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Årets vinnarkoncept i Ung Växtkraft  
– från jord till bord
Årets pris i rikstävlingen Ung Växtkraft går till en entreprenör som håller i alla tåtar från jord till bord –  
uppfödning, kött- och gårdsbutik och nu restaurang. Otto Ramsay har, tillsammans med sambon Anna Andersson, 
skapat företaget Kulla Lamm. Deras lammproduktion och gårdsbutik finns i Södåkra i nordvästra Skåne. 

Ett nyhetsbrev om de  
gröna näringarna. 

Tävlingen, där vinnaren får 50 000 kronor, 
är instiftad av Länsförsäkringar för att 
stödja unga entreprenörer på landsbygden. 

För sex år sedan tog Otto och Anna över 
gården efter Ottos föräldrar som drivit ett 
deltidsjordbruk på gården. 

– Jag ville driva gården som lantbruk på 
heltid och eftersom fårintresset alltid har 
funnits där så var det ganska givet att välja 
fåren, säger Otto Ramsay. 

Anna i sin tur ville gärna driva en butik, 
och så blev Kulla Lamm deras gemen-
samma projekt. I augusti 2009 öppnades 
gårdsbutiken och har utvecklats undan för 
undan. 

Idag finns det cirka 300 tackor på gården 
och sex border collies som gärna hjälper 
Otto med fåren. Ibland bjuder de också 
allmänheten på uppvisningar i vallnings-
konsten.

Fåren slaktas på ett litet slakteri i Bass-
holma, en halvtimmes körtid från gården. 

– Vi slaktar en gång i veckan och all 
styckning sker i egen regi. Eftersom kon-
takten med kunderna är så viktig så säljer 
vi köttet bara i butiken. Och allt tas tillvara; 
kött, ull och skinn, berättar Otto.

Senaste investeringen är en restaurang, 
Rut på skäret vid Höganäs, där de tillsam-
mans med professionella kockar lagar och 
säljer den egna maten.

Foto: Lisa Wikstrand

– Rut på Skäret har gett oss ytterligare 
en dimension. Man får direkt respons 
från de som äter, vilket är häftigt. Den 
tar stor del av vår tid, men det är roligt 
och vi lär oss otroligt mycket. Nu flyttar 
vi också in gårdsbutiken under samma 
tak som restaurangen. Jag hoppas och 
tror det förhöjer den ”goda” känslan 
ännu mer. u

Juryns motivering:

Otto Ramsay tar tillvara och förädlar sin 
lammproduktion utifrån de förutsättningar 
som ges på den egna gården och i trak-
ten. På ett strategiskt sätt utvecklar han 
steg för steg sin verksamhet hela vägen 
från jord till bord. Smakfullt och samtidigt 
målinriktat paketerar och presenterar han 
sin verksamhet för allmänheten och syn-
liggör därmed också de mervärden som 
det svenska lantbruket ger.
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u

Paret är också engagerat i föreningslivet 
och Otto sitter som styrelseledamot i 
Vikens Lantmän. 

– Ung Växtkraft är ett fantastiskt pris att 
få! Det ger massor av energi att fortsätta 
utvecklas och uppmuntrar oss yngre att 
fortsätta arbeta på landsbygden, avslutar 
Otto Ramsay.

– Årets pristagare personifierar den bild 
som vi inom de gröna näringarna vill för-
medla konstaterar Carl Henrik Ohlsson, vd 
för Länsförsäkringar Skaraborg och ord-
förande i juryn. Otto Ramsay är en kunnig 
lokal företagare som konsekvent jobbar 
med värdekedjan från jord till bord. 

Tidigare vinnare

2013  Kristoffer Kullingsjö som driver Kulling-
sjö Lantbruk AB i Vårgårda. Han driver 
en gård med mjölkproduktion.

2012  Markus Larsson, Lysviks Jord- och 
Skogsentreprenad AB i Sunne i Värm-
land som bedriver skogsentreprenad. 

2011  Lovisa Hessle Bergman, Capra Science 
i Ängelholm som framställer antikrop-
par där getter är blodgivare. Tävlingen Ung Växtkraft är instiftat av Länsförsäkringar och genomförs i samarbete med 

LRF Ungdomen. Juryn består av Carl Henrik Ohlsson, Länsförsäkringar Skaraborg, Jimmy 
Larsson, LRF Konsult, Håkan Johansson, LRF och Thomas Jöngren, LRF Ungdomen. 

Hur vi kommer att påverkas av CAP 
2015 tror jag alla går och funderar 
på just nu. Det skrivs mycket om den 
nya jordbrukspolitiken och det finns 
många funderingar om huvudförsla-
get som nyligen lades ut på remiss. 
Klart är att det blir en förändring 
för alla oavsett om det blir en natio-
nell eller regional utjämning redan 
år 2015. 

Att alla påverkas beror på följande: bud-
geten minskas med 9,3 procent (redan år 
2014), en procent försvinner i så kallad 
riskavsättning, avsättning sker för särskilt 
stöd till unga cirka en procent, nötpeng är 
föreslagen med maximalt avdrag på 13 pro-
cent. Tillkommer gör också avdrag för de 
nya miljövillkoren med 30 procent som 
sedan ger 68 € tillbaka för alla i form av en 
premie miljövillkor vid nationell utjäm-
ning. Nötpengen, cirka 800 kronor, ges 
sedan till alla nötkreatur över ett års ålder. 
Det blir daglig beräkning vilket innebär att 
varje dag ger cirka 2,20 kronor per djur. 

Som ni ser blir det en hel del omfördel-
ningar före en regional eller nationell 
utjämning. Sverige får själv besluta om hur 
utjämning ska gå till och i vilken takt. 

CAP 2015 – hur påverkas mitt företag?
Regeringen föreslår i sitt huvudförslag en 
nationell utjämning under fem år med mål 
att nå ett grundstöd på 125  € plus premie 
miljövillkor 68 €. Det blir totalt 193  € per 
stödrätt år 2019 för alla, plus eventuell nöt-
peng och extra ersättning om man är under 
40 år. Det finns även två alternativa förslag.
Regeringen menar att om en fullständig 
utjämning genomförs fullt ut år 2019 blir 
effekten att det för en ung person blir lätt-
are än idag att komma in i systemet. En 
annan anledning är att pengarna som är i 
budgeten utnyttjas mer effektivt och histo-
riken suddas ut. Regeringen vill stödja nöt-
kreaturen extra vilket ger positivt resultat 
för en del. Men de som har höga stödrätts-
värden – främst intensiva nötkötts-
besättningar – tappar stora belopp. Socker-
bets odlare och odlare av stärkelsepotatis 
tappar helt den extra ersättning som de har 
idag. Störst tapp i kronor per hektar gör man 
i region 1 vid nationell utjämning medan 
stödrättsvärdena stiger mest i region 5.

Regeringen vill utnyttja maximal möjlig 
ersättning till de unga, vilket innebär 25 
procent extra på värdet av stödrätterna 
under max fem år. Man ger även möjlighet 
för de som exempelvis startade sitt företag 
2013 att få ersättningen för tre år från och 
med 2015. Detta gäller även om du fick 
startstöd 2013.

För att få ut premien för miljövillkoren 
måste man ha olika grödor (antalet avgörs 
av var du bor), storlek på gård, vallandelen 
eller ekologisk produktion. Man måste även 
ha ekologiska fokusområden som kan bestå 
av exempelvis salix, skyddszoner eller balj-
växter. Det är ännu inte exakt beslutat vad 
ett fokusområde kan vara. Så finns det även 
ett skogsundantag, men där är det i nuläget 
inte beslutat om gränserna. Det finns även 
ett villkor om att Sveriges totala areal av 
permanent gräsmark inte får understiga en 
viss nivå. För dig som lantbrukare är det 
bara att plöja som vanligt.

Vill du veta mer hur ditt företag påver-
kas av förändringarna i den nya jordbruks-
politiken? Även om inte alla detaljerna är 
kända kan du få en genomgång av ditt före-
tags påverkan baserad på vad vi vet när du 
kommer till oss. När den slutgiltiga utform-
ningen är beslutad uppdaterar vi analysen. 
LRF Konsult behöver inte ha gjort din 
SAM-ansökan tidigare utan allt som 
behövs är att SAM-internet är öppet och att 
vi kan hämta upp din ansökan. 

Jimmy Larsson 
Segmentschef Lantbruk LRF Konsult

u
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2011 2012 2013 1 år 5 år 10 år

Norra Sverige 291 kr 280 kr 246 kr –12 % –17 % +66 %

Mellersta Sverige 422 kr 411 kr 390 kr –5 % –1 % +72 %

Södra Sverige 555 kr 552 kr 522 kr –5 % +11 % +70 %

Sverige totalt 408 kr 399 kr 370 kr –7 % –2 % +70 %

År 2012 bröts en trend med lång tids stigande priser på skogsmark. När 
LRF Konsult summerar 2013 visar statistiken att priserna har fortsatt att 
sjunka. Snittpriset för landet har sjunkit med sju procent under 2013.  
Under året har köpare och säljare närmat sig varandra i förväntningar om 
prisnivån och experter tolkar marknadens signaler med försiktig optimism.

Priserna på skogsmark sjönk 2013

– I Norrland är prisnedgången störst med 
hela tolv procent. Det är i norr som ned-
gången på virkesmarknaden påverkar 
skogsmarkspriserna mest. I mellersta och i 
södra Sverige är nedgången fem procent. 
Den som köpte en skogsfastighet för tio år 
sedan har dock fortfarande gjort en bra 
affär då den reala uppgången har varit hela 
70 procent för hela riket, säger Markus 
Helin, chefsmäklare hos LRF Konsult.

Vid ett trendbrott som leder till lägre 
priser anammar köpare detta absolut snabb-
ast. Säljare tenderar att sträva efter att få 
lika bra betalt som innan trenden bröts. Det 
här skapar ett läge med en trögare marknad 
med längre försäljningstider där köparnas 
och säljarnas förväntan på slutpris inte 
möts. 

– Priserna har fortsatt att variera kraftigt. 
Det som marknaden anser vara en ”bra 
fastig het” är också marknaden beredd att 
betala betydligt mer för. Detta ställer idag 
stora krav på fastighetsmäklaren som, för 
att göra ett bra jobb, dels bör ha god lokal-
kännedom och dels veta vad marknaden 
efterfrågar. Fastighetens egenskaper, till 

exempel virkesförråd, vägnät, byggnader, 
arrondering och jaktmöjligheter är egen-
skaper som påverkar värdet, säger Markus 
Helin.

Prognos för framtida prisutveckling
– Vi ser tecken som gör att vi har en för-
siktigt optimistisk inställning inför pris-

utvecklingen på skogsmark under 2014. 
Antalet avslut ökade under senare delen av 
2013, vi har ett fortsatt lågt ränteläge och 
får signaler om att skogsindustrins lönsam-
het går åt rätt håll. Virkespriserna har totalt 
sett börjat röra på sig åt det positiva hållet, 
summerar Markus Helin.    

SKOGSMARKSPRISER REALA UTVECKLING UNDER 10 ÅR (KR/M3SK)
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Priserna på åkermark 2013 är för 
riket oförändrade jämfört med 2012. 
Variationen är stor med stigande 
priser på den mest bördiga marken 
och prisnedgång i andra regioner. 

Liksom för skogsmarkspriser bröts 2012 en 
trend med många års värdestegring av 
åkermark. Priserna vände då ner som en 
följd av bland annat den finansiella oron i 
världen och lantbrukens vikande lönsam-
het. Under 2013 har prisnedgången stannat 
vid samma snittpris som föregående år.

Priserna på de bördigaste jordarna upp-
visar en ökning med 13 procent. Anmärk-
ningsvärt är att priserna gått ner 12 procent 
i region 4 medan priserna i den mindre 
bördiga region 5 har stigit 10 procent. 
Åkermark i regioner med mindre bördig 
mark är inte alltid anledningen till ett fast-
ighetsköp. I försäljningen kan till exempel 
skogsmark och byggnader ingå, vilket kan 
medföra att just åkermarken ”följer med  
på köpet”. 

Att Sverige är ett avlångt land vittnar inte 
minst åkermarkspriserna om. I Skåne kan 
priset uppgå till så mycket som cirka 420 
000 kronor/hektar medan viss åkermark i 
Norra Sverige betingar ett värde mindre än 
20 000 kronor/hektar. 

Män och grannar köper mark
I princip samma förhållande gäller för 
åkermarksaffärer som för skogsmarksaffä-
rer. Det är männen som står för köpen av 
åkermark. Hela 78 procent av den åker-
mark som LRF Konsult förmedlade försälj-
ningen av under 2013 köptes av män. Kvin-
nor återfinns som säljare i 41 procent av 
överlåtelserna. 

– Jämför vi vår statistik längre bak i 
tiden ser vi att det ser ungefär likadant ut  
år från år, det är en klart mansdominerad 
köparkategori, säger Markus Helin, chefs-
mäklare på LRF Konsult. 

Priset på åkermark beror på flera fakto-
rer där markens bördighet är viktig. En 
annan viktig faktor är vilka grannar som är 
intresserade av åkermark vid tidpunkten för 

en aktuell försäljning. Andelen tillköp, det 
vill säga där grannfastighetsägaren utökar 
sin verksamhet och köper ytterligare åker-
mark, är så hög som cirka 90 procent. Anta-
let nyetableringar är alltså väldigt få och 
trenden att lantbruk blir större fortsätter. 
– Det här är också en orsak till att priset på 
åkermark ibland kan variera stort, säger 
Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk på 
LRF Konsult.

Prognos för 2015 
Efterfrågan på åkermark kommer fortsätt-
ningsvis vara stor, men med lokala avvikel-
ser. Där de bästa jordarna finns är efterfrå-
gan som störst. Åkermarkens avkastning 
kommer fortsatt vara viktig för prissätt-
ningen, även om faktorer som alternativa 
användningsområden och effektivt utnytt-
jande av maskinpark också spelar in. 

– Marknaden avvaktar i väntan på den 
slutliga utformningen av det nya gårdsstöd-
systemet. Huvudförslaget från regeringen 
ser ut att kunna ge vissa priseffekter, avslu-
tar Jimmy Larsson. 

Åkermark står sig i pris,  
men stora variationer i landet 

Reala åkermarkspriser
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Det allmänna ekonomiska läget i världen börjar nu återhämta sig enligt 
flera marknadsbedömare. Internationella valutafonden och Världsbanken 
höjer sina bedömningar av globala tillväxten i inledningen av nya året. 
Framför allt är det i de mogna ekonomierna i USA och i Europa som åter-
hämtningen sker. Utvecklingsländerna förväntas fortsätta på samma nivå 
med en nedgång i slutet av 2014.

Mjölkproduktion – en ljusning  
i villrådig lantbrukskonjunktur

Det medför att konsumtionen i världen 
långsamt kommer att återhämta sig. Under 
året är det framför allt efterfrågan på 
mjölkprodukter som i sin tur ger höga pri-
ser i Europa och världen. För spannmålens 
del innebär god tillgång och stigande lager 
att priserna pressas. Råvarumarknaderna i 
världen har stabiliserats. Priset på råolja i 
Europa ligger på nivån mellan 100 och 110 
dollar per fat och förväntas inte stiga inom 
det närmsta året. 

Prognos 2014
I årets första tidiga prognos över lönsamheten 
för 2014 har vi antagit att energikostnaderna 
är oförändrade samt att övriga kostnaderna 
ökar enligt allmänna kostnads utvecklingen. 
Övriga kostnader kommenteras i respektive 
avsnitt. 

För växtodlingsföretaget räknar vi gene-
rellt med oförändrade spannmåls- och olje-

växtpriser i Sverige jämfört med 2013 och 
att det blir normala skördenivåer. Totala 
intäkterna beräknas därmed oförändrade 
under 2014. Världsmarknadspriserna på 
handelsgödsel visar på något sjunkande 
priser varför vi kalkylerar oförändrade pri-
ser under 2013. Totala kostnaderna beräk-
nas öka med cirka en procent. Under dessa 
förutsättningar räknar vi med endast en 
svag minskning av resultat före avskriv-
ningar minus finansnetto men vid goda 
globala skördeförhållanden är det risk för 
ytterligare prissättningar.

För mjölkföretaget räknar vi med att 
mjölkpriset över helåret förbättras jämfört 
med 2013. Totala intäkterna beräknas stiga 
med drygt två procent. De totala kostna-
derna för mjölkföretaget 2014 beräknas att 
sjunka med knappt en procent vilket inne-
bär att resultat före avskrivningar minus 
finansnetto förbättras till nivåer som 2010. 

Grisköttsföretagets intäkter förväntas att 
sjunka med cirka sex procent och de totala 
kostnaderna med två till tre procent förut-
satt att foderpriserna sjunker med fem pro-
cent under året. Det gör att grisköttsföre-
tagets resultat sjunker tillbaka till samma 
nivå som 2012. Resultat före avskrivningar 
minus finansnetto sjunker med 19 procent.

För nötköttsföretaget är marknaden  
osäker. Prisutvecklingen i inledningen av 
året har varit vikande varför vi bedömer att 
betalningen sjunker med fem procent. 
Totala intäkterna sjunker med tre procent 
och de totala kostnaderna förväntas sjunka 
med cirka en halv procent. Nyckeltalet 
resultat före avskrivningar minus finans-
netto pekar på en minskning med knappt 
tolv procent. 
 

Resultat före avskrivning minus finansnetto/omsättning
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Försäkringarna som omfattar ett skydd för plantskador är SkogsMer och SkogsMax.
Under försommaren flyger snytbaggen in på nya hyggen. Plantor satta första våren 

efter avverkning kan därför få skador direkt. De influgna föräldradjuren lägger ägg i 
närheten av färska rötter och den nya generationen kläcks på eftersommaren följande år. 
Augusti andra sommaren efter avverkning är därför också en kritisk period för dina  
plantor. Våren år tre kan ge skador då många individer från den nya generationen  
kommer upp på hygget efter övervintring.

Snytbaggen i stormens fotspår

Rester kvar i skogen av framförallt gran 
efter avverkningar innebär alltid en ökad 
risk för angrepp av granbarkborre. På grund 
av höstens stormar har Skogsstyrelsen inrät-
tat särskilda begränsningar för hur mycket 
som får lämnas kvar i skogen. På Skogssty-
relsens hemsida finns information om vilka 
områden som har särskilda restriktioner. 

– Den milda vintern och tidiga våren som 
är i antågande gör dessutom att vi riskerar 
att få se en andra generation granbarkborrar 
utvecklas under sommaren, vilket gör angrep-
pen än mer omfattande, säger Johan Lits-
mark, skogsexepert på Länsförsäkringar.
Viktigast för att bekämpa granbarkborren 
är att upparbeta och transportera bort fram-
för allt färskt granvirke i god tid före som-
maren, läs mer om aktuella restriktioner på 

I skogen efter stormen
Skogsstyrelsens hemsida. Där det finns  
stor risk för angrepp av granbarkborre 
bör inte råa granar med en diameter över  
15 centimeter på bark lämnas kvar på  
hygget vid föryngringsavverkning.  

– Nu är det bråttom, påpekar Johan  
Litsmark. Se till att inventera dina skador 
och kontakta din virkesköpare för att  
ordna med detta i god tid före sommaren.
 

Förbered dig för framtida stormar  
Stormskador i skogen påverkar alltid 

lönsamhet och tillväxt i din skog. Det är 

därför viktigt att i så stor utsträckning 

som möjligt minska risken för storm-

skador. Allt ifrån val av trädslag vid 

plantering, till i vilken ordning man 

gallrar och öppnar upp ytor i avverk-

ningar utifrån de olika skiftenas topo-

grafi och stormkänslighet. Numera kan 

du beställa en stormanpassning av din 

skogsbruksplan från vissa aktörer på 

marknaden. Det är ett långsiktigt  

men mycket viktigt arbete.

Snytbaggens härjningar är alltid ett 
gissel vid återplantering. Efter hösten 
och vinterns stormar är det viktigt att 
påminna sig om vilka åtgärder som 
krävs av dig som skogsägare för att 
skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för en bra återväxt i din skog.
Dessa åtgärder är också vad som 
krävs för att ha ett försäkringsskydd 
för planteringarna.

Ta alltid råd av erfarna skogsrådgivare kring de åtgärder som krävs på just din mark. 
De viktigaste åtgärderna är:

1. Markbered så att plantan kan stå i ren mineraljord. Undvik humus nära plantan och 
plantera så att plantan inte riskerar att drunkna.

2. Skydda plantan med beläggningsskydd eller ett kemiskt skydd. Bevaka insektstrycket 
och återkom år två och tre med ytterligare en bekämpning om nödvändigt.

3. Låt hygget vila. Skaderisken sjunker för varje år som går efter avverkning, särskilt 
mellan sommar nummer två och tre.

4. Använd stora plantor, de står alltid emot skador bättre än mindre.

 
Kostnader (Mkr) i länsförsäkringsgruppen för höstens stormar 2013 

Stormen Simone, oktober  278 
Stormen Hilde, november 49 
Stormen Sven, december 166 

Stormen Ivar, december 122 

Totalt (Mkr) 615



Om Länsförsäkringar Om LRF Konsult

Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäk-
ringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- 
och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring 
erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg 

bostadsaffär.  

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och 
redovisningsföretag med fl er än 1 500 medarbetare. 
Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, 
skatter, skog och fastighetsförmedling fi nns på över 
135 orter över hela landet. 

 LF
 0

6
3

5
6

-2
1

 2
0

1
4

-0
3

 C
it

at
 2

9
8

9
3

8
  

Med appen kan du till exempel 
• Se saldo och transaktioner på dina 

konton.
• Se dina kort och kortköp. 
• Överföra mellan konton. 
• Betala till bankgiro och plusgiro. 
• Se dina försäkringar, dina lån och 

sparande. 
Läs mer om appen:
http://www.lansforsakringar.se/privat/
bank/internet_o_telefon/gor-arenden-via-
mobilen/sidor/default.aspx

NOTISER 

Hjälp oss att markera ut risker och faror. 
Länsförsäkringar har tagit fram Kartan så 
att du – och om du har anställda – kan 
hjälpa andra och oss att kartlägga farorna 
och riskerna i närområdet där du arbetar 
eller på vägar där du kanske har förare i 
tjänst.

På Kartan är det enkelt att markera ut 
risker och faror i trafi ken eller andra 
områden och på så vis varna medtrafi kanter. 
Det kan vara dåligt upplysta övergångsstäl-
len, risk för översvämning eller oklara 
trafi kregler. 

Tillsammans kan vi göra vardagen lite 
tryggare för varandra. 

Kartan hittar du på lansforsakringar.se/
Kartan.

Dags se över grödaförsäkringen
Sista ansökningsdatum för SAM 2014 när-
mar sig. Då är årets fördelning av odlings-
arealer högaktuell och det är samtidigt ett 
bra tillfälle att meddela försäkringsbolaget 
eventuella ändringar i grödaförsäkringen. 
Agrias grödaförsäkring omfattar omsådds-
skydd höst och vår samt skydd för hagel-
skador mellan 1 april till och med 31 okto-
ber. För att kunna få rätt ersättning vid 
skada behöver grödafördelningen vara 
korrekt i försäkringen.

Enkel och smart mobilapp
Länsförsäkringar har av Web Service 
Award fått priset för bästa mobilapp.

– Det här är andra året vi får ett pris i 
den här tävlingen och det känns väldigt 
kul. Kundernas förväntningar på smarta 
digitala tjänster ökar snabbt och det här är 
ett kvitto på att vi fokuserar på rätt saker, 
säger Susanne Bergh, som är chef för digi-
tala kanaler på Länsförsäkringar. 

En ny klubb för ponnyfans
Ponnyn förtjänar mer uppmärksamhet. Det tycker 
Agria Djurförsäkring och har därför startat en ponny-
klubb för alla ponnyfans. I klubben får man både mat-
nyttig och rolig information och kunskap i ponnyägan-
det, och alla medlemmar får ett välkomstkit med bra 
saker, månadsbrev, Ponnymagazinet, exklusiva erbju-
danden och inbjudan till medlemsaktiviteter. I Sverige 
fi nns runt 55 000 ponnyer. Du kan läsa mer om klub-
ben och anmäla dig på agria.se.

Bakgrund

I Sveriges största webb-
platsundersökning, där 
över 200 000 webbplats-
besökare deltar, rankas 
sajter och mobilappar 
från funktion till design. 
En expertjury använder sedan besökarnas betyg 
som underlag för att kora en vinnare i tre olika 
kategorier. 


