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Hushållningssällskapet har kompetens inom lantbruk, landsbygd, mat och miljö.
Vi bedriver försöks- och utvecklingsverksamhet vilket bidrar till att vi alltid kan
ge våra kunder den senaste kunskapen. Vår rådgivning är fristående, det vill säga
helt fri från kommersiella och partipolitiska intressen.

All
kompe
under tens
samm
a
tak!

Smart samarbete över gränserna

Nyckeln till våra kunders framgång
I drygt 200 år har våra rådgivare varit kloka inom sitt specifika område. Så är det än idag. Men de ser även till att alla
våra resurser finns tillgängliga för ditt verksamhetsspecifika behov, genom att arbeta sömlöst och gränsöverskridande
inom Hushållningssällskapet. Resultatet blir att både du och vi får koll på helheten, du får ett smidigare, effektivare
arbetssätt och slipper kostsamma och tidsödande kontakter med flera aktörer. Vår bredd gör ditt företagande så mycket
enklare. Därför är det alltid ditt totala behov som styr vårt erbjudande.
Vi kallar det crossover, men egentligen handlar det bara om att jobba smart – på alla nivåer.

Ett axplock av våra vanligt förekommande gränsöverskridande tjänster:
Optimera ditt växtodlingsår
Tillsammans med rådgivare inom
Ekonomi och Växtodling får du en
likviditets- och resultatbudget för ditt
företag, med avstamp i växtodlingsplan och bokföring.
Expansionsteam – när företaget
ska växa
En bred tjänst med rådgivare från
Ekonomi, Bygg, Miljö, Växtodling och
Lantbruksdjur som hjälper dig genom
hela expansionsprocessen eller vid
annan utveckling av produktionen. Vi
kan bl.a. hjälpa dig med ekonomiska
beräkningar, investeringsstöd, miljötillstånd, förprövning och upphandling
vid byggnation. Vid expansion behövs
en samordnad planering mellan djurbesättning och växtodling, för att du

ska komma igång med en lönsam
produktion så fort som möjligt i ditt
nya stall.
Efterkalkyl
I samarbete mellan Ekonomi och
Lantbruksdjur får du full koll på din
produktion med hjälp av efterkalkyler
inom nötkött-, mjölk- och lammproduktion - ner på sista raden.
Foderproduktion
För att producera bra avkastning på
vallen och rätt foderkvalitet till rätt
djurslag samarbetar våra rådgivare
inom Växtodling och Lantbruksdjur.
Så kan foderanalysen och djurens
behov användas aktivt i växtodling
när gödslingsstrategi och vallfröblandningar ska planeras.
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Rätt råd och verktyg för ökad lönsamhet

Växtodling

Individuell, gårdsanpassad rådgivning ger dig de verktyg du behöver för att driva ett framgångsrikt
växtodlingsföretag. Med en oberoende växtodlingsrådgivare har du alltid en beslutspartner vid din
sida. Vi har samlade erfarenheter inom allt från jordbrukarstöd, markens biologi och marknadens
villkor. Du sparar inte bara värdefull tid, du optimerar företagets möjligheter att utvecklas hållbart
och långsiktigt, oavsett om du driver konventionell eller ekologisk odling.

HIR Växtodling
Hushållningssällskapets individuella rådgivning (HIR) innehåller bl.a. planering, fältbesök för optimering av odlingsåtgärderna, löpande telefonrådgivning, uppföljning av årets utfall i odling och ekonomi. Våra individuella rådgivningsabonnemang, HIR, finns i 3 varianter, men paketen kan anpassas för att möta dina specifika behov:
HIR Intensiv
Vi ser till att du ligger steget före i
alla led i din odlingsverksamhet.

HIR Standard
Vi planerar på förhand vilka grödor/
fältinsatser som ska följas i fält.

HIR Bas
Planering av odlingen och
uppföljning via telefon.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Växtodlingsplanering
Växtodlingsbrev
Telefonrådgivning
4 fältbesök + 2 påkallade
Uppföljning

Växtodlingsplanering
Växtodlingsbrev
Telefonrådgivning
2 fältbesök + 1 påkallat

Växtodlingsbrev

Våra populära Växtodlingsbrev ger
dig regelbundet aktuella och handfasta råd som vässar din växtodling.
Förutom aktuella fältfrågor tar breven
upp förebyggande åtgärder, långsiktig
planering och ger dig viktig information i rätt tid.
Besök hemsidan för mer information
och prenumeration.

Ring oss

010-288 01 30
för information
och priser, eller besök
hushallningssallskapet.se
/vastra
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Växtodlingsplanering
Växtodlingsbrev
Telefonrådgivning

Precisionsodling

Styrsystem för dagens växtodlare
En naturlig del av våra rådgivningspaket handlar om precisionsodling.
Men för dig som vill lära dig mer om
detta styrsystem finns våra rådgivare
till hands i gårdsspecifika frågor. Med
en oberoende diskussionspartner får
du råd kring allt från målsättning,
planering och fördelning utifrån din
gårds förutsättningar till årstidernas
påverkan.

MAXI
MERA
DIN S
KÖRD
!

Markkartering
Grunden i det lönsamma lantbruket

Markkartering är en grundförutsättning för såväl precisionsodling som lönsam växtodling. Du får ett effektivt verktyg att maximera din skörd och optimera dina
insatser.
Som markkarteringskund hos oss har du möjlighet att ta del av ett av
de främsta precisionsodlingsverktygen på marknaden, markkartering.
se, baserad på växtnäringskunskap från svensk forskning och fältförsök. I vårt webbverktyg har du alla dina markkarteringar utförda med
GPS av oss samlade på ett och samma ställe, alltid lättillgängligt på
webben. Prov tas på varje hektar, och du kan enkelt skapa styrfiler för
bl.a. kväve, kalk, fosfor, kalium och utsäde utifrån analysvärden och
satellitbilder. Du kan också jämföra analysvärden mellan olika provtagningar och importera analysfilen till ditt växtodlingsprogram.
Du får en paketlösning med provtagning, analys och dina analysvärden presenterade som interpolerade kartor, allt skräddarsytt efter
dina behov.
Kontakta en växtodlingsrådgivare för mer information.

Grävarbeten på åkermark
Värdering och resurs för skademinimering
Vi kan hjälpa dig med värdering av skada och förlorad skörd vid grävarbeten på din åkermark. Vi kan också föra din talan gentemot projektägare och
entreprenörer, medverka i samrådsmöten och utreda hur dräneringssystem
påverkas och bör åtgärdas i projekteringsskedet vid grävarbeten. Målet är
också att minska skador vid utförande genom att utbilda entreprenörer och
medverka vid upphandlingen.
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Dränering

Nyckeln till framgångsrik odling
För en lönsam odling krävs fungerande avvattning. Vi hjälper er med hela
kedjan. Vi gör kompletta dräneringsplaner, mäter in dina fält, går igenom
allt befintligt på åkern och gör en ny
dräneringsplan som är rätt dimensionerad för framtida säker odling. Våra
planer innehåller allt för att entreprenören ska kunna göra ett perfekt jobb
på din mark.

Moderna analyser i eget

Laboratorium

Du får svart på vitt hur grödor och
jord egentligen mår med hjälp av
oberoende, kvalitativa analyser av
bl.a. jord, spannmål, oljeväxter och
trindsäd i Hushållningssällskapets eget
laboratorium. Allt är möjligt med hjälp
av en modern maskinpark och konkurrenskraftiga priser.
Vi genomför analyser av vattenhalt,
råprotein och stärkelse med NIT-teknik, liksom falltal, tusenkornvikt och
foder. Vi erbjuder jordanalyser, t.ex.
mineraler, pH och jordart.
Laboratoriets hemsida
laboratorium.hushallningssallskapet.se

Logården Försöksstation

Full koll på regelverket

Fältförsök

Tvärvillkor och förgröning

Vi är lokalt förankrade experter
med väl utvecklad försöksverksamhet på Logården sedan
många år. Vi levererar opartiska försöksresultat både inom
det konventionella och ekologiska lantbruket.

Tvärvillkor är regler inom områdena miljö, klimatförändring, god jordbrukshävd, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd. Du måste följa dessa
regler för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd, i annat fall riskerar du
tvärvillkorsavdrag vid en ev. kontroll. Som lantbrukare betalar du endast 30
procent av rådgivningskostnaderna och Landsbygdsprogrammet står för
resterande 70 procent.

Våra fältförsök utförs med modern
försöksteknisk utrustning för hög
vetenskaplig kvalitet i alla typer av
växtodling. Det kan gälla sort, växtnäring, växtskydd och jordbearbetning, liksom de flesta tänkbara grödor
som spannmål, oljeväxter, baljväxter,
potatis och frilandsgrönsaker. Det ger
branschen värdefull information för
att utveckla såväl det lokala växtodlingsföretagandet som det nationella
lantbruket.

Greppa Näringen

Vår försöks- och labbverksamhet
utgår från Logården i Grästorp.
Läs mer om vårt eget laboratorium
under rubriken Laboratorium på
föregående sida.

Kostnadsfri rådgivning för medlemmar

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både
lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av
klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av
växtskyddsmedel.
Greppa Näringen arbetar med moderna lösningar inom miljö- och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen. Den
kostnadsfria rådgivningen kan t.ex. handla om kontroll av foderstater, framtagning av betesstrategier och ny- om- och tillbyggnad, växtskyddsstrategier
och växtnäringsutnyttjande. Du kan bli medlem i Greppa Näringen om din gård
uppfyller länets storlekskrav. I Västra Götalands län kan du bli medlem om du
brukar mer än 50 hektar eller att du har mer än 25 djurenheter för att få tillgång
till rådgivning. I Värmland erbjuder Greppa Näringen fri rådgivning i första hand
till dig med mer än 25 djurenheter eller 50 hektar åkermark i vissa, utpekade,
avrinningsområden. Nytt är att det nu finns moduler riktade till större hästföretag samt nya moduler inom Biologisk mångfald. Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelserna.

Läs mer om Greppa
Näringen på greppa.nu
eller kontakta en
rådgivare.

Ring oss

010-288 01 30
för information
och priser, eller besök
hushallningssallskapet.se
/vastra
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Effektivisera och förenkla din

SAM-ansökan

Att ansöka om EU-stöd är ingen enkel sak. Ett omfattande och många gånger svårtolkat regelverk
kostar inte bara pengar utan stjäl värdefull tid du behöver lägga på att utveckla den dagliga verksamheten. Men det finns hjälp att få. Vi hjälper dig med allt från SAM-ansökan, utbetalningar och
rapportering till genomgång av kontrollresultat och eventuella överklaganden. Med vårt stöd ser du
effektivt till att ta vara på alla dina möjligheter.

SAM-ansökan
Med en väl genomarbetad, verksamhetsanpassad och korrekt SAMansökan kan du känna dig trygg med att de EU-stöd du har rätt till
behandlas och utbetalas korrekt enligt plan. Vi hjälper dig med formalia och datainsamling och har lång, oberoende och uppdaterad kunskap om gällande regelverk. I samband med din ansökan gör vi även
en stödprognos för extra kontroll av dina förväntade och pågående
utbetalningar under innevarande och eventuellt föregående år. Det är
extra användbart att ha inför kontakt med bank eller annan finansiär.
För 2022 är ansökningsperioden från början av februari till
mitten av april. Ändringar går att göra fram till 15 juni.

Rapportering av uppgifter till
certifieringsorgan
Vi hjälper dig som har certifierad
produktion att rapportera in uppgifter till certifieringsorgan i samband
med SAM-ansökan, t.ex. vid ekologisk
produktion.

Genomgång av kontrollresultat
Vi kontrollerar resultatet om du drabbats av fältkontroll. Vissa anmärkningar
går att åtgärda direkt och därigenom
kan du undvika avdrag på utbetalningarna.

STÖDRÄTTSBÖRSEN

Garanterat rätt betalt på

Kontakta en mäklare på
stodrattsborsen.se eller
hushallningssallskapet.se

Stödrättsbörsen
Stödrättsbörsen.se är en handelsplats
för dig som vill handla med stödrätter
på ett tryggt och säkert sätt. En marknadsklok och obunden stödrättsmäklare med kunskap om formalia, säkra
betalningar, registreringar och aktuellt
marknadsvärde hjälper dig från start till
mål. Stödrättsbörsen är den enda förmedlaren i Sverige som ser till helheten
och lämnar garanti på genomförd affär.
Du får också tillgång till statistik över
genomförda försäljningar.

Överklagande av beslut om EU-stöd
Har du drabbats av återkrav på gångna
stödutbetalningar? Vi hjälper dig bedöma förutsättningarna för ett överklagande och att upprätta handlingarna till
överklagandet om det blir aktuellt.

Det här får du:
•
Vi söker köpare/säljare åt dig
på stodrattsborsen.se
•
Vi upprättar köpehandlingar
•
Vi säkrar betalningen via spärrat
konto tills affären är klar
•
Vi anmäler överföringar till
Jordbruksverket åt dig

Handel sker på torsdagar
från februari till 15 juni.
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Full kontroll över ekonomin med rätt

Strategi, utveckling och styrning
Med full koll på ekonomin kan du effektivt styra utvecklingen av din verksamhet. Du ökar dina
möjligheter att maximera resultatet, den kort- och långsiktiga planeringen blir enklare, finansieringen underlättas och du har alltid ett aktuellt ekonomiskt beslutsunderlag till hands inför framtida
investeringar. Genom att anlita våra ekonomiska rådgivare tar du ett klokt affärsstrategiskt beslut
att ta hand om ditt företag på bästa sätt – här finns all oberoende ekonomikunskap du behöver.

Ekonomistyrning

Redovisning

Vi blir din ekonomipartner vid planering, kontroll och utveckling av ditt företag
på både kort och lång sikt. Genom att upprätta en resultat- och likviditetsbudget i början på året förenklas uppföljning och utvärdering, och du kan påverka
och planera kassaflöde och resultat. En övergripande företagsanalys resulterar
bl.a. i viktiga nyckeltal, visualiserar styrkor och svagheter. Med rätt underlag
sätter vi tillsammans konkreta mål för ditt företag och utarbetar en plan för att
nå dit du vill.

Vi hjälper dig med löpande bokföring,
årsbokslut/årsredovisning, deklaration,
skatteplanering och löner så att du får
tid att utveckla din verksamhet.

Gårdsråd

Arrenden

För dig som vill bli utmanad

Har du koll på villkoren?

Ett gårdsråd utmanar dig som företagare genom att tillföra nya tankar och
idéer. Med en erfaren rådgivare från
Hushållningssällskapet och kloka deltagare som aktivt bidrar med kunskap
och erfarenhet, får du hjälp att tänka
strategiskt, nytt och annorlunda kring
ditt företag. Du väljer själv innehåll
och deltagare i samråd med rådgivaren. Ett gårdsråd har potential att göra
stor skillnad, både på kort och lång
sikt. Hur vill du bli utmanad?

Idag brukas ca 40% av jordbruksmarken i Sverige som arrende. Arrendelagstiftningen är ett omfattande regelverk som kan vara både tvingande och
öppen för egna avtalslösningar. Vi ser
till att du alltid har korrekt utformade
arrendeavtal och blir din rådgivare
kring bl.a. regelverk, villkorsändringar och uppsägning. Med tillgång till
gedigen kunskap och expertis inom
arrende- och nyttjanderättsfrågor
kan du känna dig trygg i ditt ägande/
brukande.

Vi är experter på alla typer av stödansökningar
kopplade till ditt företag, t.ex. investeringsstöd,
startstöd och klimatklivet.

Vad kostar 1 kg vete på din gård?

Lönsam
gröda!

Vill du veta hur dina skördar, maskinkostnader och lönsamhet står sig
jämfört med andra lantbrukare? Vill du ha en ordentlig genomgång av
din växtodling? Då är konceptet Lönsam gröda rätt tjänst för dig. Att
veta priset för att producera 1 kg vete är inte minst viktigt för dig som
vill arbeta med prissäkring.
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För dig som står inför en förändring
Inför större förändringar i företaget är det viktigt att utreda alternativen.
Ta del av den kunskap som finns hos våra rådgivare för välgrundade
beslut inför ett generationsskifte eller framtida expansion.

Vi tar fram och
analyserar faktiska data som
blir grund för prognoser,
mål och visioner.

GENERATIONSSKIFTE
Ett generationsskifte väcker många frågor av både ekonomisk och juridisk karaktär. Erfarna rådgivare bistår vid diskussioner om allt från fastighetsvärden till mjukare frågor, tar fram kalkyler och har tillgång till egna jurister. Med utgångspunkt från er specifika situation tar vi fram underlag för överlåtelse av fastighet och drift som ser till alla parters situation. Målet är bl.a. minimering av skatter/avgifter och en för alla inblandade positiv, långsiktig och hållbar lösning.
EXPANSION
Att expandera sin verksamhet kan se ut på många olika sätt. Med driftsplaner för både nudrift och utvecklingsalternativ
liksom analyser av känslighetsfaktorer för respektive alternativ har du korrekt underlag för viktiga beslut. Dessutom blir
processen både enklare och snabbare vid t.ex. diskussioner med banker och andra intressenter.

Ett
eget team
av experter!
ETT EGET EXPANSIONSTEAM
Vi diskuterar tillsammans igenom dina planer och önskemål inför kommande expansion, därefter sätter vi samman ett team helt anpassat efter
dina behov. På detta sätt får du till exempel tillgång till resultatanalys och
likviditets- och balansbudgetar som sedan utgör ett underlag för finansieringen. I teamet ingår också byggrådgivare som bidrar med allt från
ritningar till byggprojektledning och miljörådgivare som hjälper dig med
alla tillstånd. Allt för att du ska ha rätt förutsättningar att lyckas.

Ring oss eller besök vår
hemsida för information
och priser.
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Nya generationens djurproduktion

Lantbruksdjur

Vi hjälper dig optimera din produktion. Du får rätt foderstater
till rätt djur, rätt djur på rätt bete, och rätt information i rätt tid.
Det gör lantbruksföretagandet både enklare och mer lönsamt.

Våra rådgivare hjälper dig i alla frågor som rör djuren på gården. Du kan välja
att köpa fristående tjänster eller abonnera på tjänster helt anpassat efter dina
behov via HIR, Hushållningssällskapets individuella rådgivning. Valet är ditt.
Foderprovtagning
Vi borrar foderprov för analys i både
plansilo och balar och hjälper dig att
välja analyser efter ditt behov, fyller i
följesedlar och skickar in prov. Du kan
också hyra utrustning av oss.
Utfodringsrådgivning
Utfodringsplanering och foderstatsberäkningar för hög mjölkavkastning,
tillväxt och god lönsamhet. Vår foderrådgivning är inte bunden till kommersiella intressen och foderstaten kan
optimeras.
Trimma produktionen
Ett smart sätt att förbättra lönsamheten i din produktion. Vi tittar bl.a. på
styrkor, svagheter och nyckeltal, och
föreslår konkreta, förbättrande åtgärder
utifrån din gårds specifika förutsättningar.
Robotrådgivning
– automatiskt mjölkrobotsystem
Optimera systemet och skapa effektiva
rutiner med anpassade listor och foderstater för en fungerande kotrafik.
Nätverksgrupper
Vi startar upp och samordnar nätverksgrupper inom de områden/teman ni
efterfrågar, tex inom Robotmjölkning,
Ungnötsgrupp, lammproduktion.
Ekologisk produktion
Omläggning från konventionell till
ekologisk produktion innebär ofta att
nya frågor och problem dyker upp. Du
får koll på vilka krav som ställs kring
t.ex. stallar och foder, liksom vi ser över
hur ekonomin påverkas. Vi kan också
hjälpa till med de rapporter du behöver
till certifieringen.

Betesplanering
Vi matchar djur och bete för bästa
resultat och föreslår åtgärder för att
förbättra betesproduktionen. Vi ger
också skötselråd för naturbeten, och
hjälper till att ta fram betesplaner tex
för att minska risken för parasiter.
Rådgivning för att uppfylla
villkoren för EU-stöden.
Vi kan göra en komplett genomgång av
villkoren för just din gård, eller hjälpera
dig att lösa problem med t.ex. journalföring.
Myndighetskontakter
och administration
Vi utför stödansökningar, t.ex. SAM,
bidrag till rovdjursavvisande stängsel
och skadeståndsansökan efter
rovdjursangrepp.
Greppa Näringen
Genom Greppa Näringen kan vi erbjuda
kostnadsfri kontroll av din besättnings
foderstat och föreslå ändringar som är
bra för både lönsamheten och miljön.
Vi hjälper dig också att effektivisera
betesdriften på gården.
Elitlamm
Stöd att komma i gång med digitala
rapporteringssystemet Elitlamm.
Fårpengen
Vi hjälper dig att uppfylla villkoren för
att få Fårpengen.

Ring oss eller besök vår
hemsida för information
och priser.
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HIR Lantbruksdjur
Paketlösning med rådgivning
baserat på företagets mål,
behov och förutsättningar.
Våra individuella rådgivningsabonnemang, HIR, finns i 4
varianter. Revideras årligen.
•
•
•
•

HIR Mjölk
HIR Nöt
HIR Lamm
HIR Kombo DjurVall

010-288 01 30
hushallningssallskapet.se/
vastra

Få bättre lönsamhet med rätt

Miljö- och regeladministration
När du ägnar dig åt att utveckla och öka lönsamheten i din verksamhet tar vi hand om tillstånd, kontroller, rapporter, rutiner och
den omfattande miljöadministrationen. Du sparar både tid och
pengar med en oberoende rådgivare som haft koll på miljö- och
administrationsarbetet i över 200 år. På så sätt kan du också känna
dig trygg med att de regelverk som finns kan efterlevas och får
ordning och reda i den byråkratiska djungeln. Livet som företagare
blir helt enkelt lite enklare.
Våra miljörådgivare avlastar dig i allt som rör företagares och lantbrukets miljöoch administrationsarbete. Du kan välja att köpa vissa delar eller anlita oss för
att ta hand om helheten. Valet är ditt.
Miljörapport
Fullservicetjänst där vi sköter
inrapporteringar, beräkningar, inrapporteringsmallar och kompletteringar.

Öka
heten
lönsam
t
med rät
!
r
e
n
t
r
pa

Samråd inför miljötillstånd,
djurhållning
En erfaren projektledare ger dig
trygghet i processen.

Miljötillstånd, djurhållning
Expertmedverkan/projektledning Uppfyller sakkunskapskravet för
MKB, erfaren projektledning kring
Vatten, miljö och naturvård.
miljöprövning för lantbruk och
vatten.
Enskilda uppdrag
Vi utför varje år olika enskilda
BAT
uppdrag för att bistå lantbrukare vid
Vi tolkar EU:s direktiv och upprättar
specifika behov. Exempel på detta
rapporter för det enskilda företaget
kan vara:
som lyder under Industriutsläppsdirektivet.
•
Engångsbesök inför egenkontroll
•
Dokumentation inför tillsyn
C-anmälan djurhållning
•
Föreläsningar
För dig som planerar verksamhet
med mer än 100 djurenheter.
•
Uppstart avvattningsföretag
Hushållningssällskapet är en oberoende aktör som uppfyller
sakkunskapskravet, vilket är ett formellt krav vid tillståndspliktig
verksamhet.

HIR Miljö
Hushållningssällskapets individuella rådgivningsabonnemang, HIR, finns i 3 varianter:
Egenkontroll Plus
För tillståndspliktig verksamhet. Årlig
miljö- rapportering. Egenkontrollförordningen uppfylld, administrationsavlastning, god förutsättning för att
klara miljökontroll.

Egenkontroll Medel
För anmälningspliktig verksamhet.
Egenkontrollförordningen uppfylld,
administrationsavlastning, god förutsättning att klara miljökontroll.
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Egenkontroll Bas
Administrationsavlastning, god
förutsättning att klara miljökontroll.

Tryggt och säkert att

Bygga nytt, bygga om och bygga till
I takt med att du utvecklar din verksamhet växer ofta behovet av att utöka företaget fysiskt. Att
förändra befintlig produktion innebär inte sällan fler djurenheter, mer omfattande foderförvaring,
utökad maskinpark och behov av ändamålsenliga utrymmen. Våra erfarna byggrådgivare tar ansvar
för allt från förstudier, analyser och ritningar till myndighetskontakter, tillstånd, upphandlingar och
byggledning. Då kan du fokusera på kärnverksamheten och ändå vara trygg i det omfattande
arbete en ny byggnation innebär – från förprojektering till drifttaget stall.

Våra byggrådgivare avlastar dig i allt som rör företagets och lantbrukets ny-, om- och tillbyggnad. Vi kan finnas med dig
hela vägen eller bara vara aktiv i vissa delar av processen. Valet är ditt.

Ritningar
Vi tar fram ritningar för hela byggprocessen; planritningar, förprövnings- och bygglovsritningar. Vi gör
också en objektiv granskning med
utgångspunkt från god djurvälfärd,
hög produktion, rationellt stall
och bra arbetsmiljö vilket ger dig
möjlighet att optimera din gårds
specifika förutsättningar innan det
definitiva byggnationsbeslutet.

ENERGIKARTLÄGGNING
Har du hög energiförbrukning
och vill ha konkreta råd på
energiåtgärder? Med en energikartläggning bllir du energieffektivare och uppfyller samtidigt
kraven vid ekologisk produktion!

Förstudie
Vi presenterar ett väl genomarbetat underlag som underlättar ditt
investeringsbeslut. Bland annat gör vi
analyser av gårdens logistiska flöden,
mängdberäkningar, ta fram förslagsritningar och kostnadsuppskattningar.
Myndighetskontakter
Vi stöttar dig genom byggprocessens
alla tillstånd och ansökningar, som
t.ex. förprövning, bygglov, arbetsmiljöplan och miljötillstånd.
Byggledning
Din byggrådgivare hjälper dig med
tidsplaner, samordning, byggmöten
och agerar som ditt ombud under
hela byggtiden.
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Upphandling
Vi tar fram byggkalkyler, rätt anbudsunderlag, nollställning av
anbud och kontraktsskrivning.
Ventilationsberäkning
Vi hjälper dig vid både ny- och ombyggnation att räkna fram lämpliga
luftflöden och ger rekommendationer
kring val av system och placering. Vi
ser också över ventilationen i befintliga
stallar och kan göra mätningar för att
se om ventilationen är tillräcklig.
Försäkringsärenden
Vi värderar och kostnadsberäknar
dina byggnader för återuppbyggnad
om olyckan skulle vara framme.

Lokal, lönsam och långsiktig

Landsbygdsutveckling
Vi tar ditt projekt från idé till handling. Med våra erfarna rådgivare får du tillgång till drivna projektledare som känner din bygd, både i det lilla och det stora. Startsträckan blir kortare, processen tydligare och finansieringsförfarandet enklare. Vårt lokala, regionala och nationella nätverk
ger dig dessutom tillgång till en omfattande kunskapsbank och värdefulla kontaktytor. Oavsett om
målet är produkt- eller tjänsteutveckling, att starta ett lokalt samarbete eller anordna en studieresa, kan du förvänta dig en kvalitetssäkrad process från start till mål.
Våra landsbygdsrådgivare erbjuder dig råd, utbildning eller en totallösning inom
projekt- och processledning. Valet är ditt.

Starta projekt
Kunskapspaket till landsbygdsföretagare

Starta
projekt m
ed
framgång
!

Rådgivning från idé till handling:
•
Stöd och fonder – rätt finansiering för ditt projekt
•
Organisera ditt projekt – ordning och reda
•
Rollfördelning – vem gör vad inom projektet?

Du kan också få hjälp med
•
•
•
•
•
•

att arrangera kurser, digitalt
och/eller på plats
rådgivning kring marknadsföring och arbete med sociala
medier
projektledning
projektadministration
idéutveckling
processledning

•
•
•
•
•

finansieringslots
utvärdering
partnerskapsfrågor i samband
med EU-projekt
att arrangera studieresor,
virituella eller på plats
livsmedelsstrategi
Vi blir din guide mot dina
verksamhetsmål!

Oberoende experter

Skogsrådgivning

Ring oss

010-288 01 30

Med en oberoende skogsrådgivare kan du utveckla ditt
företag tryggt och säkert, fritt
från kommersiella intressen.

för information
och priser, eller besök
hushallningssallskapet.se/
vastra

Hör av dig till oss så får du all hjälp du
kan behöva i din skogsverksamhet –
oavsett areal, omsättning, behov och
förutsättningar.
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Odling på friland och i växthus

Yrkesmässig trädgård
Större kunskap inom yrkesmässig trädgårdsodling ger rikligare skörd av god kvalitet. När efterfrågan på närproducerade produkter ökar får du hjälp att utveckla din odlingsverksamhet, oavsett
storlek. En oberoende hortorådgivare med gedigen kunskap om både ekologisk odling och företagsutveckling, ger dig bästa möjliga förutsättningar att växa hållbart och långsiktigt.
Vi erbjuder rådgivning, föreläsningar, kurser, fältvandringar och studiebesök
i Hushållningssällskapens regi så att du är väl rustad att ta nästa steg i din
verksamhet. Fokus ligger på ekologisk odling av frukt och bär samt grönsaker på friland och i växthus, året om.

Rådgivning

Vi ger dig resultatorienterade och konkreta råd om produktionsplanering,
etablering, skötsel, växtskyddsfrågor, växtnäringsplaner, växtföljdsfrågor,
bevattning, ogrässtrategier och sortval. Rådgivningen anpassas helt efter
dina behov och förutsättningar.

Föreläsningar
•
•
•
•

Nyttodjur i trädgården
Ekologisk odling i växthus och
i växthustunnel
Ekologisk odling av grönsaker
på friland
Bevattning, gödsling och
växtskydd i ekologisk odling

Kurser
•
•
•

Ekologisk tomatodling
i växthus
Ekologisk odling av grönsaker
på friland
Market Gardening
– intensivodling på liten yta

Vi anordnar även skräddarsydda utbildningar och kurser där dina
behov, mål och utmaningar styr innehållet. Kurser kan erbjudas både
virtuellt och på plats.

Få en
art!
bra st
Starta grönsaksodling
Vill du starta en grönsaksodling
och vet inte riktigt vart och hur
du ska börja? Vi ger råd och stöd
vid bl.a. planering och val av plats
för din odling med utgångspunkt
från dina markförhållanden. Vi ger
även förslag på växtföljd, gödsling
samt tips och råd på förebyggande åtgärder för minskad ogräsförekomst och växtskyddsproblematik.

Ring oss

010-288 01 30
för information
och priser, eller besök
Tolka ditt jordprov

Vi hjälper dig välja vilket jordprov som passar din odling och att tolka
analysresultatet. Vi ger dig därefter råd kring hur du kan anpassa din
gödsling till din odlings unika förutsättningar.
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hushallningssallskapet.se/
vastra

Matglädje, miljö och medvetna val

God mat för hälsa och hållbar utveckling
Många kommuner, företag, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter och organisationer
har upptäckt vinsterna med att aktivt arbeta med
mat- och hälsofrågor tillsammans med våra matkonsulter. Matglädjen växer, kunskapen ökar och viljan
att göra medvetna val för både hälsa och miljö blir
allt större. Oavsett om ni arbetar i restaurangkök,
storhushåll eller småskalig livsmedelsproduktion,
med nyblivna föräldrar, äldre eller personer med
funktionsvariationer, får arbetet med mat och måltider positiva effekter. Både på det personliga och
organisatoriska planet.
Matkonsulterna har en mycket bred kunskapspalett och varje
uppdrag utformas efter önskemål och behov. Kombinera
gärna teori med praktiska inslag. Nedan visas endast ett
urval av våra kurser, mer finns att se på hemsidan.

Utbildningar

Hushållningssällskapets appar

•
•

Digitala verktyg gör det både lättare och roligare
att laga mat och göra bra matval. Hushållningssällskapets matkonsulter står bakom bl.a.
apparna MatGlad, MatFröjd och TAKK-för-maten,
som kostnadsfritt laddas ner där appar finns.
Apparna, liksom ett antal hemsidor, ingår i den
ständigt växande MatGlad-familjen som alla vill
väcka matlust och matglädje i vardagen. De
laddas enkelt ner där appar finns.

Digitalt eller på plats hos er

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livsmedelskunskap och matlagning
Hållbara måltider, klimatsmart
mat och mindre matsvinn
Grön inspiration
Livsmedelshygien
Friskvård
Bra måltider för barn i alla åldrar
Service och bemötande
Guldkant och aptit på äldre dar
Bra måltider för personer med
funktionsvariationer
Mat vid allergi/särskilda behov
Upptäck Hushållningssällskapets
matappar

för matglädje och rörelselust

Prova senaste tillskottet i MatGlad-familjen,
spelappen GoGlad, för roligare promenader!
matgladfamiljen.nu
matforaldre.nu
hungrig.nu

Vinnare av
Årets Svenska
Måltidslitteratur
2021!

Ring oss

010-288 01 30
för information
och priser, eller besök
hushallningssallskapet.se/
vastra

Använd gärna
kokboken tillsammans med appen
MatFröjd.
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Kokboken ”ETT GOTT LIV
– smart och enkel mat för
seniorer” finns att köpa där
böcker säljs. Nu även som
E-bok!

Hushållningssällskapet Västra
Växel l 010-288 01 30
E-post l vastra@hushallningssallskapet.se
Hemsida l hushallningssallskapet.se/vastra
Järnvägsgatan 18
532 39 Skara
Ventilgatan 5C
653 45 Karlstad
Vänerparken 13
462 35 Vänersborg
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Följ oss på Facebook!
Hushållningssällskapet Västra
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