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Hushållningssällskapet Halland 
 

utvecklar och stärker lantbruk och 
landsbygd i Halland 

Vi är en oberoende aktör som kompletterar vår 
egen kompetens med strategiska samarbeten 

 
 Produktion - konsument Teori - praktik Företag - kund Människa - miljö 



Vi finns för dig 
• För ditt och din omgivnings hälsa och välbefinnande 

– Mat/Hälsa för såväl gammal som ung och vardag som fest 
 

• För dig och ditt företags utveckling och konkurrenskraft 
– Växtodlingskonsulter 
– Försöksodlingar 
– Management/Lean/Ledarskap 
– Affärsutveckling/produktutveckling 
– Landsbygdsutveckling/Företagsutveckling 
– Hållbarhet/Miljö/Klimat 
– Hallandsjul 
– Skog 
– Våtmarker 

 

• För ett attraktivt och växande Halland 
– Regionala projekt 
– Länk mellan stad och landsbygd 
– Spetskompetens – ex vatten 
 



Skogsrådgivare 
Sveriges oberoende skogsrådgivare! 

Handlar inte med virke. 
Vi är inte knutna till någon industri eller 

virkesköparorganisation. 
Ge skogsägaren kunskap och beslutsunderlag. 

Heltäckande kunskap inom de gröna näringarna. 
Vi arbetar för kunden och kundens bästa! 



Skogliga tjänster 
     Exempel 

• Skoglig Rådgivning 

• Rotpoststämpling 

• Förvaltning 

• Utbildning 



Skoglig Rådgivning 
 • Opartiska råd 

• Råd om skoglig skötsel 

• Råd vid köp/sälj av skog (fastighet) 

• Råd ekonomi 

• Råd biologi 

 

•Finns ”gratis” rådgivning?? 



Rotpoststämpling 
 

• Försäljningsform 

• Traktplanering och 

myndighetskontakter 

• Skogsägaren tar in 

anbud, högst bud vinner! 

 

 



Konkurrensutsätt era slutavverkningar 
 



Förvaltning 
 

• Skötsel av fastighetens hela skogsinnehav 

• Vi kan sköta allt eller valda delar 

• Utgår från en Grön Skogsbruksplan 

• Skogsägaren styr genom sin målsättning 

 



 
 
Utbildningar  

• Motorsågskörkort 

• Ekonomi 

• Skogliga aktiviteter, skogsdagar och kvällskurser 

 

 

 

 

 



Övrigt 
• Försäkringsbesiktningar 

• Stöd vid virkesförsäljning 

• Inventering/Uppföljning skogsåtgärder 

• Värderingar 

• Ekonomi 



 



Olof Stenström  
olofstenstrom@hushallningssallskapet.se 



Tid Grupp A  Tid Grupp B  

09:30 Fika 09:30 Fika 

10:00 Samling välkommen 10:00 Samling välkommen 

10:05 Punkt 2. Föryngring/förädling 10:05 Föreläsning intensivodling 

11:20 Skogsrådgivning 10:50 Punkt 1. Trädslagsförsöket 

11:45 Markkartering 12:05 Lunch 

12:00 Lunch 13:05 Punkt 2. Föryngring/förädling 

13:00 Föreläsning intensivodling 14:20 Skogsrådgivning 

13:45 Punkt 1. Trädslagsförsöket 14:45 Markkartering 

15:00 Slutdiskussion och fika 15:00 Slutdiskussion och fika 


