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Syftet för samgåendet 
Mission 

 
• Hushållningssällskapet Skåne ska vara det 

ledande kunskapsföretaget inom sydsvenskt 
lantbruk och landsbygdsföretagande 
 

• Vi vill bidra till att utveckla ledande lantbruks- 
och landsbygdsföretag. 
 

• Vi vill göra skillnad för skånsk lantbruk och 
landsbygdsföretagande! 



 
Omvärld 

• I och med förväntade stora strukturella 
förändringar inom det skånska lantbruket krävs 
det att vi samordnar våra gemensamma 
resurser. 

• En sammanslagning innebär att 
Hushållningssällskapet Skåne blir en modernare, 
starkare och betydligt tydligare partner till olika 
intressenter, såväl nationellt som internationellt. 
Detta ger möjlighet att kunna utveckla och 
stärka det skånska lantbruket och landsbygdens 
konkurrenskraft in i framtiden. 



 
Omvärld 

• Samtidigt stärker vi Hushållningssällskapet 
Skånes position inom koncernens 
verksamhetsområden i en mer konkurrensutsatt 
marknad 
 



 
Ledning/organisation 

• Samgåendet ska ske på lika villkor och all 
verksamhet och tillgångar samlas i ett sällskap. 
Alla medlemmar i Malmöhus och Kristianstad 
blir efter samgåendet medlemmar i 
Hushållningssällskapet Skåne.  
 

• Landsbygdsrådgivning, Matkonsulter, PoU/FoU, 
försöksgårdar, skogsfastigheter, Bjärsjölagårds 
Slott i ”modern” 



 
Ledning/organisation 

• Utbildning Önnestad 
• Naturbruksgymnasiet inkl NA SA progrm 
• Yrkeshögskola, driftsledare och gårdsmästare 
 

• Skogsförvaltning/Skogsrådgivning i sep AB 
 

• Lantbruksrådgivningen samlas i HIR Skåne AB 
 



Medarbetare 
Inför Hushållningssällskapet Skånes start 2015-01-
01 är följande klart.  

• Alla driftsplatserna kvar 
• Samtlig personal följer med i 

verksamhetsövergångarna!!!! 
• Rådgivarna i Kristianstad HIR Skåne AB 
• Anställda på Hushållningssällskapet 

Malmöhus Hushållningssällskapet Skåne 
 

• Totalt i koncernen ca 160 medarbetare till 
nytta för våra kunder! 

 
 



 
Medarbetare 

• Hushållningssällskapet Skåne inkl dotterbolag 
blir en attraktivare arbetsgivare för såväl 
befintliga som nya medarbetare. 



Hushållningssällskapet 
Skåne 

• Några avdelningschefer är utsedda! 
 

• Ola Sixtensson, försöksledare 
 
• Fredrik Hansson, Odlarservice 

 



Hushållningssällskapet 
Skåne 

 Kommer vara ett unikt kunskapsföretag och 
spänna hela vägen:  

 
• från jord till bord  
• från praktik via rådgivning  
• till forskning/utveckling/fältförsök  
• via utbildning och rådgivning  
• tillbaks till praktiken igen.  
 
med möjlighet att sätta av egna utvecklings-
resurser till nytta skånskt lantbruk/landsbygd 


