
God jul och gott nytt år!

Så börjar även 2022 gå mot sitt slut. Detta år 
har kantats av globala händelser som påver-
kat många lantbrukare i Sverige. 

I början av året lyftes många av de corona-
restriktioner som präglat de två tidigare åren, 
äntligen kunde vi träffa medlemmar, kunder 
och kollegor fysiskt igen. Hushållningssäll-
skapet har byggt sin grund på att generera, 
samla och sprida kunskap för att kunna verka 
som rådgivare och stöd för våra kunder och 
medlemmar. Det är något som kräver ett 
speciellt förtroende, och förtroende byggs i 
mötet mellan människor.  

Även om restriktionerna är borttagna sedan 
nästan ett år tillbaka, så lever vi med pan-
demins negativa effekter, vilka har påverkat 
världsmarknadsläget. Nedstängningar och 
logistikproblem har gjort att brist på råvaror 
driver upp priser. Därtill får vi också lägga 
effekterna av Rysslands krig mot Ukraina, 
som har påverkat tillgång och pris på insat-
svaror. En rekordhög inflation ovanpå detta 

och jag tror vi alla kan komma överens om 
att det på många sätt har varit ett tufft år. 

Trots detta går vi hoppfullt mot ett nytt år, 
motgångar gör oss starkare och mer mot-
ståndskraftiga mot det vi oundvikligen kom-
mer att möta i framtiden. Denna situation har 
gjort oss kreativa och gjort att vi har hittat 
nya lösningar och nya flexibla arbetssätt som 
kommer att gynna lantbruket både nu och i 
framtiden. 

Under året som gått har vår organisation växt 
numerärt. Vi har breddat vårt tjänsteutbud, 
en utveckling som kommer att fortsätta under 
kommande år. Vi ser med tillförsikt fram emot 
ett spännande och händelserikt 2023.  

Johan Hedestad
VD 
Hushållningssällskapet
Östergötland

önskar vi på 
Hushållningssällskapet Östergötland

Nya CAP - Vi är laddade!

VD har ordet
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Hej Louice, nytt 
landsbygdsprogram! 
Hur känns det? 
 - Spännande tycker jag, 

dock några år försenat. Men 
skönt att ha ett godkänt 
landsbygdsprogram innan  

SAM-ansökningsperioden starta. 

Vad är de stora skillnaderna mot förra 
landsbygdsprogrammet när det gäller 
SAM-ansökan, skulle du säga? 
 - Stödrätterna är en stor ändring, där det 
inte längre behövs någon stödrätt för att söka 
gårdsstöd. Betesmarkena kommer premieras, 
där vi har en höjd miljöersättning. Även att 
flera miljösstöd har blivit ettåriga som tidgare  
var 5 åriga, till exempel stöd för ekologisk 
produktion. 

Är det något man ska förbereda redan 
nu innan man gör sin SAM-ansökan?
 - Har man tänkt söka det nya stödet preci-
sionsodling - planering, är det bra att koll att 

man har en max 10 år gammal markkartering 
och att det finns en växtnäringsbalans som 
inte är äldre än 3 år. Dock går stödet bara 
söka i nitratkänsligt område. 

Vi hade dispens på flera regler under 
2022, pga av kriget i Ukraina, kvarstår 
det någon sådan dispans 2023?
 - Ja, man kommer behöva rita in de nya mil-
jöytorna i sin SAM-ansökan, men man behö-
ver inte anlägga dem. Vi har också undantag 
för de nya grundvilkoren gällande växtföljd. 

Om man tidigare gjort sin ansökan själv 
och vill ha hjälp, hur gör man då?
-Då ringer man vår växel på 013-35 53 00 så 
är jag eller mina kollegor redo att hjälpa till! 

SAM-ansökan öppnar den 10 februari för an-
sökningar och stänger troligtvis den 13 april. 

Axplock ur vår 
kalender.

Du hittar kommande 
aktiviteter i vår kalender på

hemsidan.

Nya CAP
Informationskväll om de nya 
reglerna i CAP inför SAM 2023. 
15 februari

Årsmöte i 
hushållningsgillena
Inbjudan från ditt gille 
kommer via posten. 
februari-mars

Årsstämma för 
Hushållningssällskapet 
Östergötland
Utannonseras på vår hemsida 
och i tidningen Gröna Affärer
Slutet av april

Fältvandring vår 2023 
Vi planerar för en fältvandring 
i slutet av maj/början av juni. 
Mer information kommer.

Riskhantering
Vi kommer erbjuda träffar på 
temat riskhantering, ett projekt 
finnansierart av Landsbygds-
programmet. Mer information 
kommer under året!

PS! Missa inte att vi kommer 

hålla en EU-info kväll! 



För att lyfta lokala frågeställningar 
kommer det under 2023 startas 
upp försöksringar i Östergötland. 

Flera lantbrukare genomför årligen 
egna tester på sina egna fält, 
men  ofta sprids inte resulta-
ten och resultaten är inte heller 
statistiskt säkerställda. Genom en 
försöksring kan lantbrukare gå 
tillsammans och med hjälp av vår 
försöksverksamhets få svar på 
sina egna frågeställningar, lokalt, 
ute i länet! 

Idag finns liknande verksamhet 
redan etablerad i Skåne, som fun-

nits sedan 1928 (!). I Östergötland 
kommer dessa vara öppna för alla 
lantbrukare som är intresserade 
och kommer att drivas av de som 
väljer att gå med i ringen. 

Även andra rådgivningsaktörer 
står bakom satsningen, för att 
säkerställa att en så bred lantbru-
kargrupp som möjligt nås. 

Är du intresserad eller vill veta 
mer? Kontakta Sven-Åke Rydell 
eller håll span på vår hemsida 
och sociala medier för uppdaterad 
information.  

Bemanning under
julhelgen
Under vecka 51 till och med vecka 1 
har vi lägre bemanning i växeln. Du 
hittar som vanligt all personals direkta 
kontaktuppgifter på vår hemsida under 
kontakter.   

Hushållningssällskapet Östergötland 
Klustervägen 13, 585 76 Vreta Kloster 

013-35 53 00 
www.hushallningssallskapet.se

Växtodlingsrådgivaren med ett intresse för grovfoder 
Vår nya växtodlingsrådgivare Anders Bergstrand har en bred bak-
grund inom lantbruksbranschen, både på djursidan och växtod-
lingssidan. Även om växtodling i stort är hans stora passion, där 
han hos oss arbetar med frågor som rör odling av spannmål och 
oljeväxter, kommer han också få fördjupa sig i ett av hans egna 
stora intresseområden; grovfoder. På frågan vad den viktigaste 
man ska tänka på när man planerar sin grovfoderodlinga svarar 
han:

 - Djuren bestämmer vilken kvalité och kvantitet som ska levere-
ras. Därför ska man alltid utgå från djuren och planera därefter. 
Rätt grovfoder till rätt användning. Jag har själv köttdjur och vet 
vilken effekt ett bra respektive dåligt foder kan ge på produktio-
nen.  

Vad ska man odla?
Efter torkan 2018 var det flera som funderade över sin grovfor-
derproduktion och började söka efter torktåligare grödor. Många 
har valt att satsa på lusern och rörsvingel, där Anders berättar när 
lussern är att föredra: 
 - Vid bra pH och fyrskördesystem är lussern en bra gröda. Lusern 
är väldigt tortålig med ett djupt rotsystem och passar ihop med 
rörsvinglar. 

Lussern är även ett bra komplement till majs, berättar Anders, 
vilken är en gröda som många talat om som alternativ grovfoder-
gröda, då den är torktålig. Majsen är också intressant gröda ur 
fodersynpunkt för att kunna höja stärkelsen i foderstaten och öka 
grovfoderandelen. Den klara även torka bra, men kräver lättare 
jordar i rätt läge i vårt område. Men det kräver att man har koll 
på vad man väljer för sort, berättar Anders.  

 - Att tänka på vid val av sort är att välja en med lågt FAO-tal 
samt hög stärkelseskörd och låg INDF (icke smältbar fiberdel). 

Dock är vildsvinet ett stort problem i vår region som gör att det 
kan vara en utmaning att odal i olika områden. Östergötland har 
potetinal att kunna producera mer majs då vi har de lättare jordar 
som krävs, berättar Anders.  

Gödsling - ge mindre giva? 
Många av årets rådgivningssamtal har kretsat kring gödsling och 
de höga gödningspriserna. I vall är kalium central då vallen ge-
nerellt har ett högt kaliumbehov, Därför ska man inte snålgödsla, 
säger Anders, men inte heller överdriva. Det kan leda till stall-
kramper. Även kvävet är viktigt, där en reducerad gödlsing leder 
till en lägre proteinhalt, vilket gör att man tvingas att köpa in mer 
proteinfoder. Det kan i sig leda till en högre foderkostnad, jämfört 
med om man producerar proteinet själv på den egna gården. 

” Är man duktig på att odla grov-
foder får man en högre självför-
sörjningsgrad och blir mindre 
sårbar för världsmarknadseffekter.”

Någon fodergröda som du tycker får för lite uppmärksam-
het? 
 - JA! Jag tycker att helsädsråg med en skörd på våren är en 
intressant gröda i kombination med vårsådd majs alternativt vall 
efter. Rågen fungerar bra både mjölk och köttgårdar och gör att 
man utökar växtodlingsåretåret med ytterliggare en grovfoder-
skörd. 

Vill du bolla växtodlingsfrågor eller 
grovfoderfrågor med Anders? 
Ring 0723-85 12 57 
eller släng iväg ett mejl till 

anders.bergstrand@hushallningssallskapet.se. 

Försöksringar Öst i uppstartsfasen


