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Faktasiffror

Fastighet BTA 
m2

Skog 
ha

Virkesförråd 
m3sk

Åker 
ha

Vatten 
ha

Övrig mark 
inkl betesmark

ha

Summa 
ha

Borgholm 741 - - - - 0,4 0,4

Furuby - 88 10 000 - 1 13 102

Gamleby inkl. Gursten och Dynestad 23 456 246 40 000 162 55 124 587

Helgesbo - 446 76 000 17 - 41 504

Ingelstad inkl. Hulugård och Kvarnen 19 444 551 69 000 160 - 72 783

Ingelstorp/Tingby 18 040 - - - - 31 31

Torslunda 989 - - - - 1 1

Kalmar - Översten 1 026 - - - - - -

Summa 63 696 1 331 195 000 339 56 282 2 008

Fastighets- och markinnehav 

Några nyckeltal koncernen 2021 2020

Soliditet 29,3 % 28,4 %

Antal anställda, medelantal 181,7 179,5

Resultaträkning koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Intäkter tkr tkr

Omsättning 226 577 208 320

Summa intäkter 226 577 208 320

Kostnader

Varukostnader och förnödenheter -24 650 -24 163

Övriga externa kostnader -55 466 -50 960

Personalkostnader -119 046 -111 159

Avskrivningar -9 077 -9 255

Summa rörelsekostnad -208 511 -197 916

Rörelseresultat 18 066 10 404

Finansiella intäkter och kostnader -2 738 -2 634

Resultat efter finansnetto 15 328 7 770

Skatter -3 747 -1 273

Redovisat resultat 11 581 6 497

Balansräkning koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar tkr tkr

Anläggningstillgångar

Immateriella 5 003 6 802

Materiella 181 282 170 953

Finansiella 6 241 3 749

Omsättningstillgångar

Varulager 3 164 2 400

Kortfristiga fordringar 30 115 20 513

Kassa och bank 16 262 10 338

Summa tillgångar 242 067 214 755

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fritt eget kapital 67 105 55 956

Fondmedel 373 1 620

Minoritetsintresse 3 396 3 403

Summa eget kapital 70 874 60 979

Avsättningar 2 931 1 329

Långfristiga skulder 132 454 130 009

Kortfristiga skulder 35 808 22 438

Summa eget kapital och skulder 242 067 214 755



Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge gjorde, tack 
vare engagerade och duktiga medarbetare och trots pandemin, 
ett rekordresultat 2021. 15 miljoner i vinst motsvarar knappt sju 
procent av omsättningen, som ligger på 242 miljoner. Överskottet 
används direkt till att utveckla vår verksamhet, eftersom vi inte 
delar ut några vinster. Kundnytta är det viktigaste för oss.  

Ett ökat intresse för naturbruksprogrammet på gymnasiet 
har bidragit till resultatet. Lokal livsmedelsförsörjning och 
energiproduktion lockar fler ungdomar till den gröna näringen, 
vilket är väldigt positivt. Det finns också ökad efterfrågan på 
Hushållningssällskapets tjänster hos landsbygdsföretagarna 
och lantbrukarna. Våra rådgivares kompetens behövs som stöd 
när priserna på insatsmedel stiger och det är en utmaning att få 
tillräckligt bra skörd med små insatser. 

Inför 2022 har vi kunnat anställa nya rådgivare i utvecklande roller 
inom bärodling och husdjur (mjölk- och nötköttsproduktion). Vi 
driver också ett treårigt projekt för att minska övergödningen och 
förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. 
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Vår första YH-utbildning, Småskalig affärsmässig 
livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet, startar i Gamleby 
i januari 2023. Gymnasieskolorna har kunnat få ökad budget och 
det är roligt att på allvar kunna utveckla skolorna. Vi kommer att se 
över produktionsbyggnaderna till våra gymnasieskolor. Inte minst 
gäller det byggnaderna runt Naturbruksgymnasiet Kalmar, som vi 
tidigare hyrde, men som förvärvades under 2021.  

Vi kommer också att göra en resursförstärkning kring utvecklingen 
av gröna nav som ingår i vår vision inför 2030. De fyra råd som har 
inrättas i Förvaltningsutskottet (affärer, utbildning, gröna tjänster 
och kommunikation) har lett till att vissa frågor kan avgöras på 
rådsnivå och att rådens förarbete gör det enklare att fatta beslut. 

På den nationella arenan driver vi frågor som berör friskolorna och 
den biologiska mångfalden i skogsbruket. Vi har kunnat spänna 
bågen tack vare ett starkt resultat i ryggen och ser nu fram emot 
att driva våra angelägna frågor vidare 2022. Utmaningar utifrån 
råder det inte brist på nu när vi precis har gått från ett pandemiår 
till ett år präglat av kriget i Ukraina. 

Mats Halling · VD  
Hushållningssällskapet 
Kalmar Kronoberg Blekinge
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Kontor Bräkne-Hoby

Ingelstadgymnasiet
Kontor Ingelstad

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.
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Huvudkontor (Kalmar)

Naturbruksgymnasiet Kalmar

Torslunda försöksstation

Gamlebygymnasiet

Kontor Gamleby

Utbildningar på våra skolor
• Hästhållning och ridsport
• Djursjukvård
• Hund
• Djurvård
• Lantbruk
• Maskinförare
• Anläggningsfordon
• Jakt och viltvård
• Trädgård
• Skogsbruk
• Naturvetenskaplig profil

Gröna tjänster

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

Övriga utbildningar
• Distansutbildning i lantbruk
• Vuxenutbildningar
• Introduktionsprogram
• YH-utbildning

Attraktiv kunskap
för innovativ tillväxt
på landsbygden.



På Torslunda försöksstation har Odlarservice sin bas med fältförsök 
och markkartering. Teamet utför försök i vall, majs, spannmål, 
oljeväxter, ärtor, bönor och lök. Årligen genomförs 40–50 försök 
med olika syften såsom sortprovning, växtskydd, bevattning och 
odlingsteknik. Försöken utförs dels på Torslunda, men mestadels i 
försöksvärdars grödor.  

Beställare är HUSEC, Lantmännen, SLU, Länsstyrelsen, LRF och 
Sverigeförsöken som får anslag från Stiftelsen Lantbruksforskning. 

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.

Växtodlingsrådgivning

Nytt för 2022 är en ny försökströska – en stor investering som höjer 
kvaliteten i skördearbetet och förbättrar arbetsmiljön. 

Markkartering ger dokumentation på jordarnas status. 
Försöksteknikerna provtar och liksom 2020 kördes även 2021 
omkring 9000 ha vilket är en stor ökning då man tidigare år i 
genomsnitt provtagit 5200 ha. Resultaten presenteras i tjänsten 
Markkartering.se där kunden kan göra egna styrfiler. 

Under 2021 har växtodlingen haft både med- och motvindar, 
framför allt i form av prisutvecklingen på både insatsvaror 
och grödor, vilket lett till ökad efterfrågan på rådgivning. De 
stigande priserna på oljeväxter och spannmål har skapat ökat 
intresse för intensivare odling samtidigt som stigande priser på 
gödsel- och drivmedel ökar behovet av optimerande metoder 
för jordbearbetning, gödsling och bekämpning. Därför fortsätter 
växtodlingsrådgivningen att satsa på att öka kunskapen kring 
precisionsodling även under 2022, både genom tematräffar och i 
den individuella rådgivningen.  
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Växtodlingsrådgivning

Pandemin innebar även under 2021 att anpassningar kring 
aktiviteter varit nödvändiga. En del har fått skjutas upp och 
andra har genomförts digitalt eller i små grupper. En fördel som 
pandemins effekter lämnar efter sig är att både rådgivares och 
kunders vilja och förmåga att genomföra digitala möten har ökat, 
vilket ger ett bra verktyg att komplettera fysiska möten med i 
framtiden.  

Tillsammans med kunderna blickar växtodlingsrådgivarna under 
2022 framåt mot kommande möjligheter och utmaningar kring 
prisutveckling, tillgång på växtskyddsmedel, ny teknik och inte 
minst CAP 2023.    

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 demonstrationsodlingar. Odlarservice är 
det övergripande namnet för verksamheter som berör fältförsök, 
markkartering och övriga uppdrag med mätning och provtagning.

Odlarservice Torslunda
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Byggaktiviteten är fortsatt avslagen då de extraordinära 
materialpriserna har gjort att fler väljer att avvakta med sina 
projekt eller finner enklare lösningar. Priserna på stål och trävaror 
steg kraftigt redan i mitten av 2021. Ett antal storbyggen är ändå 
pågående eller genomförda med vår medverkan.    

Vi har trots viss personalomsättning hållit igång projektering, 
hjälp med tillstånd och stödansökningar samt även byggledning 
och besiktning.  Konstruktion är ett område som vi jobbat 
mer med, och vi kommer att fortsätta med dimensionering av 
grundläggningar och överbyggnader.   

  

I grunden finns ett stort behov av att bygga. Ökad 
mjölkavkastning, fler smågrisar, ökad spannmålsavkastning, 
energi- och klimatprojekt driver på för utökning med fler 
robotar, nya och ombyggda grisstallar, mer lagerutrymme och 
biobränsleanläggningar. 

Vi jobbar just nu med projekteringar, upphandlingar av 
byggnationer mestadels för nöt och mjölk men även en del 
byggnationer för övriga branscher och inte minst med projekt 
på våra egna gymnasieskolor. Vi ser fram emot fler fysiska möten 
och utökade investeringsstöd. Med mer anslag kan vi erbjuda mer 
subventionerad och breddad rådgivning.

Miljörådgivningen har fortsatt utnyttja digitala möten samt 
möjligheten att bedriva rådgivning utomhus till sina kunder. 
På grund av pandemiläget har många lantbrukare skickat in 
digitalt material till tillsynsmyndigheterna. Här har vi bistått med 
dokument, till exempel egenkontroller, som lantbrukaren förväntas 
ha till hands. 

Under 2021 har vi utfört miljörapportering, egenkontrollprogram, 
tvärvillkorsrådgivningar, vattenskyddsrådgivning, konsulttjänster 
i tillståndsansökningar, MKB för djurgårdar samt miljöpaket för 
kunder som efterfrågar regelbunden genomgång av miljökontroll 
på sin gård.  

Vi hjälper till inför IP Sigill-redovisningar och därtill hörande 
tjänster och har även under 2021 varit behjälpliga med certifiering 
mot IP arbetsvillkor samt med ansökningar för arbetskraft från 
tredje land. Vi har varit involverade i biokolsprojekt och har 
utfört dispensansökningar för biotopskydd.  Miljörådgivarna har 
dessutom varit behjälpliga med SAM-ansökningar och ansökningar 
om företagsstöd, samt varit ansvariga för stödrättsbörsen. 

Under året startade Greppa näringen hästrådgivning där vi har 
varit delaktiga samt även varit utställare åt Jordbruksverket på 
Sweden International Horse Show för marknadsföring av Greppa 
häst. Under hösten höll vi en uppskattad miljögårdsvandring i 
Kronoberg i samarbete med tillsynsmyndigheten som vi planerar 
att göra om under 2022.

Miljörådgivning

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.

Byggrådgivning

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.

Miljörådgivning



År 2021 går till historien som ett av de bästa virkesåren med 
höga virkespriser. Skogsrådgivarna stämplade rotposter till 
Hushållningssällskapets kunder som kunde redovisa mycket 
höga försäljningspriser. Granbarkborren fortsatte att förstöra 
skog i stor omfattning men verkade på vissa håll att lätta något. 

Pandemin fortsatte att påverka utbildningarna. Ett antal SYN-
kurser för entreprenörer genomfördes när pandemin tillfälligt 
släppte sitt grepp. I projektet Adaptivt skogsbruk anordnades 
ett flertal webbinarier med intressanta föreläsare och många 
deltagare från stora delar av Sverige. 
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Skogsrådgivning

Under året stoppades ett flertal avverkningar. På flera 
håll rapporterades förekomst av knärot och talltita 
in till Artdatabanken, arter som är skyddade enligt 
artskyddsförordningen. Skogsägarna väntar nu på besked om 
hur detta ska hanteras av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 

År 2022 blir ett spännade år. Virkesmarknad, granbarkborrar 
och pandemi – alla påverkar de skogrådgivarnas arbete. 
Artskyddsförordningen kan också starkt komma att påverka 
arbetet och skogsägarnas möjlighet till avverkning. 

Hushållningssällskapet har under 2021 återigen deltagit i flera 
projekt inom fiske- och vattenvård samt haft en del uppdrag för 
privatpersoner i ärenden som vattenvård och kräftodling. 

Under 2021 har tre LOVA-projekt fortsatt vara en stor del 
av verksamheten: inventeringar som sjö- och elprovfisken, 
djupkartor och syremätningar samt övergödningsåtgärder inom 
Storåns sjösystem för Åtvidabergs kommun; upptagning av så 
kallat spökgarn fortgår längs Östgötakusten för Valdemarsviks 

kommun och vattenprovtagning och biotopvård inom Vindåns 
avrinningsområde. Även ett större nätprovfiske i Björkern för 
Björkerns fiskevattensområdesförening har genomförts.  

Djupkarteringsprojektet för Kalmar län fortsatte 2021 där digitala 
kartor för tio sjöar togs fram i samarbete med Naturum Västervik. 
Under 2022 kommer ett nytt stort LOVA-projekt starta med 
fortsatta uppdrag inom djupkartering, nät- och elprovfisken samt 
biotopvård.  

Fiske & vatten

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.

Skogsrådgivning

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.

Fiske & vatten
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Ekonomirådgivarna har under det gångna året varit bollplank till 
många lantbrukare i frågor om det osäkra marknadsläget. Under 
hösten har vi sett ökade priser på insatsmedel så som foder och 
gödning, samt för el och drivmedel. För många av våra kunder har 
kontrakterade inköp och höga avräkningspriser glädjande nog 
hittills vägt upp en ökad kostnadssida.  

Marknadsläget inför 2022 är osäkert och vi ser ett fortsatt behov 
av stöd i såväl resultat- som likviditetsplanering. Kunskap och 
rådgivning inom marknad och strategisk planering blir allt viktigare 
för ett framgångsrikt företagande, så även inom lantbruket.  

 Vi ser också konsekvenser av förslaget till nya EU stöd genom CAP 
2023, vilket kan komma att leda till såväl ombildning av företag, som 

byte av driftsinriktning. Ökade stöd till unga lantbrukare kommer att 
öka efterfrågan på rådgivning i samband med generationsskifte. 

Under 2021 har vi fortsatt att utbilda lantbrukare inom 
Ledarpraktikan, som handlar om konsten att leda sig själv, sina 
medarbetare och sin verksamhet. Det är ett uppskattat kurskoncept 
som utvecklas i ett brett samarbete mellan rådgivare och forskare 
inom ledarskap och management vid Högskolan i Halmstad.  

Tillsammans med ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapen 
runt om i Sverige deltar vi kontinuerligt i arbetet med att ta fram 
produktionsgrenskalkyler för djur och grödor, samt att underhålla 
och utveckla nya rådgivningstjänster.
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Under 2021 har vi arbetat på ett nytt mer digitalt sätt. När nu 
geografiska gränser suddas ut som en följd av ökad digitalisering 
känner vi oss ännu starkare när marknaden breddas. Allt fler 
företagare har hittat till oss och insett fördelarna med att kunna ha 
ett samlat kontaktnät för hela sitt rådgivningsbehov. Vi har även 
fördjupat vårt nationella samarbete med Hushållningssällskapen 
i Jönköping och Västernorrland, vilket medför ett ännu större 
nätverk av kunskap för kunden. Tack vare digitalisering och 
samarbete med utbildningsföretaget Björn Lundén har vi kommit 
närmare varandra i samverkan. 

Ekonomirådgivning

Redovisning

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.

Ekonomirådgivning

Inom bastjänsten löpande redovisning har vårt digitala arbetssätt 
synts mest under 2021. Vi har genom samverkan med Fort Nox, 
skapat möjligheten för våra kunder att hantera sin bokföring helt 
digitalt. Tillsammans med våra programleverantörer har vi byggt 
en GDPR-säker digital kanal för leverans och inlämning av material. 
Via webbplatsen kan kunden med bank-id logga in till sitt eget 
bibliotek av rådgivningsdokument.  

Vårt förhållningssätt till det som sker i vår omvärld är att vi ska 
möta upp för ny teknologi till nytta för kunden. Fysiska kundmöten 
är viktiga för att skapa goda relationer och en grundläggande 
nödvändighet för rådgivaren att nå ut på marknaden. 

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.

Redovisning
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Husdjursrådgivning inom Hushållningssällskapet Kalmar 
Kronoberg Blekinge startade 2021. För att kunna ligga i 
framkant fanns behov av att investera i moderna system och IT-
plattformar. Vi har samarbetat med Skånesemin och Rådgivarna 
Sjuhärad och tillsammans bildat bolaget Svensk Husdjurstjänst 
för att kunna utveckla systemen.  

IT-plattformen som bolaget har skapat heter TopCow. Den 
samlar, analyserar och bygger rapporter av data som hämtas 
automatiskt från lantbrukarens gårdssystem. Alla händelser 
kan dagligen hämtas från gårdssystemet och skickas vidare till 
Jordbruksverket och nötkreaturregistret CDB.

Husdjursrådgivning

Rapporterna som systemet skapar är smidiga att överblicka 
och tillsammans med företagaren gör vi upp en plan för vilka 
åtgärder som behövs i produktionen. 

År 2021 var ett lärorikt uppstartsår och systemet har redan 
introducerats på några gårdar, bland annat Ogestad mjölk och 
Nöbble gård. Systemet är så pass flexibelt att det kan knytas 
till gårdssystem. Meningen är att systemen och rådgivningen 
ska hjälpa företagaren att fatta bra beslut som genererar högre 
lönsamhet.   

Under 2022 kommer vi att fortsätta utveckla vår 
husdjurssatsning, både system och rådgivning.

TopCow är ett modernt, enkelt och prisvärt system för mjölk- och 
nötköttsproducenter. Med TopCow får du tillgång till dagsfärska 
data så att du på ett enkelt sätt kan förädla informationen och 
förutspå framtiden. Du registrerar bara dina djuruppgifter en gång 
och sedan förs de vidare av systemet.

TopCow
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Intresset för frukt, bär och grönsaker ökar i Sverige och allt fler 
konsumenter vill köpa svenskt och helst närodlat. Det var några år 
sedan det fanns hortorådgivare på Hushållningssällskapet Kalmar 
Kronoberg Blekinge, men nu är det dags igen. Sedan hösten 2021 
arbetar Magnus Andersson som hortorådgivare. Han har många år i 
branschen, främst inom bärodling.  

Kunderna kommer att kunna få rådgivning inom både 
odlingsplanering och sortval, men också gödningsstrategier och 
växtskyddsplanering. De kunder som vill börja med odling av frukt, 
bär eller grönsaker kan få en bra introduktion när det gäller val av 
grödor och planering.  

Odling av bär och grönsaker är en tydlig trend inom många 
små nystartade företag på landsbygden som riktar sig mot 
upplevelseturism. Hortorådgivning är en möjlighet för många 

av dem. Här finns också potential för fler företag som bidrar till 
arbetstillfällen och en levande landsbygd.  

Under de kommande åren är det vår ambition att bygga Torslunda 
försöksstation till ett grönt nav inom trädgårdsodlingen i Sverige. 
För närvarande bedrivs större delen av försöksverksamheten inom 
trädgårdsgrödor hos kommersiella odlare. Vi tror att det behövs 
ett komplement till detta, där vi kan styra droppbevattning och 
växtskydd på ett sätt som inte alltid är möjligt i kommersiell odling.   

Det finns ett uttalat intresse från staten att öka den 
inhemska livsmedelsproduktionen för att förbättra landets 
självförsörjandegrad, med en tydlig livsmedelsstrategi. 
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge kommer att vara 
en viktig del i det arbetet. 

Hortorådgivning

Med en hortorådgivare kan du diskutera odlingsplanering, sortval 
och odlingsstrategi av jordgubbar och hallon, beroende på vilka 
förutsättningar just du har. Det kan gälla både frilandsodling, 
plastlistodling med droppbevattning eller tunnel- och 
växthusodling.

Hortorådgivning
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Attraktiv kunskap för innovativ  
tillväxt på landsbygden.

Visionen för Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge:
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Naturbruksgymnasiet Kalmar har 166 gymnasieelever, varav 42 
elever inom inriktningen skogsbruk, 46 inom djurvård, 36 inom 
hästhållning och 42 inom lantbruk.   

På uppdrag av Kunskapsnavet utbildar Naturbruksgymnasiet 
Kalmar 16 trädgårdselever i Torslunda. Distansutbildning Lantbruk 
har 26 verksamma eller blivande företagare från hela landet som 
undervisas av rådgivare och lärare. 
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Naturbruksgymnasiet Kalmar

Under hösten 2021 har personal- och elevutrymmen samt 
lektionssal i anslutning till stallet rustats och färdigställts. Under 
våren 2022 är målet att hästutbildning ska bli certifierad av 
Hästnäringens Yrkesnämnd.  

En kallhall för maskiner kommer att byggas under 2022, så att 
maskinhallen kan nyttjas för en säkrare och mer modern utbildning 
inom teknik. Ett par nya traktorer kommer att finnas på skolan 
till våren. Maskinlärarna samarbetar med maskinfirmor och 
lantbruksföretag kring att modernisera utbildningen.  

• Djurvård/djursjukvård

• Lantbruk

• Hästhållning och ridsport

• Skog

• Naturvetenskaplig profil

Utbildningar
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Vid Gamlebygymnasiet erbjuds fem av naturbruksprogrammets sex 
inriktningar: Djurvård (profilerna hund, djurvård och djursjukvård), 
Trädgård, Hästhållning, Naturturism (profil jakt och viltvård) och 
Lantbruk (profil lantbruk och entreprenad). Samtliga elever kan 
få grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet 
erbjuds på profilen djursjukvård NV. Inriktningen Naturturism 
startade hösten 2021. Gamlebygymnasiet ger även bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktningen anläggningsfordon.  

Det finns 198 elever på skolan varav 120 bor på skolans internat. I 
början av 2021 flyttade de första eleverna in på skolans nya internat. 
Skolan har under många år upplevt ökad efterfrågan på enkelrum, så 
det nya internatet har varit efterlängtat.   

Även 2021 innebar förändringar och anpassningar till nya 
undervisningsvillkor. Undervisningen bedrevs delvis på distans men 
praktiska moment genomfördes på skolan. Skolan är tacksam för att 
de olika branscherna tog emot deras elever för APL under året trots 
pågående pandemi.   

Gamlebygymnasiet

• Djurvård

• Djursjukvård

• Hund

• Hästhållning och ridsport

• Lantbruk

• Trädgård

• Bygg- och anläggningsprogrammet 

• Jakt och viltvård

• Naturvetenskaplig profil

Utbildningar



På Ingelstadgymnasiet utbildas gymnasieelever i 
naturbruksprogrammets inriktningar djurvård, djursjukvård, hund, 
ridsport, lantbruk samt i bygg- och anläggningsprogrammet. 
Naturvetenskaplig profil finns att välja för de elever som läser 
inriktningarna lantbruk, djursjukvård och ridsport.  

Vi har 260 elever på skolan varav 200 bor på skolans internat.  

Under 2021 började utvecklingen av skolans djurpark genom 
att zebror, vallabys och alpackor flyttade in. I maj 2022 kommer 
djurparken att öppnas för externa besökare och samtidigt vara en 
viktig utbildningsmiljö för skolans elever. 

Sedan våren 2021 erbjuder skolan vuxenutbildning i form av 
yrkesvux mot djursjukvård. Utbildningen bedrivs på distans och i 
samarbete med Karlshamns kommun men där praktiska moment 
genomförs på skolans veterinärklinik samt djurhus. 
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Ingelstadgymnasiet

Vi har utökat verksamheten i veterinärkliniken till att också omfatta 
en hästklinik. Verksamheten blir en del av undervisningen men 
är också öppen för allmänheten och på så sätt en möjlighet att 
samverka med vårt närområde. 

Under 2022 pågår ett utvecklingsarbete kring häststall och 
ladugård och till svinproduktionen på skolan kommer nya 
arrendatorer. Vi ser att intresset för skolans gymnasieprogram, 
naturbruksprogrammet och bygg-och anläggningsprogrammet, 
är fortsatt stort vilket gör att vi planerar för ett ökat antal elever till 
höstterminen.  

Skolan ska i maj delta vid gymnasieskolans Yrkes-SM i Växjö vilket 
blir Ingelstadgymnasiets stora marknadsföringsinsats under året. 

• Djurvård

• Djursjukvård

• Hund

• Hästhållning och ridsport

• Lantbruk

• Bygg- och anläggningsprogrammet 

• Naturvetenskaplig profil

Utbildningar



Många kunder är anslutna till certifiering enligt KRAV, Sigill 
Kvalitetssystem eller Svensk standard för livsmedelshantering i 
butik. HS Certifiering utför även kontroller för Svenskmärkning 
AB samt rikslikning enligt Svensk Fågels kvalitetsprogram samt 
opartiska miljörevisioner enligt privata standarder.  

HS Certifiering har sedan 2017 ett samarbete 
med certifieringsföretaget Bureau Veritas för ökad kundservice för 
internationella livsmedelsstandarder. 

Coronapandemin har påverkat kundarbetet och arbetsmiljön, 
en del revisioner har fått ske digitalt även under 2021 och fysiska 
mötena hos kunden har skett enligt allmänna riktlinjer samt extra 
skyddsutrustning enligt behov. 

År 2021 var omsättningen 21,5 MSEK, vilket är en ökning 
med elva procent jämfört med föregående år. Bolaget har 
19 anställda, varav 15 på heltid. De är revisorer som utför 
certifiering, affärsområdesansvariga, personalansvarig för kvalitet 
och certifieringsprocess samt vd.

Vad innebär certifiering?
Certifiering och tredjepartscertifiering innebär 
att certifieringsföretaget verifierar att en producent, distributör 
eller annan certifierad aktör 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. 

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?
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.  

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

Fakta HS Certifiering AB 2021 2020 2019

Omsättning, tkr 21 485 19 364 16 948

Resultat efter finansnetto, tkr 2 241 1 589 133

Antal medarbetare, medeltal 15 15 13
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HS Certifiering AB

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.

Genom certifiering kan man:

HS Certifiering är ett ackrediterat certifieringsföretag enligt internationell standard ISO 17065 som genomför revision, kontroll och certifiering 
av en mängd olika standarder i hela livsmedelskedjan. Företaget certifierar allt från primärproduktion hos lantbrukaren till industri, restaurang 
och dagligvaruhandel. 

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. 

HS Certifiering AB



Ditt medlemskap håller landsbygden levande
Vi är glada för att du stödjer de frågor vi driver för en levande 
landsbygd. Hushållningssällskapet är fristående men arbetar gärna 
tillsammans. Med varandra inom sällskapen och med andra. För 
utveckling, goda affärer och samhällsnytta. 

Som medlem i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge 
stödjer du landsbygdens tillväxt och utveckling. Idag har vi ca 2500 
medlemmar och medlemsverksamheten är organiserad i lokala 
gillen. Vi producerar och levererar attraktiv kunskap för en stark 
och innovativ tillväxt på landsbygden, bland annat genom vår 
expertrådgivning inom lantbruks- och landsbygdsfrågor och genom 
våra tre Naturbruksgymnasier i Ingelstad, Gamleby och Kalmar. 
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Medlemsfakta

Vad innebär det att vara medlem?
Du kan välja mellan tre olika medlemsformer. Nytt för i år 
är Premiummedlem, som innehåller samma grund som 
Företagsmedlemskapet, men ger dig dessutom ett mervärde i form 
av juridisk konsultation och, beroende på inriktning på din gård, 
antingen en årsprenumeration på växtodlingstidningen Arvensis 
eller del av licens till it-plattformen TopCow. 

Företag Bas ger dig 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!

MEDLEM
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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

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

• 10 % rabatt på rådgivartjänster 
som köps av företaget.

• Prenumeration på tidningen Gröna 
Affärer 5 nr/år.

• Utskick om aktuella aktiviteter och 
evenemang varje månad.

(varav 250 kr ideell avgift och 250 kr 
avdragsgill serviceavgift)

www.hushallningssallskapet.se/kalmarmedlem

Företagsmedlem Bas 
1 500 kr/år

• Prenumeration på tidningen Gröna 
Affärer 5 nr/år.

• 10 % rabatt på rådgivartjänster 
som köps av företaget.

• Utskick om aktuella aktiviteter och 
evenemang varje månad.

• Vid ett tillfälle 1 timmes 
kostnadsfri juridisk rådgivning via 
Hushållningssällskapet Juridik AB.

• Årsprenumeration på tidningen 
Arvensis.

(varav 250 kr ideell avgift och 1 250 kr 
avdragsgill serviceavgift)

Växtodlare

Kött- och Mjölkproducenter

• Prenumeration på tidningen Gröna 
Affärer 5 nr/år.

• 10 % rabatt på rådgivartjänster 
som köps av företaget.

• Utskick om aktuella aktiviteter och 
evenemang varje månad.

• Vid ett tillfälle 1 timmes 
kostnadsfri juridisk rådgivning via 
Hushållningssällskapet Juridik AB.

• Årslicens till Top Cows 
gårdsprogram Uniform-Agri eller 
del av årslicens till Top Cow Bas 
(erbjudandet omfattar 1 500 kr per 
år).




