
 
Kund och medlemsbrev
Sommar 2022

Trevlig sommar! 

VD har ordet
Sommaren är här och vi kan konstatera efter en mycket kall vår, att mycket av 
höstrapsen har drabbats av utvintringskador runt om i länet. Efter en efterföljande 
torr period kom regn och spannmålen ser på många platser väldigt bra ut. Det som 
skuggar solen något är att vi, efter en avslutad pandemikris, hamnat i en ny svår 
situation där konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina blir alltmer kännbara. 
Insatsvarorna är dyra och det är brist på handelsgödsel, vi har räntor som stiger men 
också väldigt bra spannmålspriser. Det här är en ny situation och våra rådgivare möts 
dagligen av nya rådgivningsfrågor om hur enskilda lantbrukare ska agera. 

Även om världsmarknaden just nu är orolig så kan Hushållningssällskapet
Östergötland med stolthet konstatera att vi i bokslutet från det gångna året gjort ett 
mycket bra ekonomiskt resultat där vi lyckats öka både rörelseomsättning, vinst och 
balansomslutning mot tidigare år. Detta trots att vi haft personalbrist men som vi 
övervunnit på olika vis under året. Även om det varit rekryteringsbehov så har vi totalt 
ökat personalstyrkan mot föregående år med ett par nya rådgivare, det handlar helt 
enkelt om att efterfrågan på våra tjänster är stor. I höst kommer även ett nytt ansikte 
finnas bland rådgivarna, håll koll på våra kanaler så får du se vem det är. 

Med dessa ord önskar jag och hela Hushållningssällskapet Östergötland er en fin 
sommar.

Med vänliga hälsningar
Johan Hedestad 

Axplock ur vår 
kalender

Du hittar kommande 
aktiviteter i vår kalender

 på hemsidan
Fältvandring - tema renkavle
Två tillfällen, i östra respektive västra 
delen, där vi tittar närmare på både 
hur man kan förebygga spridning av 
renkavle och vad man kan göra om 
man får in renkavle på gården.
Östra: 23/6  
eller
Västra: 27/6
Läs mer på hemsidan:
https://bit.ly/3Gp5pKP 

Följ med till Brunnby!
Vi annordnar bussresa till Brunnby 
lantbrukardagar för alla medlemmar! 
Ring eller mejla oss om du vill med, 
först till kvarn!
När: 6 juli
Läs mer här:
https://bit.ly/3MuxSQZ

önskar vi på 
Hushållningssällskapet Östergötland

Få koll med vår miljörådgivning
Under våren började Anna Sjögren som miljörådgivare på Hushållningssällskapet i 
Östergötland. Anna har tidigare arbetat som miljöinspektör vid kommun, vilket vi ser 
en stor tillgång för våra kunder och medlemmar! 

- Som rådgivare vill jag och mina kollegor gärna vara ett bollplank. Där vi i ett tidigt 
skede, får möjligheten att hjälpa till. Jordbruket omfattas idag av flera regelverk inom 
olika områden, och att hålla reda på dessa kan vara svårt. Något som kan leda till 
onödiga kostnader. Ett tips är att årligen gå igenom Miljöhusesynen, där både tvärvill-
kor kopplade till SAM-ansökan och svensk lagstiftning sammanfattas på ett bra sätt, 
berättar Anna.

Anna berättar vidare att hennes mål som rådgivare är att skapa trygghet hos kunden 
inför tillsynsbesök. Men också förebygga onödigstress genom att skapa långsiktiga 
rutiner för att undvika ”kontrollpaniken”. En av de vanligaste frågorna Anna får just nu 
rör farligt avfall och vad som gäller kring dokumentation. Där krävs det idag att du för 
anteckning över ditt farliga avfall när det transporteras bort från gården, men du ska 
också rapportera till Naturvårdsverket.

- Om det finns funderingar kring vad som gäller kring farligt avfall, både gällande doku-
mentationen, rapportering, transport eller annat så ring gärna mig och fråga så reder vi 
ut det tillsammans. Och självklar gäller det även andra funderingar än om avfall, säger 
Anna. 

Anna Sjögren når du på 0708-294240.  

Gårdsmästare Niclas passar på att ställa 
frågor till Anna om farligt avfall under vår
 sommaravslutningen på Klostergården. 



Nytt precisionsstöd 2023 - 
du har väl markkarterat? 
I kommande landsbygdsprogram finns ett 
nytt precisionsstöd med, där ett av de före-
slagna villkoren är att man ska ha en aktuell 
markkartering. För att vi ska kunna möta 
den ökade efterfrågan pågår rekrytering av 
ytterligare provtagare i länet och nationellt. 
Men vet du med dig redan nu att du behöver 
uppdatera din markkartering är vårt råd att 
höra av dig omgående så din är redo lagom till 
SAM-perioden. 

Ersättningen 2023 är planerad till 25 euro 
per ha, som kan variera något från år till år. 
Övriga krav som nämns är en växtodlingsplan 
inklusive gödslingsplan, växtnäringsbalans, 
analys av flytgödsel samt bevuxen zon kring 
dräneringsbrunnar ovan mark, men vilkoren 
kan komma att ändras då inget är beslutat 
ännu. 

Ring Magnus Westöö på 0708-290792 och 
beställ din markkartering.  

Sommarens öppetider
Under sommaren kommer vårt kontor vid Vreta Klus-
ter och vår växel hålla stängt v 30-31. Under v 28-29 
och 32 kommer det vara öppet men ha lägre bemmaning 
än vanligt.

Jour - växtodlingsrådgivning
Ring oss om du stöter på patrull! Nedan kan du se vilka rådgivare 
som är tillgängliga veckorna i juni-augusti. För frågor under som-
maren hänvisar vi i första hand till de rådgivare som jobbar, mar-
kerade med grönt i tabellen, annars de med jour, markerade med 
orange. Rött är semester. 

Hushållningssällskapet Östergötland
Klustervägen 13, 585 76 Vreta Kloster |013-35 53 00 
info.e@hushallningssallskapet.se | www.hushallningssallskapet.se

Gårdsmästare Niclas Malm är nu inne på sitt trettiosjätte 
år på Klostergården och har varit med om både blöta, 
kalla, torra och varma vårar samt allt däremellan. 

Våren 2022 började med ett uppvaknande lördagen den 
19 mars, då Niclas var ute och sparkade i jorden och kon-
staterade att det var väldigt torrt. På måndagen blev det 
fart på Klostergården, på med dubbelmontage, ur med 
luft och ut med harven!  Ingen nederbörd i mars gav väl-
digt fint bruk på de tunga lerorna på Glyttinge, där korn 
och ärter såddes sista veckan i mars. Niclas jämför med 
förra våren, då det var blött och allt kladdade vilket gjor-
de att sådden inte blev av förens första veckan i maj. Den 
sena sådden 2021 gav de sämsta vårgrödorna på många 
år. På frågan hur grödorna ser ut nu är han entusiastisk.
 
- Jag tycker det är de finaste grödor jag sett på våra 
marker. Det brukar alltid vara någon gröda som man är 
lite besviken på, men allt ser bra ut. Hittills. Men jag har 
varit med förr, fast grundförutsättningarna så här långt är 
riktigt bra.

Den rådande prisbilden lämnar ingen oberörd och även 
Niclas försöker göra sitt bästa. Samtidigt har vi gått ige-
nom perioder med stora prisfluktuationer tidigare. Niclas 
ser tillbaka och minns prisutvecklingen 2007/2008, då vi 
också hade höga spannmålspriset (vi sålde vårt bästa vete 

för 2,37 kr/kg), men mötte ett kvävepris på runt 17 kr/kg. 
Prisbilden gick snart tillbaka och något år senare var pri-
set för spannmål nere på dryga 1-kronas-nivån och kväve 
priset hade också gått tillbaka till runt 10 kr/kg. 

 - Jag följer marknaden noga och försöker bedöma efter 
det. Vi köpte gödsel förra sommaren som vi brukar göra, 
vilket visade sig vara rätt. Däremot började vi även pris-
säkra årets skörd förra året, vilket med facit i hand inte 
var det klokaste. Fodervete är prissäkrat för priser mellan 
1,68-3,76 kr/kg, vilket är ett rejält prisspann. Får vi in 
den tänkta skörden hoppas vi på ett medelpris på runt 
2,50 kr/kg för årets veteskörd. 

Blickar man ut över Klostergårdens fält kan man se 
att det ser grönt och frodigt ut. Lusernen ligger slagen, 
speltvetet har gått i ax och eko-rapsen har blommat av. 
De grödor som Niclas tror kommer ge bäst ekonomi är 
den ekologiska höstrapsen och speltvete samt konvetio-
nella matärter. Anledningen till det är att inga volymer 
av dessa grödor är prissäkrade. Men även den konventio-
nella vårrapsen (bilden) är en intressant gröda i år tycker 
han, dels är den väldigt fin och dessutom är prisbilden 
bra. Följ oss i sociala medier under hösten och ta del av 
utfallet på Klostergårdens grödor! 

”Vårens grödor bland de finaste jag sett” 


