KUNSKAP FÖR
LANDETS FRAMTID

Landsbygdens
Sommarmöte
27 augusti kl 10-16
Adelövs Gård, Tranås

Program
under dagen

Framtidens
skogsägande

sidan 4

sidan 6

Hållbar och ljus framtid med stark
livsmedels- och energiproduktion
Äntligen är det möjligt för oss att bjuda in till Landsbygdens Sommarmöte igen. Detta år
har vi glädjen att göra det tillsammans med Mikael Wik på Adelövs Gård utanför Tranås.
Efter två års väntan kan vi återigen slå upp portarna till
Jönköpings läns största mötesplats för landsbygdens
näringar – för aktiva företagare, för deras familjer och
för intresserade konsumenter.
De senaste åren har svenskt lantbruk mött stora
utmaningar och många lantbrukare känner oro inför
nuläget och framtiden. Både pandemin och kriget i
Ukraina men också klimatförändringarna gör att framtiden känns mer oviss än tidigare. Därför känns det
extra bra att i år kunna bjuda in till Adelövs Gård där
verksamheten tydligt visar möjligheterna för hållbar
produktion av både livsmedel och energi.
Vi på Hushållningssällskapet är övertygade om
att svensk landsbygd står för en viktig del av lösningen
på våra framtidsutmaningar. Möjligheterna är stora för
svensk livsmedels- och energiproduktion och genom
kloka, hållbara vägval är framtiden ljus. Sveriges jordoch skogsbrukare och deras verksamheter är avgörande
för att vi ska ha mat att äta, de producerar hållbar
energi och bidrar till jobb i hela Sverige. Dessutom är

det svenska lantbrukare som ser till att våra ängar och
betesmarker hålls öppna och levande vilket skapar förutsättningar för rekreation, besöksnäring och bidrar till
människors välmående.
Genom kunskap och klokt agerande kan vi möta
framtiden bättre rustade. Därför kommer vi under
Landsbygdens Sommarmöte på Adelövs Gård som
vanligt bjuda på kunskap inom våra fyra fokusområden
– fält & entreprenad, skog, djur och mat. Under
dagen kommer vi att genom maskinvisning visa olika
tekniker kring etablering av höstsäd, vi erbjuder
kunskap kring bevattning och belyser hur vi bör
agera som framtida skogsägare. Dessutom har vi
programinslag kopplat till djur, som t.ex. koutställning
och visning av köttraser, samt en programpunkt kring
vilt. Därtill har vi äran att presentera och dela ut pris till
Årets Matentreprenör i Jönköpings län.
Årets Landsbygdens Sommarmöte lockar många
utställare. Till och med rekordmånga! De vill också visa

hur de kan bidra till att rusta lantbruks- och landsbygdsföretagarna inför framtidens utmaningar.
Vi på Hushållningssällskapet ser fram emot att
möta många av er i vår egen monter där vi finns för att
svara på frågor om ekonomi, miljö, växtodling, djur
och skog. Vi vill gärna prata nya CAP och Landsbygdsprogrammet och informera om hur vi kan hjälpa till i
utvecklingen av företagandet på landsbygden. Dessutom finns möjlighet att få veta mer om vårt arbete
med Försörjningsbalans Kommun där vi arbetar med
kommuner över hela landet för att öka kunskapen
om kommunernas egna försörjningsförmåga och
vikten av en levande landsbygd och hållbara, lönsamma
lantbruksföretag. Tillsammans kan vi göra ännu mer
nytta mot målet att nå en robust svensk livsmedelsproduktion.
Vi ser fram emot en dag fylld av möten, kunskap,
glädje och härliga människor. Varmt Välkomna till
Landsbygdens Sommarmöte på Adelövs Gård!
Frida Carlsson, vd
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Linköping

En enklare
vardag.
Våra egna tankbilar levererar bränsle till dig,
men vi har även transportörer som täcker
hela Sverige så att vi kan vara nära dig
oavsett var du befinner dig.

paroy.se
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013-36 77 00

Skänninge
0142-29 88 80

Konungsund
011-34 62 50

Vetlanda
0383-564 45

Hitta din
tankstation här!

Jönköping
036-12 12 19

Välkommen till vår monter

Här kan du prata maskiner och få råd och tips av våra säljare.
Vi ses!

Adelövs Gård
I år gästar Landsbygdens Sommarmöte
Adelövs Gård i Norra Vedbo härad. Adelöv
är beläget i det vackra landskapet längs
riksväg 133 mellan Gränna och Tranås.
Gården ligger ett stenkast norr om
Adelövs kyrka och också granne med
Adelövs Friskola.
Adelövs Gård förvärvades 1965 av Mikaels far och
farbror. Bröderna kom från en gård i Östergötland
som då drevs av två andra syskon. De hittade
Adelövs Gård som låg för utarrendering och bestämde
sig för att bosätta sig i Småland. Efter att ha arrenderat
gården i 10 år blev den utbjuden till försäljning och
bröderna köpte den.
Den mjölkproduktion som fanns expanderas och
på 70-talet byggdes det ut till 60 mjölkkor. År 1993
byggdes även en mjölkgrop.
2000 tar Mikael över verksamheten och bygger
återigen ut mjölkproduktionen till 100 mjölkkor samt
lägger om driften till ekologisk produktion.
”Det är viktigt att ha flera ben att stå på” resonerar
Mikael. Därför uppfördes 2015 ett slaktkycklingstall för
uppfödning av ekologisk slaktkyckling, vilket diversifierat gårdens verksamhet och på så vis minskat sårbarheten.
2019 står gården inför ett vägskäl. Att utveckla
mjölkproduktionen och därmed behöva skaffa mer
mark långt från gården, eller att avveckla den. Valet föll
på att avveckla mjölkkorna. ”Jag tror på att ha marken
samlad och hålla nere transportkostnaderna” säger
Mikael.
Idag bor Mikael på gården tillsammans med sin
sambo Monica, och barnen Viktor, Emil och Elin.
Dagens verksamhet på Adelövs Gård består
av ekologisk nötkött- och slaktkycklingsproduktion,
växtodling och energiproduktion. Här odlas vall,
spannmål och oljeväxter. Det finns även en större
fastbränslepanna som förser gården, skolan, kyrkan
och församlingshemmet med värme, samt ett vindkraftverk som förser gårdens elförbrukning och ger en
elförsäljning av ca 150 000 kWh.
När mjölkproduktionen avvecklades 2019 bestämde
Mikael att han ville ha kvar betesdjur på gården och lät

När jag började hade jag en
målbild över vart jag ville med
gården och mitt företag men den
har överträffats flera gånger om.

Mikael Wik med sambo Monica Pettersson framför dikostallet och den nyrenoverade byggnaden som innehåller festlokal
och gårdsbutik.

uppföra ett nytt liggbåsstall som kan beskådas på Sommarmötet.
Anledningen till att Adelövs Gård ser ut som den
gör beror på att jag tänker långsiktigt i alla moment,
säger Mikael. De investeringar som genomförs ska vara
genomtänkta och gångbara över lång tid framöver.
”Jag binder hellre kapital i gården än någon annanstans”. Ett exempel är den bevattningsanläggning som
turligt nog införskaffades 2017. Den har varit gården till
gagn även efter 2018 och är av en självgående typ. Den
tillåter att större areal bevattnas i samma utdragning.
Målbilden är alltså konstant föränderlig hos en sann
entreprenör som Mikael.
Entreprenörsandan hos Mikael har alltid funnits
där. Som barn odlade han svamp och lin vilket såldes
i kärvar och han födde upp kalkoner som sedan såldes
i grannskapet. Entreprenörsandan och drivet att
ständigt utveckla verksamheten i företaget är en självklarhet för honom. Ett exempel är att gårdens sista
oanvända byggnad i skrivande stund genomgår en
förvandling till gårdsbutik, samt styckeri och festvåning. Renoveringen avses vara färdig till Sommarmötet och kommer då att husera kaffeserveringen.
Mikael har också alltid engagerat sig i föreningslivet
och är till exempel en av de drivande bakom Adelövs
Friskola som startade när den kommunala skolan

skulle läggas ner i byn. Genom åren har han belönats
med ett stort antal priser och utmärkelse. Senast var
det Tranås kommuns miljöpris där motiveringen löd:
”Mikael är en föregångare och entreprenör som tar vara
på platsens möjligheter och resurser. Genom exempelvis egen produktion av el och värme samt modern
ekologisk djurhållning skapar Mikael ett kretslopp som
gynnar hela bygden”.
Varmt välkomna till årets Landsbygdens
Sommarmöte på Adelövs Gård den 27 augusti!
Mårten Borell

Produktionen på Adelövs Går

d:

•

110 dikor

•

ca 200 ungdjur

•

55 000 - 60 000 slaktkycklingar/å
r

•

Ca 200 ha jordbruksmark,
varav 70 ha arrenderat

•

300 ha skog

•

Vindkraftverk ca 175 MWh/år

•

Fastbränslepanna 500 MWh/år

•

1 helårsanställd, 1 säsongsanställd

Ledande inom vatten- & avloppsrening
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Svensktillverkad stallinredning
Kundanpassat och hållbart för svenska lantbruk
Kingspan BAGA

Jimmy Larsson | T: 0734-17 17 58
jimmy.larsson@kingspan.com
www.kingspan.se/baga

Ydre-Grinden AB
Rydsnäs Industriområde 3
573 75 YDRE, 0381-502 50
info@ydre-grinden.se
www.ydre-grinden.se

INREDNING | UTGÖDSLING | UTFODRING | TILLBEHÖR | BYGG
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Program under dagen

LANDSBYGDENS SOMMARMÖTE 2022
11:00

Landsbygdens Sommarmötes
invigning

Medverkande: Helena Jonsson landshövding och
ordförande i Hushållningssällskapet Jönköping,
Karl-Gustav Fransson, ordförande i N Vedbo häradsgille samt Mikael Wik, Adelövs Gård. Sång och musik.
Konferencier: Håkan Eng.

12:30

Folkdansuppvisning med Tranås
Hembygdsgille

Fält & Entreprenad
10:30

DM i veterantraktorplöjning

Först presentation av ekipagen, därefter börjar
plöjningstävlingen.		
arr. Grålleklubben Jönköpings län

12:00

14:00

Etablering av höstsäd

Olika tekniker och maskiner för miljöteknisk och
ekonomisk etablering av höstsäd presenteras av
teknikrådgivare Christer Johansson.
arr. Hushållningssällskapet, Maskinring Höglandet,
Greppa Näringen

13:00

Bevattning i ett klimat
under förändring

Louise Zetterholm, Miljö- och växtodlingsrådgivare,
Hushållningssällskapet Halland.
arr. Gradvis – projekt delfinansierat av EU
och Svenska Staten

Djur
10:00

Mat
13:00

Tävling i showmanship

Domare: Christer Samuelsson
arr. Växa Sverige, Holsteinklubben, SRB-klubben

11:00

Koutställning Holstein

Domare: Christer Samuelsson
arr. Växa Sverige, Holsteinklubben

12:00

Årets matentreprenör 2022

Länsförsäkringar Jönköping delar ut årets pris till en
entreprenör som brinner för den regionala maten.
Prisutdelare: Helena Jonsson, landshövding och
Magnus Olsson, vd Länsförsäkringar Jönköping.
Konferencier Håkan Eng.
arr. Länsförsäkringar Jönköping med samarbetspartner

Fölmönstring

arr. Jönköpings läns Ardenneklubb, Föreningen Nordsvenska Hästen, Jönköpings läns fjordhästförening

12:30

Köttraspresentation

Göran Johansson, NAB, presenterar de
medverkande köttraserna
arr. Jönköpings läns nötköttsproducenter

13:00

Koutställning SRB

Domare: Christer Samuelsson
arr. Växa Sverige, SRB-klubben

14:00

Skog
12:30 14:15
		

Framtidsanpassad skog

Hur behöver vi anlägga och sköta framtidens skog i ett
klimat som förändras?
arr. Hushållningssällskapet

Vilt och välsmakande

Emilia Nilsson, lantbrukare, jägare, kock och
influencer från Jämtland tipsar om vad man lagar
av bla vildsvinskött. Konferencier: Håkan Eng.
arr. Vildt och välsmakande, vildsvinets väg till var
mans tallrik - projekt delfinansierat av EU och
Svenska Staten.

Adelövs kyrka är öppen mellan kl 10-16
Med reservation för ändringar

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning: Adelövs Gård ligger mellan
Gränna och Tranås. Skyltat från väg 133.
Entre: 80:-/person, barn under 15 år gratis
Kontantbetalning eller swish 1230984781

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Hushållningssällskapet
Juridik

s på
Vi se
Landsbygdens Sommarmöte
Nyheter som topografiska styrfiler för bättre styrning
i backlandskap och unik digital skördekartering
baserad på satellitbilder och AI-teknik

Hushållningssällskapet Juridik
är din trygga juristpartner!
Specialister på juridik inom skog- och lantbruksföretag
www.hushallningssallskapet.se /juridik
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Utställare på Landsbygdens Sommarmöte
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Abetong
ACSA
Adelöv-Linderås Hembygdsförening
Adelövs Fågel
Agria Djurförsäkring
Agricam
Aktiv Sol i Nöbbele
Areal
Arla Foods
ATA-Timber
Ateljé Guldtackan
Ateljé ko-la kläder/Brostorps Gårdsmejeri
Bageri BakElit
baks & co
Bengtssons Cykel & Service
Bergströms lilla musteri
Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Biototal
BMR Produkter
Brända Mandlar
CGM Bygg
Danske Bank
DeLaval Sales
Dina Försäkringar Sydost
Däckservice i Aneby
Eka Skog
Ekologiska Lantbrukarna
Eksjö Lantbruksservice
Elins Lockar
Elmia
Falla Spelt & Bagarbod
Faust APS
Fjössystem Sverige
Etebra Maskin & Vagn
Fyrhjulingsupplevelser/Honda i Åseda
Fåravelsföreningen
Föreningen Nordsvenska Hästen
GJ Maskin
Granefelts Skog & Lantmäteriteknik
Grålleklubben Jönköpings län
Handelsbanken
Hela Sverige
Hellgrens Trädvård
HNC Bygg

VI KAN
DÄCK!

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Holavedens Handelshus
Holmen
Holsteinklubben
Hushållningssällskapet
HS Juridik
I Gunnarsson Bil & Traktor
Ingarps Trävaror
Isaryds Entreprenad & Lantbruk
Ivanssons Däckservice
Jägareförbundet Jönköpings län
Jönköpings läns Ardennerklubb
Jönköpings läns fjordhästförening
Jönköpings läns nötköttsproducenter
Jönköpings läns vallförening
K-Rauta
Kinda-Ydre Sparbank
Kingspan BAGA
KLS
Kopernicus
KRAV
Kryddoteket
Kynholmens Redovisning
Landshypotek Bank
Lantmännen
Leif Liljeblad
Lely
Linderås Lantteknik
Linköpings Skogstjänst
LRF Jönköping
Ludvig & Co
Länsförsäkringar Jönköping
Länsstyrelsen
Lövsta Trähus
Malwa Forest
Markkartering.se
Maskinring Småland
Miljö & Säkerhetsgruppen i Nässjö
OTM Eko Energi
Panthera Vildsvinsfällor
Paroy
Prästgårdens Mejeri
RC Maskiner
Rojos
Rosenqvist Maskin

Sedan 2001 har
vi åkt ut på fler än
5000 AKUTJOBB
– under dygnets
alla timmar
Se hur det går
till när vi åker
på akutuppdrag!

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Ryssbyglass
Samson-Agrolize
Sands Maskinstation
SEB
SHF Konfektyrer
Skogsstyrelsen
Skövde 4-hjulingar Jönköping
Småbrukare i Jönköpings län
Smålandsost
SRB-klubben
Stora Segerstad Naturbrukscentrum
Studieförbundet Vuxenskolan
Sundins Skogsplantor
Svenska Foder
Swecon Anläggningsmaskiner
Swedbank
Swedish Agro
Swedol
Svemac
Svensk Husdjurstjänst
Svenska molosser- och herdehundsklubben
Svenska Blå Stjärnan
Svenska Gummikonstruktioner
Sydved
Söderberg & Haak
Södra
Tefab
Tenhults naturbruksgymnasium
Timac Agro Sverige
TMR Maskin
Tranås Cementvarufabrik
Tranås Energi
Tranås Kommun
Vattenmiljö VVS & Värme
Vetlanda Trälek
Vida Skog
Visingsögrisen
Wernerssons Frukt & Honung
Växa Sverige
Ydre-Grinden
Ylab
Åhmans Traktorcentrum
Älgskadefondsföreningen

Naturliga material och
genuint hantverk…

SCANNA
HÄR!

Vireda, 578 92 Aneby. Tel. 0390-310 55
www.lovsta-trahus.se

PN2206

RING OSS! 0380-405 70

Tillsammans bygger
vi mer än ett boende
– vi skapar ett
hus att älska.

Välkommen till vår monter
Där får du råd och tips av Lantmännen Maskin, Lantmännen
Lantbruk och Lantmännens distriktsstyrelse. Vi ses!
Hushållningssällskapet Jönköping – 5

Framtidens skogsägande
Hushållningssällskapet har tagit fram HIR-Skog. HIR (Hushållningssällskapets
Individuella Rådgivning) har funnits länge men inte för skogen. I takt med en
förändrad ägarstruktur av skogsfastigheter så har behovet av olika typer av
förvaltningstjänster ökat.
Alla skogsägare har olika mål och förutsättningar på sina fastigheter. Vad vill man med sitt ägande? Har
man bara blivit med skog eller är det ett aktivt val man som skogsägare gjort? Vilka mål har man med sitt
ägande?
Skog och brukande av densamma har en lång tradition och är av största vikt för ekonomin, natur och vårt
välmående. Oavsett vilka mål man har med sitt ägande så är det av största vikt att man har en kunnig
rådgivning som förstår just Dig som skogsägare. Vilka behov och mål Du har med ditt ägande.

HIR-Skog finns i tre steg:
HIR-Skog:
ett grundpaket med en halv dags rådgivning enligt eget önskemål eller gemensamt upplägg.

HIR-Skog +:
utökat paket med specifika plustjänster, t ex skogsbruksplan, stämpling, askspridning, ekonomi mm.

HIR-Skog Förvaltning:
skräddarsydd förvaltning av ditt skogs/markinnehav med en palett av tjänster att plocka ur.
Styrkan i att ha oss som skoglig partner och rådgivare ligger i vårt breda kunnande. Vi har ett stort utbud av
tjänster och framför allt är vi helt oberoende när det gäller avtal mot industrierna. Industrin måste finnas och
efterfråga den fantastiska råvara som skogen producerar. Vi ger oberoende skogliga råd för att optimera det
mot dina behov och mål.
Välkommen till vår monter på Landsbygdens Sommarmöte för att diskutera mer med oss!

Välkommen till oss!

WWW.GJMASKIN.SE

ALLT INOM JORD, SKOG, ENTREPRENAD OCH TRUCK!

Din leverantör av Lantbruksmaskiner
Letar du efter en partner som både kan
din bransch och tar hand om ekonomin?
Välkommen till.baks!

SAM-ansökan

växtodlingsrådgivning

redovisning

rådgivning
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baks 24.7

www.baks.se

Bild: Sunita Hallgren

Miljöteknisk och
ekonomisk etablering
av höstsäd
På Landsbygdens Sommarmöte kommer maskindemonstration att genomföras där miljöteknisk och
ekonomisk etablering av höstsäd visas.
Demonstrationen kommer visa olika tekniker att använda vid
etablering av höstsäd efter vallbrott. Att odla höstgrödor efter ett
vallbrott är ofta fördelaktigt med hänsyn till arbetsfördelning och
näringsläckage. De maskinkoncept som visas för etablering är:
• Plöjning, harvning och sådd med vanlig såmaskin
• Plöjning och Rapidsådd
• Bearbetning av typ Carrier och sådd med Spirit
• Bearbetning av typ Pöttinger och sådd med Pöttinger
Teknikrådgivare Christer Johansson, kommer att vara presentatör för
demonstrationen.
”Med tanke på energiåtgång, microliv och jordhälsa är det viktigt att titta
på nya etableringstekniker och såkoncept” säger Christer.
Demonstrationen genomförs kl. 12 och 14 i anslutning till utställarfältet.
Välkomna!

Vi levererar betong i olika
kvalitetsklasser
Leverans med en till flera bilar

Vi ses på
Landsbygdens
Sommarmöte!

Vi gjuter också färdiga golv
Uthyrning av glättare i olika
storlekar
Ring Lasse för mer info
070-603 9471

Tillsammans får vi landet att växa.
Vi jobbar för ett starkt grönt näringsliv!
#därförLRF www.lrf.se/blimedlem

Köpa eller sälja gård?

sommarmötet 2022.indd 1

2022-06-14 14:35:33

KENT Het- och Högtryckstvättar
Wheadter Ogräsbekämpning med hetvatten

Kontakta vår mäklare i Jönköping för en fri konsultation
Mikael Sjöberg
036-30 76 80
mikael@skanegardar.se

Avstrykare för kemisk ogräsbekämpning
Rödfärgsprutor
Vår styrka: Leverans och service på plats!
Myresjö | 070-668 02 17
svemac@svemac.se
svemac.se
Hushållningssällskapet Jönköping – 7
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Vi hyllar årets
matentreprenör.
Priset till Årets matentreprenör i Jönköpings län 2022 delas
ut till en aktör som på ett nytt sätt har satt den regionala
maten på kartan. Verksamheten genomsyras av hållbarhet
ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Tillför tystnad med
ren eldrift

Träffa årets finalister i vår monter och provsmaka själv.

Nu lanserar vi ännu fler eldrivna maskiner från Volvo Construction Equipment. Med de här maskinerna får du kraft att göra ännu bättre affärer –
med hög prestanda, mindre buller, färre vibrationer och helt utan avgaser.
Kontakta din säljare eller läs mer på www.swecon.se/electric

Swecon Anläggningsmaskiner AB - Jönköping. Tel: 010 - 556 17 00
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Skövde 4-hjulingar,
vi är bäst på fyrhjulingar !

En naturligare
utbildning!
Naturbruksprogram • Gymnasiesärskola • Vuxenutbildning
Naturbruksprogrammet vid våra skolor förbereder dig för ett
yrke eller för vidare studier på högskolan. Våra inriktningar
kallas yrkesutgångar och du kan välja mellan följande:
Tenhults
Naturbruksgymnasium:
• Professionell hästskötare*
• Djurvårdare/Djursjukvårdare*
• Djurskötare/Maskinförare
inom lantbruk*
* Inriktningar med möjlighet att
läsa mot naturvetenskaplig
behörighet.

Stora Segerstad
naturbrukscentrum:
• Skogsmaskinförare
• Skogs- och viltvårdare
• Djurskötare lantbruk*
• Maskinförare lantbruk*
• Maskinmekaniker
• Hundförare/Hundskötare*
• Naturturismföretagare

Vi erbjuder även gymnasiesärskola samt eftergymnasiala
utbildningar inom trädgård, lantbruk och skog.
Besök vår monter så berättar vi mer!

www.skovde4hjulingar.se

036-33 11 630

www.rjl.se/tenhultsnaturbruksgymnasium www.rjl.se/storasegerstadnaturbrukscentrum
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