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Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

Faktasiffror

Resultaträkning koncernen

2020-12-31

2019-12-31

tkr

tkr

Omsättning

208 320

187 561

Anläggningstillgångar

Summa intäkter

208 320

187 561

Immateriella

-24 163

-21 909

-50 960

-51 341

Omsättningstillgångar

-111 159

-107 650

Intäkter

Balansräkning koncernen

Kostnader
Varukostnader och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsekostnad

-9 255

-6 991

-197 916

-187 891

2020-12-31

2019-12-31

tkr

tkr

6 802

2 624

Materiella

170 953

163 628

Finansiella

3 749

3 666

2 400

2 801

Kortfristiga fordringar

20 513

27 117

Kassa och bank

10 338

1 300

214 755

201 136

55 956

49 610

Fondmedel

1 620

1 803

Minoritetsintresse

3 403

551

60 979

51 964

1 329

499

Tillgångar

Varulager

Summa tillgångar

Rörelseresultat

10 404

-330

Finansiella intäkter och kostnader

-2 634

-2 623

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Resultat efter finansnetto
Skatter
Redovisat resultat

7 770

-2 953

-1 273

0

6 497

-2 953

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Några nyckeltal koncernen

2020

2019

Soliditet

28 %

25,9 %

Långfristiga skulder

130 009

119 147

Antal anställda, medelantal

179,5

170

Kortfristiga skulder

22 438

29 526

214 755

201 136

Avsättningar

Summa eget kapital och skulder

Fastighets- och markinnehav
Fastighet

BTA
m2

Skog
ha

Virkesförråd
m3sk

Åker
ha

Vatten
ha

Övrig mark
inkl betesmark

Summa
ha

ha
Ingelstad, Hulugård och Kvarnen
Furuby
Kalmar - Översten
Helgesbo
Gamleby inkl. Gursten och Dynestad
Borgholm - Gullvivan
Torslunda
Summa

2

19 444

551

63 000

160

-

72

783

-

88

9 000

-

1

13

102

1 026

-

-

-

-

-

-

-

446

68 900

17

-

41

504

23 456

246

39 000

162

55

124

587

741

-

-

-

-

0,37

0,37

989

-

-

-

-

1

1

45 656

1 331

179 900

339

56

251

1 977

Mats Halling & Stefan Johansson

Förlust vändes till vinst, styrelsen förnyar sig och ”gröna
nav” är på väg att skapas. Trots coronapandemin lyckades
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge bra 2020 och
satsar nu på att synas mer.
Styrelseordföranden Stefan Johansson och vd:n Mats Halling är
överens om att sällskapet klarade sig bra under fjolåret, både
ekonomiskt och med verksamheten. Trots coronapandemin ser de
ny energi på väg hos medarbetare och medlemmar inför 2021.
– Nu är det framåt som gäller, vi går åt rätt håll. I år behövs det fler
aktiviteter eftersom de ställdes in i fjol, säger Stefan Johansson som
snart har varit ordförande i två år.
Vid ett samtal om året som gått börjar de med ekonomin. För ett
år sedan redovisades en förlust på nästan 3 miljoner kronor och
förhoppningen var att vända den till lika mycket i vinst 2020.

– Det blir spännande att se vad som händer framöver, säger han.
Medlemmarna i Hushållningssällskapet kommer att märka att
styrelsen är aktivare. Den fick tre nya ledamöter i fjol: Sven-Göthe
Lidheim, Malvina Feltlind och Carl-Johan Pettersson. Styrelsen
är nu indelad i fyra råd, eller utskott, som förbereder besluten.
Ordföranden Stefan Johansson och vice ordföranden Veronica
Svenzén utgör affärsrådet. Dessutom finns ett utbildningsråd,
ett råd kopplat till gröna tjänster och ett marknads- och
kommunikationsråd.
Kommunikation är en särskild satsning för Hushållningssällskapet
sedan i höstas. Marknads- och kommunikationsenheten har
förstärkts, vilket bland annat lett till fler debattartiklar och
utåtriktade verksamheter. Men det handlar också om bättre intern
kommunikation.
– Det kommer att märkas mer framöver, säger Mats Halling.

Det gick bra, konstaterar Mats Halling, trots att bokslutet i
skrivande stund inte är klart. Överskottet blir minst 3 miljoner,
drygt en halv miljon bättre än budgeten.
– Vi lyckades med vår plan att få upp elevantalet på våra
naturbruksgymnasier. Vi går plus trots att vi gör en reaförlust på
försäljningen av fastigheten Helgesbo, säger han.
– Coronapandemin har inneburit både plus och minus. Jag är
försiktig med att dra slutsatser, men på kort sikt blev det ingen
förlust i resultatet på grund av pandemin.

INNEHÅLL

Det gångna året innebar snabba förändringar i arbetssättet,
både för medarbetare och kunder. Framför allt har det märkts
på den kraftiga ökningen av antalet digitala möten. Den stora
förändringen och snabba digitaliseringen är både på gott och ont,
menar Mats Halling.

2.

Faktasiffror

3.

Mats & Stefan intervju

4.

Översikt över verksamheten

Två nybyggen står nu klara: ett häststall på Ingelstadgymnasiet
och ett elevhem med plats för 44 elever i Gamleby. I dagarna
blir sannolikt lantmäteriförrättningen klar för sällskapets köp av
Naturbruksgymnasiet Kalmar: 30 hektar tomt och betesmark samt
de flesta av byggnaderna. Det kan bli ett ”grönt nav”, en ny satsning
för att samla verksamheter inom det gröna näringslivet.
– Det är jätteroligt att vi kan göra de här förändringarna, säger Mats
Halling.
Tjust gille har sedan ett par år egna fältförsök och nu erbjuds alla
andra gillen att etablera sina egna försök. En del är tveksamma
att starta redan i år, men erbjudandet står kvar för dem som vill
avvakta.
Mats Halling · VD
Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

Stefan Johansson · Ordförande
Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge

Gröna tjänster
Rådgivning inom:
6.

Växtodling | Odlarservice Torslunda

7.

Bygg | Miljö

8.

Skog | Fiske & vatten

9.

Ekonomi | Redovisning

Utbildning
10. Naturbruksgymnasiet Kalmar
11. Gamlebygymnasiet
12. Ingelstadgymnasiet

Dotterbolag
13. HS Certifiering AB

Medlem
14. Medlemsinformation
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Kalmar Kronoberg Blekinge

Ingelstadgymnasiet
Kontor Ingelstad

Kontor Bräkne-Hoby

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är ett av landets 15 hushållningssällskap.
Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i
landsbygdens näringar.
Vi erbjuder rådgivning av många olika slag till lantbruksföretag; vi genomför
fältförsök, utvecklingsprojekt och utbildning på våra tre Naturbruksgymnasier.
Detta gör vi för medlemmarnas, kundernas, elevernas och för vår egen framtid.
4

Attraktiv kunskap
för innovativ tillväxt
på landsbygden.

Gamlebygymnasiet
Kontor Gamleby

Naturbruksgymnasiet Kalmar

Utbildningar på våra skolor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hästhållning och ridsport
Djursjukvård
Hund
Djurvård
Lantbruk
Maskinförare
Anläggningsfordon
Jakt och viltvård
Trädgård
Skogsbruk
Naturvetenskaplig profil

Övriga utbildningar
Huvudkontor (Kalmar)

•
•
•

Distansutbildning i lantbruk
Vuxenutbildningar
Introduktionsprogram

Torslunda försöksstation

Gröna tjänster
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Växtodlingsrådgivning
Ekonomirådgivning
Byggrådgivning
Miljö- och energirådgivning
Skogsrådgivning
Vattenvårdsrådgivning
Fiskerådgivning
Redovisning
Markkartering
Fältförsök
Forsknings- och utvecklingsprojekt
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Växtodlingsrådgivning

För våra växtodlingsrådgivare har 2020 och pandemin inneburit
vissa omställningar i den rådgivande verksamheten. Den stora
förändringen har under 2020 varit att aktiviteter i större grupper
såsom fältvandringar och föredrag på lokal har fått ställas in
eller skjutas på framtiden. ERFA-grupper i mindre skala har
kunnat genomföras med restriktioner och anpassningar vilket
varit till stor glädje. Den individuella rådgivningen i fält under
växtodlingssäsongen har däremot löpt på relativt normalt med
mindre anpassningar kring bland annat biltransporter och
umgänge inomhus.

rådgivning i fält kommande säsong. Vi hoppas även att längre fram
under 2021 åter kunna genomföra fältaktiviteter och tematräffar
även om dessa behöver anpassas till de för stunden rådande
rekommendationerna vad gäller covid-19.
Växtodlingsrådgivarna satsar framöver även på rådgivning kring
bevattningsdammar och tillämpning av precisionsodling i olika
former samt deltar i arbetet att förenkla dispensansökningar kring
bland annat biotopskydd. Samarbetet mellan rådgivare inom
bygg, ekonomi, miljö och växtodling ger både styrka och bredd i
rådgivningen.

Växtodlingsrådgivarna tar nu med sig erfarenheterna från
2020 och erbjuder framöver säkra kontaktytor för såväl
växtodlingsplanering, efterkalkyler och EU-rådgivning som för

Växtodlingsrådgivning
Vi växtodlingsrådgivare finns på orterna Gamleby, Kalmar, Torslunda,
Ingelstad och Bräkne-Hoby. Vi arbetar med en mångfald av uppdrag.
Med bred kompetens som inhämtas från forskning, fältförsök och
omvärlden kan vi ge dig individuell och oberoende rådgivning inom
växtodlingsområdet. Vårt mål är att ge dig verktyg som ökar din
lönsamhet, genom rätt beslut vid varje tillfälle.

Odlarservice Torslunda

På Torslunda försöksstation har Odlarservice sin bas med
fältförsök och markkartering som huvudsakliga arbetsuppgifter.
Teamet utför många olika försök, i t ex. vall, spannmål,
oljeväxter, olika baljväxter, potatis, lök m.m. Det görs även
försök med sortprovning, växtskydd, växtnäring, bevattning och
jordbearbetning.
Omkring 45 olika projekt och fältförsök genomförs årligen,
med många olika beställare. Merparten går genom
Hushållningssällskapens nationella samarbete ”Sverigeförsöken”.

Markkartering
Genom markkartering tar man fram dokumentation på jordarnas
status. Försöksteknikerna i team Odlarservice gör markkartering
i alla våra tre län och körde cirka 9000 hektar under året, vilket är
en stor ökning jämfört med snittet de senaste 20 åren, som ligger
på 5600 ha per år. Nytt för året var att kunderna markerar vilka fält
som ska köras i programmet markkartering.se, vilket bidrog till
minskat behov av fysiska kundkontakter under pandemin.

Odlarservice Torslunda
Torslundas läge och förutsättningar gör det till en naturlig plats
att hålla fältvandringar på. Byggnaderna ligger omslutna av den
trädgård som trädgårdsutbildningen vårdar och direkt utanför
finns våra försöks- och demonstrations odlingar. Odlarservice är
det övergripande namnet för verksamheter som berör fältförsök,
markkartering och övriga uppdrag med mätning och provtagning.
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Byggrådgivning

2020 började normalt men blev speciellt på grund av
coronapandemin. Trots det löper byggjobben på. Marknaden är
styrande och bra pris ger byggnadsbehov.
Känslan är dock att det blivit en generell avmattning i aktivitet för
byggnationer på landsbygden, mycket på grund av glappet i
femårsplaneringen från EU. Slut på stödpengar ses som en av
huvudorsakerna, men de nya stöden har nu beslutats vilket öppnar
upp möjligheter för ökad byggnation.
Två större projekt upptog byggrådgivarnas tid mer än annat 2020.
Ett nytt kostall på Vreta Utbildningscentrum och nytt elevboende
på Gamlebygymnasiet. Detta varvat med allehanda projekteringar
och upphandlingar av t.ex dikostall, mjölkstall, verkstad, lagerhallar
m.m.

Arbetet har varit mer på distans på grund av pandemin. Tekniken
har fungerat väl och känslan är att vi är mer effektiva och kan
lösa mycket med möten via dator, telefon m.m. Drönaren har t.ex
använts vid en mindre besiktning. Viktiga byggmöten och
besiktningar måste dock fortsätta på plats. Dimensionen med
att träffas fysiskt är saknad och ibland blir distans ett hinder.
Vi byggrådgivare gör fortsatt delar i projekt men fungerar också
mer och mer som projektledare i helhetsprojekt. Vi försöker
prioritera våra medlemmar även om det är väntelista från och till.

Byggrådgivning
• Hushållningssällskapets byggnadsrådgivning har till uppgift att
förse kunder med rådgivningshjälp och konsultation från idé till
färdig byggnad eller anläggning.
• Kunderna är lantbrukare med ekonomibyggnader som vill bygga
nytt, bygga om eller bygga till.

Miljörådgivning

Trots ett mycket speciellt pandemi-år har vårt miljöarbete kunnat
rulla på. Vi har tillsammans med våra kunder nyttjat möjligheten till
digitala möten och miljörådgivning utomhus. Vi ser även framöver
att tillsynsmyndigheterna har börjat använda digitala kontroller,
där vi kan vara till hjälp med dokument som lantbrukaren förväntas
skicka in, exempelvis egenkontroller.
Under 2021 satsar vi vidare på att utföra miljörapportering,
egenkontrollprogram, tvärvillkorsrådgivningar,
vattenskyddsrådgivning, konsulttjänster i tillståndsansökningar
och miljökonsekvensbeskrivningar för djurgårdar samt miljöpaket
för kunder som efterfrågar regelbunden genomgång av
miljökontroll på sin gård.

Både Emma Johansson och Pernilla Sjögren är behjälpliga
med att göra SAM-ansökningar. Emma är också ansvarig för
Stödrättsbörsen, Pernilla gör företagsstödsansökningar medan
Lena satsar mer på miljörapportering och där tillhörande tjänster.
Miljögruppen har även fått förstärkning av Birgitta Jonasson som
under året samt även framöver kommer vara behjälplig gällande
IP arbetsvillkor samt med ansökningar med arbetskraft från tredje
land.
I Kalmar pågår ett LOVA-projekt angående fosforläckage
på kalkhaltiga jordar. Vi har även jobbat med projektet
”Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark –
Kalmar län”. Både Pernilla och Emma är även involverade i ett
biokolsprojekt.

Miljörådgivning
Som lantbrukare förväntas man idag vara insatt och uppfylla en rad
miljökrav gällande sin produktion på gården. Med ett regelverk som
är föränderligt, är det inte lätt att hålla koll på alla krav. Med hjälp
av Hushållningssällskapets miljörådgivning kan du på ett enkelt
sätt hålla dig uppdaterad på regler och få hjälp med att uppfylla de
dokumentationskrav som ställs.
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Skogsrådgivning

Året i skogsrådgivningen har till stor del präglats av
coronapandemin. Det var ett stort antal kurser inplanerade
under våren, en del fick ställas in eller flyttas, men några
av dem genomfördes utomhus på ett säkert sätt. Även
projektverksamheten fick ställas om, då inga informationsträffar
kunde genomföras. Under året anställdes en ny skogsrådgivare,
Björn Gunnarsson.

Skogsrådgivarna ser ljusare på 2021. Den starka marknaden för
timmer som råder nu, hoppas vi håller i sig. Vädret under våren
påverkar omfattningen av granbarkborrens framfart.

Granbarkborren har även i år styrt aktiviteten i skogen, men på
senhösten ökade efterfrågan på timmer till sågverken, bland
annat på grund av svårigheter för andra länder att exportera till
Sverige. Rotpostmarknaden kom igång och skogsrådgivarna var
ute och stämplade rotposter hela hösten.

Vi skogsrådgivare kommer att erbjuda SYN-kurser under hela
nästa år i den utsträckning pandemisituationen tillåter. Nytt för
året är även att vi erbjuder webinarium via Teams, där man kan
sitta hemma vid sin dator och lyssna på skogliga föreläsningar.

Inom skogsrådgivningen lanseras ett nytt koncept, HIR-Skog.
Det är ett rådgivningspaket till fast pris, liknande det som finns
inom lantbruket.

Skogsrådgivning
När du får råd kan det vara bra att tänka på varifrån du får
dem. Vi är Sveriges oberoende skogsrådgivare och erbjuder
kvalificerad rådgivning till skogsägare över hela landet. Många är
privata skogsägare. Bland våra kunder finns även kommuner och
skogsbolag.

Fiske & vatten

Hushållningssällskapets fiskerådgivare har under 2020
varit involverad i flera uppdrag och projekt inom fiske- och
vattenvård. Även en del uppdrag för privatpersoner i ärenden om
vattenförsörjning samt anläggande av fiskvägar har utförts.
Under 2020 har tre LOVA-projekt varit en stor del av verksamheten.
Ett projekt gäller inventeringar som sjö- och elprovfisken,
djupkartor och syremätningar samt övergödningsåtgärder inom
Storåns sjösystem för Åtvidabergs kommun. I ett annat projekt

projektleder vi upptagning av s.k. spökgarn längs Östgötakusten
för Valdemarsviks kommun. Även ett större provfiske i Kyrksjön
inom ett LOVA-projekt för Västerviks kommun har genomförts.
Ett stort projekt för Länsstyrelsen i Kalmar län rörande djupkartor
har genomförts under hösten där digitala kartor för 12 sjöar har
tagits fram i samarbete med Naturum Västervik. Under 2021
kommer nämnda LOVA-projekt samt uppdrag med djupkartor
sannolikt att fortsätta.

Fiske & vatten
Vi arbetar för att gynna vattenmiljöer och dess närliggande marker.
Några delar som vi arbetar hårt med är våtmarker, dammar och
restaureringsprojekt. Ofta används våra underlag bland vattenråd
och kommuner.
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Ekonomirådgivning

Ekonomirådgivarna har under året arbetat med
lönsamhetsberäkningar och likviditetsplanering som stöd i
ekonomisk styrning av lantbruksföretagen i Kalmar län, Kronoberg
och Blekinge. Vi ser en ökad efterfrågan på
investeringsstödsansökningar, då nya medel för sådana stöd
tillkommer under en övergångsperiod till den nya EU-stödperioden.
Under 2020 startades en utbildning för lantbrukare i styrelse- och
gårdsrådsarbete, där fokus legat på att ge deltagarna redskap att
starta upp ett strategiskt forum på mest lönsamma sätt. Målet med
utbildningen är att företaget ska få ekonomisk stabilitet och
lönsamhet och ett större fokus på det långsiktiga strategiska
arbetet.

Tillsammans med ekonomirådgivare från Hushållningssällskapet
Jönköping har vi hållit två kurser i likviditetsplanering och
budgetering, varav en med digitala träffar. Det här är ett bra
redskap för att hantera finansiering och framtida variationer i det
egna företagets likviditet.
I samarbete med växtodlingsgruppen arbetar vi fortsatt med att
samordna efterkalkyler för grödor hos våra HIR-kunder. Målet är att
kunna jämföra lönsamhet i odlingen mellan olika delar av Sverige.
Vi kommer under 2021 att fortsätta erbjuda kurser i ledarskap, såväl
längre kurser som endagars utbildning. Under den längre kursen
Ledarpraktikan coachar vi även företagarna i ledarskap ute på
gården.

Ekonomirådgivning
Hos oss får du som är företagare allt på ett ställe. Våra ekonomer
är experter på landsbygdsföretag och de gröna näringarna. De
hjälper dig med allt från de strategiska råden till den löpande
redovisningen.

Redovisning

Under 2020 har vi i redovisningsteamet på Hushållningssällskapet
Kalmar Kronoberg Blekinge ”corona-anpassat” vårt arbete och
därmed tvingats att arbeta på ett nytt, mer digitalt sätt. Som en
följd av ökad digitalisering suddas geografiska gränser ut mer och
mer, vilket ger oss möjlighet att bredda vår marknad.

Inom bastjänsten Löpande redovisning har vårt digitala arbetssätt
synts mest under 2020. Vi har genom samverkan med plattformen
Fortnox skapat möjligheten för våra kunder att hantera sin
bokföring helt digitalt. Vi har även genomfört webbträffar som
varit uppskattade och välbesökta.

Allt fler företagare hittar till oss och har insett fördelarna med att
kunna ha ett kontaktnät för hela sitt rådgivningsbehov. Vi har även
fördjupat vårt nationella samarbete vilket medför ett ännu större
nätverk av kunskap för kunden.

Vårt förhållningssätt till det som sker i vår omvärld är att vi ska
möta upp för ny teknologi som kommer våra kunder till del och
se till att kunden får nytta av utvecklingen. Digitalisering och
effektivisering i all ära men relationen med ett handslag kan
inte ersätta förtroende och relationsbyggnad, som krävs för
samförstånd.

Redovisning
Redovisningskonsulterna levererar kunskap och bidrar till en hållbar
utveckling för landsbygdens näringar. Våra teoretiska kunskaper och
vårt praktiskt kunnande tillgodoser de behov som finns och leder till
samordningseffekter för företagen inom landsbygden.
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Naturbruksgymnasiet Kalmar

På Naturbruksgymnasiet (NBG) Kalmar utbildar vi inom Skogsbruk,
Djurvård, Hästhållning & Ridsport samt Lantbruk. Idag finns 160
ungdomar på Naturbruksprogrammet. Antal skogselever har
fördubblats på ett par år.

För alla gymnasiestuderande kombineras studier på skolan med
stor del på distans, vilket ställt krav både på elever och personal
att anpassa sig till rådande förhållanden. För att informera om
utbildningarna så har vi informerat på plats och digitalt.

NBG Kalmar utbildar vuxna från Kunskapsnavet och Karlshamn
inom Djurvård, Lantbruk, Skogsbruk och Trädgård, omfattande
ca 80 årsstuderande. Distansutbildning Lantbruk har i år 21
studerande helt på distans från halva Sverige. De som läser kursen
är verksamma inom lantbruk och blivande företagare.

Vi ser fram emot bibehållet antal studerande, nyanställningar,
samarbete med Kunskapsnavet och fortsatt utveckling av NBG
Kalmar.

Utbildningar
• Djurvård/djursjukvård
• Lantbruk
• Hästhållning och ridsport
• Skog
• Naturvetenskaplig profil
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Gamlebygymnasiet

Nytt internat

Distansstudier

I juni påbörjades bygget av ett nytt internat på skolan, ett modulhus
i två våningar med 44 ljusa rum där alla rum har egen dusch och
toalett. På varje våningsplan finns generösa sällskapsrum och fina
kök. Skolan var i stort behov av ett nytt internat för att ha möjlighet
att i framtiden utöka utbildningsutbudet. På sikt finns planer på att
kunna bedriva rumsuthyrning under sommaren.

Med anledning av pandemin fick elever och personal möjlighet
att prova på undervisning på distans under året. Att bedriva
yrkesutbildning på distans innebar utmaningar men också många
positiva lärdomar som utvecklade undervisningen.

Elevantal under året
Elevantalet under våren var 155 elever och i augusti började 73
elever i årskurs ett på Gamlebygymnasiet. Det totala elevantalet
under höstterminen var 180 elever. Den positiva trenden med ökat
intresse för skolans utbildningar håller i sig.

Utbildningar
• Djurvård
• Djursjukvård
• Hund
• Hästhållning och ridsport
• Lantbruk
• Trädgård
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• Jakt och viltvård
• Naturvetenskaplig profil
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Ingelstadgymnasiet

Vid Ingelstadgymnasiet utbildas gymnasieelever i djurvård,
djursjukvård, hund, ridsport, lantbruk, bygg-och anläggning samt
naturvetenskap. Det finns 240 elever på skolan varav 200 bor på
skolans internat.

Skolan kommer under året att utöka verksamheten i
veterinärkliniken till att också omfatta en hästklinik. Verksamheten
blir en del av undervisningen men också öppen för allmänheten
och på så sätt en möjlighet att samverka med vårt närområde.

För skolans del har 2020 inneburit förändringar och anpassningar
till nya undervisningsvillkor och undervisningen har delvis
bedrivits på distans, men praktiska moment har genomförts på
skolan. Vår marknadsföring har också delvis förts på distans genom
sociala medier, direktsändning från verksamheten samt digitala
mässor.

Vuxenutbildning inom de gröna näringarna vill Ingelstadgymnasiet
bidra med och 2021 startar med ett samarbete där djurskötare
utbildas med vår hjälp. Vi hoppas också kunna erbjuda fortbildning
inom djursjukvård och hund under 2021.

Nytt för 2021 är att skolan ansöker om djurparkstillstånd
och placeringen för den nya djurparken blir där den tidigare
lantrasparken återfanns. Parken kommer att utvecklas stegvis och
vara en viktig del i undervisning men också öppen för besökare
samt samarbetspartners.

Utbildningar
• Djurvård
• Djursjukvård
• Hund
• Hästhållning och ridsport
• Lantbruk
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• Naturvetenskaplig profil
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HS Certifiering AB

Vad innebär certifiering?

HS Certifiering är ett bolag som genomför revision, kontroll och
certifiering av en mängd olika standarder i hela livsmedelskedjan,
från primärproduktion ute hos lantbrukaren till restauranger.

Certifiering och tredjepartscertifiering innebär att
certifieringsföretaget verifierar att en livsmedelsaktör följer aktuella
regelverk. Certifieringsföretaget granskar kunderna enligt avtal,
vilket oftast är minst en gång per år. Efter tecknat avtal och godkänd
revision utfärdas ett certifikat till kunden.

Bolaget har 18 anställda revisorer som utför certifiering,
affärsområdesansvariga och VD.
HS Certifiering har sedan 2017 ett amarbete med
certifieringsföretaget Bureau Veritas för ökad kundservice gällande
internationella livsmedelsstandarder t.ex. ISO-standarder samt
standarder för vildfångad respektive odlad fisk.

Certifieringsföretaget utfärdar även avvikelser för korrigering
och kan återkalla certifikat. Lantbruksföretag kan söka ekonomisk
miljöersättning enligt ekologisk certifierad produktion.

Vad gör en miljö- och livsmedelsrevisor?

HS Certifiering utför även kontroller för Svenskmärkning AB sedan
2018, och även rikslikning enligt Svensk Fågels kvalitetsprogram.

Revisorn arbetar med kunder som ingår avtal om certifiering. Det
innebär oftast årlig revision, uppföljning och rapportering samt
kunskap om regelverk. I arbetet ingår samsynsrevisioner och
kalibrering med andra certifieringsföretag.

Coronapandemin har påverkat kundarbetet, en hel del revisioner
har fått ske digitalt och arbetsmiljön har påverkats på så sätt att
de fysiska mötena hos kunden har skett med skyddsutrustning
och strikta smittskyddsrutiner. Trots detta redovisar bolaget ett
tillfredsställande resultat.

Certifikaten utfärdas av en certifieringsansvarig revisor. Bolaget
granskas av ackrediteringsmyndigheten Swedac samt en oberoende
certifieringskommittée.

Verksamhetens omsättning var 19,4 MSEK, vilket är en ökning på
(+14%) jämfört med föregående år.

Genom certifiering kan man:

Fakta HS Certifiering AB

2020

2019

2018

19 364

16 948

14 275

Resultat efter finansnetto, tkr

1 589

133

-505

Antal medarbetare, medeltal

15

13

13,9

Omsättning, tkr

Stärka livsmedelsnäringens
konkurrenskraft, distribution,
spårbarhet och marknadsföring.
Dagligvaruhandeln, offentlig
upphandling och exportmarknaden
ställer olika krav på certifiering och
kontroll av livsmedel. Certifiering
omfattar kvalitets- och miljöledning,
säkerhet, spårbarhet, arbetsvillkor
med flera kvaliteter för en hållbar
livsmedelsproduktion.

HS Certifiering AB
HS Certifiering är ett svenskt ackrediterat certifieringsföretag för revision, kontroll och certifiering i hela livsmedelskedjan. Bolaget är
ackrediterat av ackrediteringsmyndigheten Swedac enligt internationell standard ISO17065 för opartiskhet, kompetens, system och rutiner för
certifiering. Företaget utför ackrediterad certifiering enligt regelverken för EU-ekologiskt, KRAV, Sigill Kvalitetssystem/IP samt Svensk Standard
för Livsmedelshantering i butik.
Bolaget grundades 2008 och ägs av Hushållningssällskapen i Kalmar Kronoberg Blekinge, Östergötland, Jämtland, Norrbotten-Västerbotten
och Skåne.
ProSanitas Certifiering AB fusionerade in i HS Certifiering AB 2020.
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Medlemsfakta

Ditt medlemskap håller landsbygden levande
Vi är glada för att du vill stödja Hushållningssällskapet och vårt
arbete för en levande landsbygd. Ditt medlemskap ger indirekt
svenska bönder bästa möjliga förutsättningar att producera bra
råvaror till dig och alla konsumenter i Sverige.

Vad vi gör med din hjälp
Våra experter ger skog- och markägare råd som gör deras affärer mer
lönsamma - en förutsättning för att svenska bönder kan fortsätta
vara verksamma. Våra lärare och instruktörer levererar arbetskraft
till landsbygden i hundratal varje år via våra tre naturbruksgymnasier.
Våra odlingsförsök bidrar till en utveckling av befintliga och framtida
grödor.
Allt vi gör bidrar till en bättre framtid för landsbygden och Sverige.
Och ditt medlemskap är en liten men ändå viktig kugge i det större
sammanhanget.
Medlemskapet är öppet för alla, men många upplever att
Hushållningssällskapet gör mest nytta för den som driver lantbruk,
har skog eller annan näringsverksamhet på landsbygden.
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Vad innebär det att vara medlem?
Om du driver företag är Företag Bas den medlemsform du ska välja.
Då får du 10 % rabatt på rådgivartjänster till ditt företag, 5 nr/år av
tidningen Gröna Affärer med intressanta artiklar om gröna näringar
samt utskick om aktiviteter och evenemang.
För dig som inte är företagare finns Personmedlem. Då får du en
prenumeration på 5 nr/år av tidningen Gröna Affärer med intressanta
artiklar om gröna näringar samt utskick om aktiviteter och
evenemang. Är du under 25 år betalar du halva medlemsavgiften.

Ge landsbygden växtvärk. Bli medlem redan idag!
Enklast är att fylla i formuläret på
www.hushallningssallskapet.se/kalmarmedlem.
Du kan också kontakta oss på tel 0480-156 70 eller
info.h@hushallningssallskapet.se.
När vi har fått in dina uppgifter skickar vi en medlemsfaktura till dig.
Än en gång: stort tack för att du stödjer svenskt lantbruk och
visionen om en blomstrande landsbygd!

www.hushallningssallskapet.se/kalmarmedlem

Personmedlem
250 kr/år
•

Prenumeration på tidningen
Gröna Affärer 5 nr/år.

•

Utskick om aktuella
aktiviteter och evenemang
varje månad.

Personmedlem under 25 år
125 kr/år
•

Prenumeration på tidningen
Gröna Affärer 5 nr/år.

•

Utskick om aktuella
aktiviteter och evenemang
varje månad.

Företagsmedlem Bas
500 kr/år
(varav 250 kr ideell avgift och
250 kr avdragsgill serviceavgift)
•

10 % rabatt på
rådgivartjänster som köps av
företaget.

•

Prenumeration på tidningen
Gröna Affärer 5 nr/år.

•

Utskick om aktuella
aktiviteter och evenemang
varje månad.

Hushållningssällskapet Juridik AB
Hushållningssällskapet har samlat alla juridiska frågor i ett bolag som agerar över hela landet.
Det krävs specialister för att på bästa sätt hjälpa lantbrukets företag och ägare.
Våra jurister har lång erfarenhet och känner väl till lantbruk och skogsfrågor.

Kontakt
Annika Jersling, vd/jurist
010-476 20 19 | annika.jersling@hushallningssallskapet.se
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