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Nu drar vi igång med höstens utbildningar inom ramen för Mer mat – fler jobb.
Det ESF-finansierade projektet
Mer mat – fler jobb har varit i gång
på allvar i drygt ett år.
Vi i region Skåne har bokat in
följande kurser utifrån resultatet av
medlemmarnas företagsanalyser:
Gårdsråd/ledningsråd 2,5 dagar
Kursen vänder sig till dig som leder
eller äger ett företag och vill veta
hur extern kompetens kan hjälpa
dig att styra ditt företag bättre.
Du får hjälp att skapa ett externt
råd med kompetenta personer
som kan ge dig nya perspektiv, vilket kan leda till ett ännu bättre och
mer lönsamt företagande.
Kursstart: Den 24 september, plats
LRF regionkontor i Höör.
Kursledare: Folke och Elisabeth
Brinkmann, ViljaLysa.
Ledarskap, 3 dagar och 6 dagar
Kursen för dig som vill få bättre förståelse för hur du effektivt leder dig
själv och andra. Under kursen går
du igenom ledarverktyg som coachande ledarskap, medarbetarsamtal,
självkännedom och självledarskap,
konflikthantering, delegering och
grupputveckling. Du kan välja en
3-dagars eller 6-dagars utbildning.
Kursstart: Den 2 dec, plats Höör,
lokal meddelas senare.
Kursledare: Annika Stålhandske
och Emelie Palmér, Growing
Leaders.
Marknadsföring, 2,5 dagar
Kursen ger en bred introduktion
i hur du kan marknadsföra företa-

och praktik varvas och du går bland
annat igenom ditt företags målgrupp, säljargument och förhandlingsteknik.
Kursstart: Den 16 februari 2021,
lokal meddelas senare.
Kursledare: Lisa Persdotter,
Persdotter Marknadsutveckling.

Hallå där …
Eva Bendroth,
Munkagrodden

Du har deltagit
i Mer mat – fler
jobbs ledarskapsutbildning. Vad
tyckte du om den?
– Det är den bästa kurs jag gått,
även om den inte är slut ännu.
De är fantastiskt duktiga, de här
tjejerna som håller i kursen. Det
har varit intensivt och man har
hunnit mycket på kort tid.
Hur har den utvecklat dig och
ditt arbete i företagsledning?
– Jag tänker lite mer på hur personalen känner och hur jag är
som ledare. Coronanpandemin
tog en del fokus från utbildningen, men jag lärde mig mycket.
Kan du rekommendera utbildningen – och i så fall varför?
– Det kan jag verkligen. Jag känner mig starkare och tryggare.
Jag kommer att fortsätta med de
coachande samtal vi haft under
kursen även till hösten.

get för att nå ut till fler kunder.
Du lär dig att ta fram en marknadsföringsplan, att hitta rätt målgrupper och kommunikationskanaler.
Kursstart: Den 6 oktober.
Kursledare: Lisa Persdotter,
Persdotter Marknadsutveckling.

Arbetsmiljö och arbetsrätt,
2 dagar
Kursen ger grundläggande kunskap
om vad du som arbetsgivare behöver känna till inom arbetsrätt och
arbetsmiljö samt hur du tillämpar
detta praktiskt i ditt företag.
Kursstart: Arbetsrätt 12 januari
klockan 09.00–15.30.
Arbetsmiljö 18 januari klockan
09.00–16.00, Bjärsjölagård
Kursledare: Lena Andersson och
Camilla Backlund, Gröna Arbetsgivare
Frilands- och växthusodling
Odlingskurserna är uppdelade i
modulerna: tillväxtfaktorer, marklära, växtskydd och grundläggande
odlingsteknik (frilands) respektive
tillväxtfaktorer, susbtrat, växtskydd
och grundläggande växthusteknik
(växthus). Du kan gå en eller flera
moduler.
Kursstart: Frilandsodling den
1 oktober, Hvilan utbildning, Kabbarp. Växthusodling 2 november,
Hvilan utbildning, Kabbarp.
Datum för kursstart hittar du på
matjobb.se.
Kursledare: Hvilan utbildning.
Mer information och anmälningsformulär hittar du på www.matjobb.
se. Där kan du också anmäla dig till
de kurser som på grund av coronapandemin bedrivs digitalt.
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Försäljning, 2,5 dagar
Kursen vänder sig till dig som vill
bli bättre på att sälja företagets
produkter och/eller tjänster. Teori

Lars Bäksted
ny ordförande
LRF Växtodling.

Grattis, Daniel Emitslöf
❖ LRF Skåne gratulerar Daniel Emitslöf till utmärkelsen Årets Nötköttsföretagare i Skåne. Tema för året är
Innovation. Henrik Hörgerud, Skånes
Nötköttsproducenter, överlämnade
diplom och Carl-Axel Andersson, LRF
Skåne, överräckte blommor. Vi önskar Daniel lycka till i nästa steg
– Årets Nötköttsföretagare i Sverige.
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Hallå där …
i

Hur ser du på din
nya roll?
– Jag älskar utveckling och tror alltid att jag kan göra
mer i dag än vad jag gjorde i går.
Vilka frågor kommer du att driva?
– Vi måste öka produktionen på ett
hållbart sätt, men är beroende av
en lönsamhet och en ekonomi som
är tillfredsställande. I och med den
pågående coronapandemin finns
det ett ökat intresse för inhemsk
livsmedelsproduktion och det passar bra in i min roll som representerar produktionsdelen.

Vilka utmaningar ser du?
– Inför kommande Cap-reform
behöver Sverige få så stor del av
kakan som möjligt. Produktionslantbruket måste absolut prioriteras.
– Vi ska egentligen ta fram en
omvänd strategiplan till ”Omställning 90”, det politiska beslutet från
början av 1990-talet, som innebar
att stora arealer åkermark togs ur
odling för att minska jordbrukets
produktion av livsmedel. Nu behöver vi göra tvärtom. Det kommer
verkligen att utmana men ska samtidigt bli väldigt spännande.
Markus Asp

Läs också Lars Bäkstedts krönika
på sidan 23.

Goda skördar
är bra för hela
samhället
Hans
Ramel

ordförande
LRF Skåne

Den skånska skörden pågår
och ser ut att bli ok. Självklart
finns det variationer och i vissa
delar av vårt landskap har man
drabbats hårdare av sen frost
och försommartorka än på andra håll. Men utslaget på hela
regionen ser det ut att bli en
normalskörd.
Det är bra. Inte bara för oss
lantbrukare utan för alla.
En intressant diskussion om
beredskap i kristider och vikten
av en fungerande livsmedelskedja började under 2018 och
har nu fått ny fart med anledning av coronapandemin. Ett
samhälle som tagit för givet
att hyllorna i mataffären alltid
är fyllda har fått anledning att
fundera på var maten kommer
ifrån.

”Sverige behöver
lönsamma,
konkurrenskraftiga
och starka
lantbruksföretag
som gör vinst.”
Livsmedelsproduktion har änt-

ligen klassats som samhällsviktig. Miljö och hållbarhet diskuteras vid varje köksbord. Går det
att producera så mycket att vi
har en god krisberedskap samtidigt som andra ekosystemtjänster levereras, såsom bindning av
kol och biologisk mångfald?
Det går. Vi gör det!
Vi har ett av världens mest
hållbara lantbruk. Men vi kan
göra mer nytta om vi ökar vår
produktion. Och därför är det
bra för alla om skörden blir bra.
För samhället behöver hållbar
mat. Och vi som odlar behöver
fylla de tomrum i plånboken
som 2018 lämnande.
Sverige behöver lönsamma,
konkurrenskraftiga och starka
lantbruksföretag som gör vinst.
Vinst som kan återinvesteras i
FoU, effektiv miljöteknik och
duktiga medarbetare, så att vi
på ett hållbart sätt kan producera mer.
På så sätt bygger vi hållbarhet
och motståndskraft inte bara för
svenskt jordbruk utan för hela
Sverige.

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Här är höstens utbildningar som
ska skapa Mer mat – fler jobb

