27

LAND LANTBRUK NR 48 · 20 NOVEM BER 2020

Hallå där …

Saga Planting
Svensson

Annette
Rihagen

på Österby Gård
utanför Sigtuna.
Du och din man
Kristian är utsedda
till Årets nötköttsföretagare
i Mälardalen, grattis.
– Tack, det känns jätteroligt.
Vilka är ni?
– Jag är i grunden biolog med ett
brinnande intresse för lantbruksdjur. Kristian kompletterar mig
med sitt stora intresse för växtodling. Vi driver tillsammans Österby
Gård norr om Sigtuna.
Berätta om gården och nötköttsproduktionen.
– På gården driver vi hästfoderproduktion, växtodling, maskinentreprenad och köttproduktion,
med både nötkött och lamm. Allt
kött säljs via den egna gårdsbutiken. Vi har en herefordbesättning
med 25 dikor i en nybyggd lösdriftsladugård. Alla kalvar sparas
tills de är drygt två år, då skickas
de på slakt.
Vad är det bästa med nötdjur?
– De är så sociala och trevliga. Vi
jobbar väldigt nära våra djur och
de blir väldigt tama.
Vilka utmaningar ser ni framåt?
– Just nu är det att möta efterfrågan på vårt kött, men vi har ett
bra samarbete med en annan
nötköttsproducent och kan köpa
in lite därifrån.
Framtidsplaner?
– Vi drömmer om att kunna
bygga ytterligare en ladugård för
ungdjur och på sikt kunna dubblera besättningen. Vi vill hålla en
jämn tillgång på vårt nötkött i
gårdsbutiken hela året. I dagsläget räcker det inte. Samtidigt
vill vi inte bli för stora. Vi planerar
också för att i framtiden bygga ett
litet gårdscharkuteri för att själva
kunna förädla en del av köttet.
Vilka är era bästa tips för en
lönsam och hållbar nötköttsproduktion?
– Det vinnande konceptet för oss
har varit att sälja allt kött själva via
gårdsbutiken.
Sofia Weimarck

Mona Holmsten
ny regionchef
❖ Mona Holmsten kommer tillbaka
till LRF Mälardalen, där hon tidigare
varit regionchef, och kommer därmed att lämna sin nuvarande roll
som chef för avdelningen Medlem
& Organisation på Riks. Mona var regionchef i Mälardalen 2004–2013 och
är sedan 2014 medlemschef på Riks.
Tillförordnad regionchef Christoffer
Rinman fortsätter i Mälardalen tills
Mona är på plats.

LRF Mälardalens
affärsutbildning för
livsmedelsproducenter i Uppsala län.

Efter företagsanalysen vågar Anna Kälvebrand både anställa och kan tillbringa
mer tid i mejeriet i stället för kontoret.
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Efter analysen vågar
ostmakerskan anställa
Målet för projektet Mer mat
– fler jobb är att fler ska jobba med mat i framtiden.

Projektet riktar sig till de som
driver ett matföretag och vill öka
lönsamheten, vidareutveckla sig
själv och sina medarbetare eller
rekrytera fler.
Det är ett samarbete mellan LRF,
Livsmedelsföretagen, Krinova och
Arbetsförmedlingen och finansieras av europeiska socialfonden.
En del i projektet är att företagare

inom matproduktion erbjuds en
företagsanalys. En som nyttjat erbjudandet och tidigare gått LRFs
affärsutbildning är Anna Kälvebrand.
I nio år har hon drivit Ostmakeriet, ett litet mejeri på Rindö i
Stockholms skärgård, där hon småskaligt skapar hantverksmässiga
ostar. Flera av ostarna har vunnit
priser och fått fina omdömen av
kockar och ostmästare, både nationellt och internationellt.
När Anna fick upp ögonen för pro-

jektet Mer mat – fler jobb hade hon
haft tankar på att anställa eftersom
hon själv ville tillbringa mer tid i
mejeriet i stället för på kontoret
och i butiken.
Kort efter att hon tagit kontakt

och fått information om företagsanalysen, blev hon kontaktad av en
affärsrådgivare från Ludvig & Co.
Tillsammans med rådgivaren gick
Anna igenom företagets ekonomiska förutsättningar, styrkor och
utmaningar. De jämförde nyckeltal,
justerade, satte nya mål och såg vilka möjligheter som fanns.
Fokus låg på steget från nutid till
framtid och vad som krävs för att
nå målsättningarna.
– Jag fick svart på vitt att det
fanns utrymme att anställa och jag
fick hjälp att få fram en konkret
handlingsplan, berättar Anna Kälvebrand.
Anna berättar att rådgivaren på

Ludvig & Co verkligen satte sig in i
verksamheten för att förstå hennes
vardag och vad som krävs för att
kunderna ska välja att betala för
hantverksmässigt tillverkade ostar.
– Analysen hjälpte mig att skapa
förutsättningar för att bygga ett
mer hållbart och lönsamt företag.
Det var oerhört nyttigt att få en
utomstående person som såg över
verksamheten med nya ögon, säger
Anna Kälvebrand.

Anna Lindgren

Är du också intresserad av att göra
en företagsanalys, besök gärna www.
matjobb.se.

Vem är du?
– Sedan tre år tillbaka har jag
och min man Thord förverkligat
vår dröm och vi driver Ånbå gård
i Vendel i norra Uppland. I dag har
vi tre ben att stå på: bed & breakfast, biodling och korvtillverkning
av viltkött.
Vilken är den största nyttan med
utbildningen?
– Jag såg genast att det var delar
som jag behövde få mer kunskap
om och att det är ett bra nätverk.
Utbildningen är professionellt
upplagd med bra teoripass varvat
med konkreta exempel. Att få
möjlighet att träffa personer från
olika näringar inom lantbruk är en
stor fördel.
Kan du ge ett konkret exempel
där du haft nytta av kursen?
– Jag fick hjälp att navigera genom
ett snårigt regelverk då det gäller
tillsyn. Jag visste inte om det var
kommunen, länsstyrelsen eller
Livsmedelsverket jag skulle vända
mig till, men genom utbildningen
fick jag veta hur jag ska gå tillväga.
Vilket pass var mest givande?
– Det har genomgående varit bra
pass, men om jag ska nämna något så är det Per Nilssons (Profox)
pass om regelverket kring småskalig livsmedelshantering och direktförsäljning.
Vad tycker du om upplägget och
att utbildningen mestadels har
genomförts digitalt?
– Jag är väldigt imponerad över att
LRF kunde ställa om utbildningen
till digitala föreläsningar med hög
kvalitet. Det har varit enkelt för
mig som deltagare att koppla upp
mig och delta aktivt. Jag hade föredragit fysiska möten, det ger lite
mer då diskussionerna blir livligare, men jag är oerhört glad att vi
kunnat fullfölja utbildningen trots
pandemin och det har varit över
förväntan.
Anna Lindgren

I februari kommer affärsutbildningen
för livsmedelsproducenter att starta
i Stockholms län. För mer information, kontakta Anna Lindgren, anna.
lindgren@lrf.se, 010-184 42 04.

Förslag till ledamöter
i älgförvaltningen
❖ Nu är markägarnas förslag till nya
ledamöter för älgförvaltningsområdena inskickade till länsstyrelserna. För
att se vilket område du berörs av och
vilka personer som föreslås företräda
dig gå in på www.lrf.se/malardalen.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!
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