
Har digitaliseringen varit negativ? 
– Nej, inte enbart, säger Louice. Det finns 
naturligtvis en del utmaningar, men den 
har även öppnat upp för nya sätt att arbeta 
både för oss som växtodlingsrådgivare och 
för våra kunder. Den stora skillnaden har 
varit att vi har fått planera mera runt själ-
va rådgivningsdelen som till exempel att vi 
får åka i flera bilar och att hålla distansen 
till varandra. 

Har det blivit färre rådgivningar?
–Nej, däremot har den individuella rådgiv-
ningen, som ofta sker antingen hos kund 
eller på Hushållningssällskapets kontor, 
bytts ut mot digitala möten. Det har varit 
en utmaning att ställa om till digitala 
möten. 

De flesta kunder har dock varit väldigt 
snabba och duktiga på att ställa om mot 
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digitalisering. Vissa kunder har inte 
behövt använda digitaliseringstekniken 
tidigare, men nu har de upplevt flera 
fördelar med digitala möten.

Har du några exempel?
– Ja, många tycker att det blir tydligare 
när vi kan sitta på olika platser och ”dela 
skärm” för att gå igenom växtodlingspla-
ner, miljöfrågor, efterkalkyler och andra 
dokument. Kunderna tycker även att det 
är en stor tidsbesparing då de slipper 
transporterna.

Vad har varit svårt? 
– Ett möte handlar om så mycket mer 
än det som bara sägs. Det handlar om 
personkemi och fånga upp signaler i 
kommunikationen som är lättare att ta till 
sig vid fysiska möten, det blir helt enkelt 
trevligare, avslutar Louice.

Enkät till medlemmarna

Man kan sammanfatta medlemsundersök-
ningen som att de flesta har en positiv syn 
på sin verksamhet och ser utvecklingsmöj-
ligheter, men också att det finns utma-
ningar att nå den lönsamhet man önskar. 

Krångliga regler inom jordbruket
Enkäten visar även att lantbrukaren anser 
att det har blivit mer problematiskt och 
krångligt att driva lantbruk med de regel-
verk som finns. 

De flesta svarande i enkäten förknippar 
Hushållningssällskapet med växtodlings-
rådgivning, fältförsök, EU-rådgivning och 
fältvandringar. 

Gillen gillas
Vidare visar enkäten att de flesta medlem-
mar är intresserade av att behålla gilles-
strukturen som den är men önskar att 
det skulle vara en större mix mellan olika 
typer av verksamheter i gillena. 

En medlemsenkät skickades ut till våra medlemmar under våren. Hushållnings-
sällskapet ville ta reda på lantbruksföretagets utveckling samt hur man såg på 
gillesverksamheten. 

» Läs hela undersökningen https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/ostergotland/

Vi intervjuade vår växtodlingsrådgivare Louice Lejon om hur hon upplevt 
pandemiperioden utifrån ett digitaliseringsperspektiv.

EFTER DRYGT FYRA år som VD 
lämnar Katarina Wiklund över sta-
fettpinnen till Johan Hedestad som 
tar över VD-rollen efter Katarina. 

– Katarina har gjort ett fantastiskt 
arbete med Hushållningssällskapet 
i Östergötland, säger Johan när han 
tackar av Katarina under persona-
lens årliga sommarlunch på Kloster-
gården. 

Johan kommer närmast från 
tjänsten som VD på Gothia Red-
skap. Dessförinnan har han arbetat 
som regionchef på Avalon Inno-
vation och som HR-utvecklare på 
Väderstad Verken. Johan har en 
masterexamen inom HR och har 
arbetat med HR, försäljning och 
ledarskap i sina tidigare roller.

– Mina erfarenheter och kunskaper 
inom HR, ledarskap och försäljning 
tillsammans med tidigare erfaren-
heter från konsultverksamhet inom 
teknikbranschen tror jag är en bra 
bakgrund och ett komplement till 
mina kollegor på Hushållningssäll-
skapet. Jag kommer den närmaste 
tiden se till att bli en del av kulturen 
och komma in i verksamheten på ett 
bra sätt. Sedan kommer jag tillsam-
mans med min personal arbeta med 
tillväxtfrågor för att möta de kom-
petens- och tjänstebehov som våra 
medlemmar och kunder har i Öster-
götland. Det är för dem vi verkar.
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Linmästar-
tävlingen 
pågår!

la” växtodlingsrådgivarna. Tävlingsledare är försöksledare 
Sven-Åke Rydell och domare är tidigare försöksledare 
Lennart Johansson.

För att få idéer till hur odlingen ska kunna utvecklas och 
för att få upp skördenivåerna har Östra Götalands Frö- och 
Oljeväxtodlare arrangerat tävlingen ”Linmästaren”. 

Tio lag deltar i tävlingen
Tävlingsfältet ligger på Hushållningssällskapets gård, 
Glyttinge. Tio lag deltar. Hushållningssällskapet har två 
lag, dels Gårdsmästare Niclas Malm, dels de ”konventionel-

Lin är en viktig omväxlingsgröda i det östgötska lantbruket. Stagnerande skördar och sämre avräkningspriser har 
dock gjort att lönsamheten försämrats och odlingen minskat.

Besök gärna Fröodlarföreningens fältvandring 
den 26 juli på Glyttinge med start klockan 9.00.



Nya
Fyra nyrekryteringar 
har gjorts under året. 
Välkomna!

Olof Krumlinde  
Rådgivare inom ekonomi 
och redovisning

Linn Persson  
Fastighet och jordbruk

Erik Bergström  
Försökstekniker

Gabriel Thor  
Växtodlingsrådgivare

kollegorGå en Greppa-kurs

Vi går igenom hur man kan nyttja stallgöd-
seln effektivt. Spridning av flytgödsel är en 
stor orsak till markpackning, därför tittar vi 
på hur tekniken med matarslang kan lösa en 
stor del av problemet. 

Program 
• Spridningsteknik, styrfiler, markkartering
• Försurning
• Transport, markpackning
• Pumpning, satellitbrunnar
• Fastgödselspridning

Plats 
Berga Alorp

Tid 
Tisdag 19 oktober, 9.00–13.00

Kursansvariga 
Per Ståhl, Hushållningssällskapet 
Christer Johansson, Jordbruksverket

Kurs i stallgödselhantering
Hur kan man öka värdet på gödseln genom 
förädling? Hur kan man minska förluster-
na i gödselbrunnen? Vi pratar om biogas, 
kompostering och flyttning av gödsel mellan 
olika brunnar.

Program 
• Förädla gödselns värde 
• Biogas, försurning
• Lagring, täckning brunnar 
• Flytta gödsel, pumpning, satellitbrunnar
• Fastgödsel, kompostering, stukalagring

Plats  
Ej bestämd

Tid 
Tisdag 9 november, 9.00–13.00

Kursansvariga 
Per Ståhl, Hushållningssällskapet 
Christer Johansson, Jordbruksverket

Kurs i gödselförädling

Våra tider i sommar
ÖPPET
Vecka 28, 29 och 32  
är bemanningen lägre än vanligt. 

Vecka 30 och 31  
är växeln och kontoret stängt.  
 

Vecka 28 och 29
Louice Lejon 0723-85 12 56 

Vecka 30, 31 och 32  
Siri Israelsson 0768-79 15 12

Växtodlingsrådgivare
JOUR

Greppa Näringen erbjuder rådgivning och kurser som både lantbrukare och  
miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning 
och säker användning av växtskyddsmedel



Avsändare

Hushållningssällskapet Östergötland

Klustervägen 13

585 76 Vreta Kloster

Detta händer i höst!

Ledarskapsutbildningen baseras på 
boken ”Ledarpraktikan” och bygger 
på tre träffar och med enskild coach-
ning mellan träffarna.  
Start den 10–11 november.

Håll koll på din likviditet och 
stärk ditt företags långsiktiga 
överlevnad genom att planera 
företagets pengaflöde.  
Start den 24 november.

På grund av ovissheten kring Corona-
restriktionerna har vi i år flyttat fram 
fältvandringen till den 8 september. 

Temat kommer vara dränering och 
markvård. Vi kommer att diskutera 
detta heta ämne och titta på våra nya 
dräneringar på Klostergården. 

Fältvandring  
om dränering 
och markvård
Den årliga fältvandringen brukar 
hållas i juni.Likviditets- 

planering

Ledarskaps- 
utbildning

”Ledarpraktikan ger dig användbara 
verktyg och kortfattade förklaringar 
till människors sätt att tänka, 
kommunicera och agera.”

Trevlig sommar!
Önskar vi på Hushållningssällskapet Östergötland


