convid-19. De totala intäkterna 63 170 
kr utgörs av dels 13 170 kr i Gillesbidrag från Hushållningssällskapet för genomförda 
aktiviteter, dels bidrag för Projekt Sortförsök om 50 000 kr. Kostnaderna har under året 
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uppgått till 61 817 kr, varav Projekt Sortförsök uppgår till 48 750 kr. Övriga kostnader för 
verksamheten 13 067 kr har varit 11 350 kr lägre i förhållande till år 2019. Denna minskning 
sammanhänger med convid-19. Den ekonomiska ställningen bedöms vara tillfredsställande. I 
övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen. 
Antalet medlemmar uppgår för närvarande till 354, vilket är oförändrat jämfört med 
föregående år. 
 
5. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2021 
 
Styrelsen kommer senare under året att ta fram en särskild verksamhetsplan, när gällande 
restriktioner för convid-19 har anpassats till mer normala förhållanden. Den kommer att 
baseras på ett urval av följande områden: 
 
Landsbygdsstipendier mm 
Projekt Sortförsök 
Viltskador  
Fältvandring 
Ladugårdsvisning 
Skogsutredningens förslag 
Äganderättsfrågor 
EU:s framtida jordbruksreform 
 
 
Gamleby den 22 februari 2021 
 
 
 
Otto Jacobsson  Håkan Svensson Eva Lis Matsson 
Ordförande  vice ordförande kassör 
 
 
 
Bo Petersson  Mattias Andersson Per Arne Fredriksson  
sekreterare  ledamot  ledamot  
 
 
 
Håkan Hjalmarsson Fredrik Johansson Karin Kasselstrand 
ledamot  ledamot  ledamot 
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